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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hans Myrnes
Leder
Jan Erik Arnøy
Nestleder
Jimmy Alexander Losvik
Medlem
Tone Pedersen
Medlem
Terje Røli
Medlem
Anne Kari L. Snefjellå
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Medlem
Johnny Ronesen
Medlem
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H
AP
AP
AP
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mari Præsteng
MEDL
Annika Louise Wassmo
MEDL
Julie Bang
Medlem

Representerer
H
MDG
R

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Joachim Hjartøy
Annika Louise Wassmo
Lone Lysholm
Mari Præsteng
Petr Skjolden Fagereng
Julie Bang

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Trude Fridtjofsen
Jan Terje Strandås
Hilde Sofie Hansen
Magnhild Aabø
John Gunnar Halse
Rolf Pettersen
Kristin Brekke Klausen
Anniken E. Nordland

Representerer
H
SV
R

Stilling
Kommunaldirektør, teknisk
Avdelingssjef, areal og miljø
Seksjonsleder, byggesak
Seksjonsleder, miljø og landbruk
Saksbehandler
Rådgiver
Rådgiver
Vannkoordinator
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Johnny Ronesen (FrP), Tone Pedersen (AP), Joachim Hjartøy (H)
Spørsmål til administrasjon:
John Gunnar Halse svarte på spørsmål fra Johan Petter Røssvoll om inngjerding av jernbane på
Røssvoll.
Habilitet:
Jan Erik Arnøy (AP) erklærte seg inhabil i sak 15/20 «Rana kommunes avtale med Nedre
Ranaelva Forvaltningslag SA og ny avtale med Rana Jeger og Fiskerforening» da han sitter i
hovedstyret og har vært med å behandle saken fra foreningens sin side. Han ble enstemmig
erklært inhabil, og deltok ikke under behandlingen av denne saken.

Orienteringer/informasjon:
 Om seksjon for miljø og landbruk v/ Hilde Sofie Hansen
 Om vannforvaltningen v/ Kristin Brekke Klausen
 Oppfølging av spredte avløp v/ Rolf Pettersen

PS 9/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 9/20
RS 4/20 Klagebehandling - dispensasjon oppføring av tilbygg og restaurering av bolig Vatnaveien 87 - stadfesting
Vedtak:
RS sak 4/20 ble tatt til orientering.

PS 10/20 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 10/20
Vedtak: De delegerte sakene ble tatt til orientering.

Avslag på deling av grunneiendom gbnr 19/5 Vatnaveien
Avslag -søknad om oppdeling av bolig - Skogveien 13
Rammetillatelse - teaterpaviljong/Black Box - Nordland Teater
Tillatelse til bygging av garasje - Petter Dass gate 10
Tillatelse - Dispensasjon for uthus - Reinfjellia
Tillatelse - ny hytte/ fritidsbolig - Umbukta hyttefelt tomt 2
Tillatelse til å bygge tilbygg - Øyjordsveien 1
Tillatelse - Bruksendring bolig til fritidsbolig - Sørengveien 16
Tