Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for miljø, plan og ressurs
Kommunestyresalen, Rådhuset
17.09.2020
10:00 – 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hans Eivind Myrnes
Leder
Jan Erik Arnøy
Nestleder
Jimmy Alexander Losvik
Medlem
Mari Præsteng
Medlem
Anne Kari L. Snefjellå
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Medlem
Johnny Ronesen
Medlem

Representerer
H
AP
AP
H
SP
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Terje Røli
MEDL
Annika Louise Wassmo
MEDL
Julie Bang
MEDL
Tone Pedersen
MEDL

Representerer
SP
MDG
Rødt
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Joachim Hjartøy
Tone Pedersen
Steinar Jørgensen
Annika Louise Wassmo
Petr Skjolden Fagereng
Julie Bang

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Inger Blikra
Trude Fridtjofsen
Jan Terje Strandås
Hilde Sofie Hansen
Kristin Brekke Klausen
Sonja Skogvoll

Representerer
H
H
Rødt

Stilling
Kommunaldirektør, teknisk
Seksjonsleder, Kart og arealplan
Avdelingssjef, Areal og miljø
Seksjonsleder, Byggesak
Seksjonsleder, Miljø og landbruk
Vannforvaltningskoordinator
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Mari Præsteng (H), Jimmy Losvik (AP), Johnny Ronesen (FRP)
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon:
Befaring til Beltlia boligfelt
Orientering Byggdrift v/Steinar Henriksen
Orientering til sak 63/20 v/Kristin Brekke Klausen
Permisjoner: Repr Anne Kari Snefjellå (SP) ble innvilget permisjon frakl 13:30 og var ikke
tilstede under votering i sak 65/20

Saksliste
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og saksliste
Habilitet/Permisjon
Valg av protokollgodkjennere
Spørsmål
Orienteringer

PS 59/20

REFERATSAKER

RS 14/20

Tillatelse til skadefelling av jerv - Lappfjellet
beitelag - Rana

PS 60/20

DELEGERTE SAKER

2014/2211

Rammetillatelse - bolig - Ytterenveien 30

2020/7138

Tillatelse - tilbygg til bolig - Ormenggata 14

2020/7593

Tillatelse- Enebolig - Hammeren 23

2020/9011

Tillatelse - påbygg garasje og inngangsparti Coldevins gate 26

2020/8796

Tillatelse - bruksendring av eksisterende garasje og
etablering av ny garasje - Vatnaveien 20A

2020/8750

V edtak om reseksjonering - Jonas Buddesvei 6

2020/5258

Tillatelse - endring av garasjetak - Coldevinsgate 13
B

2020/9469

Tillatelse - piperehabilitering - Dalbakken 20

2020/6230

Tillatelse - piperehabilitering - Kvernkroken 47

2020/6789

Tillatelse - piperehabilitering med stålrør Almveien 13

2020/6165

Tillatelse - piperehabilitering med stålrør Åkerloveien 7

2020/6169

Tillatelse - Tilbygg - Nesnaveien 1049

2020/1818

Tillatelse - Dispensasjon nettstasjon Steinbekkhaugveien

2020/9326

Tillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Tverrvatnet 34

2020/9044

Tillatelse - Uthus - Nevertjønnlia

2020/9583

Tillatelse - riving av to hytter - Saltfjellveien, Bolna

2020/7317

Tillatelse - Støttemur - Stuffen 3

2020/6842

Tillatelse - Utvidelse av tilbygg, veranda Skogbrynet 66

2020/7030

Tillatelse - Carport - Halvor Heyerdalsvei 1

2020/7191

Tillatelse - Garasje - Bergverksgata 1

2020/6192

Tillatelse -Tilbygg, bolig - Hammerveien 77

2020/8996

Tillatelse - utbytting av pipe og ildsted - Solbakken
20

2020/6398

Ferdigattest - Tilbygg, carport og inngangsparti Roald Amundsens gate 2A

2020/5

Tillatelse - Riving av bolig og garasje og oppføring

2020/7262

av ny 4-mannsbolig - Ranheimgata 25
Du får konsesjon på erverv av eiendom gnr 12
bnr.1

2020/6193

Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen
gnr. 35 bnr. 4 og 10 er innvilget.

2020/6586

Søknad om konsesjon på erverv av gnr 184/5, 7, 10
innvilges

2020/6194

Tillatelse til deling av grunneiendom gnr 20 bnr 377
for opprettelse av tomt til energianlegg - Øvre
Fageråsen

2020/8845

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra
hytte i Straumsnesveien 110

2020/9577

Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann Altermarkveien 9

2020/9747

Administrativt vedtak. Plan 9016: Justering av
formålsgrensen for fritidsbebyggelse i
Straumsnesveien 151 - mindre reguleringsendring

2020/9476

Plan 2097: Mindre reguleringsendring - Flytting av
trafostasjon og justering av garasje- og
parkeringsanlegg

2020/8763

Plan 8010. Mindre reguleringsendring. Innregulere
trafostasjon ved Båsmo skole

2020/9458

Plan 8008 og 8011 Omregulering av tidligere
taubane, mindre endring nr 7 og 6

2019/1904

Du får konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 27
bnr. 1 og 2

2020/7137

Tillatelse - bruksendring av ett bygg fra o- og
behandlingssenter til fritidsklubb - Tjærahågen 9

2020/8995

Tillatelse - Riving av bygninger Steinbekkhaugveien 21 og Bedriftsgata 4

2020/7087

Godkjenning av plan for nydyrking - Silåmo gnr. 63,
bnr. 2

2020/9330

Tillatelse - Dispensasjon midlertidig vei - Sjonhagen

2020/6562

Du får midlertidig fritak fra renovasjon for
Husnesveien 110

2020/1059

Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for gnr.68
bnr.26

2020/7359

Vi gir midlertidig fritak for renovasjonsavgift for
Sørlandsveien 480

2020/5949

Tillatelse - Sikring - Yttrabekken

2020/7375

Du får midlertidig fritak fra renovasjon for
Dalbakken 6 (gnr.87 bnr.212)

X

2020/6195

POLITISKE SAKER
PS 61/20

Rana kommunes miljøvernpris - valg av
representanter til juryen

2020/6105

PS 62/20

Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som
gjør skade

2014/781

PS 63/20

Høring av nye forskrifter for fiske etter laks,
sjøørret og sjørøye i sjø og vassdrag

2020/9931

PS 64/20

Trafikksikkerhets plan for Rana kommune 20202023

2020/422

PS 65/20

Fastsetting av planprogram for områderegulering
for Storforshei og detaljregulering for Ørtfjellmoen

2019/1819

PS 59/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020 - sak 59/20
Behandling: Tatt til orientering

RS 14/20 Tillatelse til skadefelling av jerv - Lappfjellet beitelag – Rana

PS 60/20 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020 - sak 60/20
Behandling: Tatt til orientering

Rammetillatelse - bolig - Ytterenveien 30
Tillatelse - tilbygg til bolig - Ormenggata 14
Tillatelse- Enebolig - Hammeren 23
Tillatelse - påbygg garasje og inngangsparti - Coldevins gate 26
Tillatelse - bruksendring av eksisterende garasje og etablering av ny garasje - Vatnaveien
20A
V edtak om reseksjonering - Jonas Buddesvei 6
Tillatelse - endring av garasjetak - Coldevinsgate 13 B
Tillatelse - piperehabilitering - Dalbakken 20
Tillatelse - piperehabilitering - Kvernkroken 47
Tillatelse - piperehabilitering med stålrør - Almveien 13
Tillatelse - piperehabilitering med stålrør - Åkerloveien 7
Tillatelse - Tilbygg - Nesnaveien 1049
Tillatelse - Dispensasjon nettstasjon - Steinbekkhaugveien
Tillatelse - Tilbygg til fritidsbolig - Tverrvatnet 34
Tillatelse - Uthus - Nevertjønnlia
Tillatelse - riving av to hytter - Saltfjellveien, Bolna
Tillatelse - Støttemur - Stuffen 3
Tillatelse - Utvidelse av tilbygg, veranda - Skogbrynet 66
Tillatelse - Carport - Halvor Heyerdalsvei 1
Tillatelse - Garasje - Bergverksgata 1
Tillatelse -Tilbygg, bolig - Hammerveien 77
Tillatelse - utbytting av pipe og ildsted - Solbakken 20
Ferdigattest - Tilbygg, carport og inngangsparti - Roald Amundsens gate 2A
Tillatelse - Riving av bolig og garasje og oppføring av ny 4-mannsbolig - Ranheimgata 25
Du får konsesjon på erverv av eiendom gnr 12 bnr.1
Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 35 bnr. 4 og 10 er innvilget.
Søknad om konsesjon på erverv av gnr 184/5, 7, 10 innvilges

Tillatelse til deling av grunneiendom gnr 20 bnr 377 for opprettelse av tomt til
energianlegg - Øvre Fageråsen
Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte i Straumsnesveien 110
Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann - Altermarkveien 9
Administrativt vedtak. Plan 9016: Justering av formålsgrensen for fritidsbebyggelse i
Straumsnesveien 151 - mindre reguleringsendring
Plan 2097: Mindre reguleringsendring - Flytting av trafostasjon og justering av garasjeog parkeringsanlegg
Plan 8010. Mindre reguleringsendring. Innregulere trafostasjon ved Båsmo skole
Plan 8008 og 8011 Omregulering av tidligere taubane, mindre endring nr 7 og 6
Du får konsesjon på erverv av eiendommen gnr. 27 bnr. 1 og 2
Tillatelse - bruksendring av ett bygg fra o- og behandlingssenter til fritidsklubb Tjærahågen 9
Tillatelse - Riving av bygninger - Steinbekkhaugveien 21 og Bedriftsgata 4
Godkjenning av plan for nydyrking - Silåmo gnr. 63, bnr. 2
Tillatelse - Dispensasjon midlertidig vei - Sjonhagen
Du får midlertidig fritak fra renovasjon for Husnesveien 110
Vi gir midlertidig fritak fra renovasjon for gnr.68 bnr.26
Vi gir midlertidig fritak for renovasjonsavgift for Sørlandsveien 480
Tillatelse - Sikring - Yttrabekken
Du får midlertidig fritak fra renovasjon for Dalbakken 6 (gnr.87 bnr.212)

PS 61/20 Rana kommunes miljøvernpris - valg av representanter til juryen
Rådmannens innstilling
1. I juryen for kommunens miljøvernpris går klimarådgiver inn som medlem i stedet for
miljøvernsjef.
2. Følgende to medlemmer i utvalget skal være en del av juryen for Rana kommunes
miljøvernpris:
_________________________________
_________________________________

3. Følgende statutter vedtas:
1. Rana kommunes miljøvernpris har til formål å fremme arbeidet innenfor miljøvern.
Prisen er en hederspris for den innsats som mottakeren har vist innenfor arbeidet med natur
og miljø.
2. Utvalg for miljø, plan og ressurs er kommunens ansvarlige fagorgan for Rana
kommunes miljøvernpris og foretar den endelige tildelingen.
3. Utvalget skal oppnevne en jury som fremmer forslag på kandidat til utvalget. Juryen
skal ha følgende sammensetning:
To representanter fra utvalg for miljø, plan og ressurs
En representant fra Helgeland museum, naturhistorisk avdeling
En representant for barn og unge
Kommunens klimarådgiver
De to representantene fra utvalg for miljø, plan og ressurs velges for fire år av gangen.
4. Rana kommunes miljøvernpris kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter,
lag og offentlige etater som arbeider aktivt med natur- og miljøvern i Rana.
Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør
deles mellom to eller flere kandidater.
5. Tildelingen skal foretas én gang pr. år og helst i forbindelse med et felles arrangement
med andre kommunale priser. Lokalpressen skal kontaktes i forbindelse med
tildelingen.
6. Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
7. Juryen skal gi skriftlig redegjørelse ovenfor utvalg for miljø, plan og ressurs om forslag
til tildeling av pris.
8. Prisen skal bestå av et diplom og et kunstverk/kunsthåndverk. Så fremt det lar seg gjøre
skal det benyttes lokale kunstnere. Den økonomiske rammen settes til kr. 10000.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020 - sak 61/20
Vedtak:
1. I juryen for kommunens miljøvernpris går klimarådgiver inn som medlem i stedet for
miljøvernsjef.
2. Følgende to medlemmer i utvalget skal være en del av juryen for Rana kommunes
miljøvernpris:

Jimmy Losvik (AP)
Anne Kari Snefjellå (SP)
3. Følgende statutter vedtas:
1. Rana kommunes miljøvernpris har til formål å fremme arbeidet innenfor miljøvern.
Prisen er en hederspris for den innsats som mottakeren har vist innenfor arbeidet med natur
og miljø.
2. Utvalg for miljø, plan og ressurs er kommunens ansvarlige fagorgan for Rana
kommunes miljøvernpris og foretar den endelige tildelingen.
3. Utvalget skal oppnevne en jury som fremmer forslag på kandidat til utvalget. Juryen
skal ha følgende sammensetning:
To representanter fra utvalg for miljø, plan og ressurs
En representant fra Helgeland museum, naturhistorisk avdeling
En representant for barn og unge
Kommunens klimarådgiver
De to representantene fra utvalg for miljø, plan og ressurs velges for fire år av gangen.
4. Rana kommunes miljøvernpris kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter,
lag og offentlige etater som arbeider aktivt med natur- og miljøvern i Rana.
Prisen skal normalt ikke deles, men regelen kan fravikes om forholdene betinger at prisen bør
deles mellom to eller flere kandidater.
5. Tildelingen skal foretas én gang pr. år og helst i forbindelse med et felles arrangement
med andre kommunale priser. Lokalpressen skal kontaktes i forbindelse med
tildelingen.
6. Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
7. Juryen skal gi skriftlig redegjørelse ovenfor utvalg for miljø, plan og ressurs om forslag
til tildeling av pris.
8. Prisen skal bestå av et diplom og et kunstverk/kunsthåndverk. Så fremt det lar seg gjøre
skal det benyttes lokale kunstnere. Den økonomiske rammen settes til kr. 10000.
Behandling:
Forslag fra AP, H: Repr Jimmy Losvik
Forslag fra SP: Anne Kari Snefjellå
Votering:
Representantene ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 62/20 Lokal forskrift om skuddpremie for viltarter som gjør skade
Rådmannens innstilling
1. Rana kommune fastsetter skuddpremie på: Rødrev kr 500, mink kr 250, mårhund kr 500
2. Forslag til lokal forskrift sendes på høring med fire ukers høringsfrist.

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020
- sak 62/20
Vedtak:
1. Rana kommune fastsetter skuddpremie på: Rødrev kr 500, mink kr 250, mårhund kr 500
2. Forslag til lokal forskrift sendes på høring med fire ukers høringsfrist.
3.

Sendes på høring: Skuddpremie for ravn og kråke videreføres som i dagens ordning

Behandling:
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP):
Nytt pkt. 3. Sendes på høring: Skuddpremie for ravn og kråke videreføres som i dagens ordning
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP) ble vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme (Rødt)

PS 63/20 Høring av nye forskrifter for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i
sjø og vassdrag
Rådmannens innstilling
Rana kommune støtter de faglige vurderingene som er gjort i arbeidet med å utarbeide nye
forskrifter for fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag.
Rana kommune forutsetter at det omfattende arbeidet som pågår i Ranavassdraget med
reetablering av fiskebestand, kultivering, utsetting og overvåking vil munne ut i dispensasjon
fra forskriften og en gradvis åpning av vassdraget for fiske.

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020
- sak 63/20
Vedtak:
Rana kommune støtter de faglige vurderingene som er gjort i arbeidet med å utarbeide nye
forskrifter for fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag.
Rana kommune forutsetter at det omfattende arbeidet som pågår i Ranavassdraget med
reetablering av fiskebestand, kultivering, utsetting og overvåking vil munne ut i dispensasjon
fra forskriften og en gradvis åpning av vassdraget for fiske.
Rana kommune mener det er viktig for rekrutteringen til sportsfiske av fiske med stang fra land
videreføres som i dag.
Det er en familiehobby som kan rekruttere nye sportsfiskere. Reguleringen må ikke få en slik
karakter at allmennheten kan føle seg ekskludert fra å fiske i sjø fra land. Det beste oppsyn
både når det gjelder ulovlig fiske, miljøhensyn og forurensing m.m er kanskje den som går med
fiskestanga i strandsonen
Behandling:
Forslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP):
Tillegg nytt avsnitt:
Rana kommune mener det er viktig for rekrutteringen til sportsfiske av fiske med stang fra land
videreføres som i dag.
Det er en familiehobby som kan rekruttere nye sportsfiskere. Reguleringen må ikke få en slik
karakter at allmennheten kan føle seg ekskludert fra å fiske i sjø fra land. Det beste oppsyn både
når det gjelder ulovlig fiske, miljøhensyn og forurensing m.m er kanskje den som går med
fiskestanga i strandsonen
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (10-0)
Forslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP) ble også enstemmig vedtatt (10-0)

PS 64/20 Trafikksikkerhets plan for Rana kommune 2020-2023
Rådmannens innstilling
Trafikksikkerhetsplan for Rana kommune 2020 – 2023 vedtas.

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020
- sak 64/20
Vedtak:

Trafikksikkerhetsplan sendes ut på 4 ukers høring
Protokolltilførsel:
Kommunestyret ber om at arbeidet med å få godkjenning som Trafikksikker Kommune i løpet
av 2021, prioriteres.
Behandling:
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP):
Trafikksikkerhetsplan sendes ut på 4 ukers høring
Protokolltilførsel fra repr Jimmy Losvik (AP):
Kommunestyret ber om at arbeidet med å få godkjenning som Trafikksikker Kommune i løpet
av 2021, prioriteres.
Votering:
Forslag fra repr Johan Petter Røssvoll (SP) ble vedtatt med 8 stemmer mot 2 Stemmer (AP)

PS 65/20 Fastsetting av planprogram for områderegulering for Storforshei og
detaljregulering for Ørtfjellmoen
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 fastsetter utvalg for miljø, plan og ressurs i Rana
kommune «Planprogram for områderegulering Storforshei, detaljregulering Ørtfjellområdet»
datert 01.09.2020.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 17.09.2020 - sak 65/20
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 fastsetter utvalg for miljø, plan og ressurs i Rana
kommune «Planprogram for områderegulering Storforshei, detaljregulering Ørtfjellområdet»
datert 01.09.2020.
Behandling:
Repr Anne Kari Snefjellå (SP) var ikke tilstede under votering i denne sak
Votering:
Enstemmig vedtatt (9-0)

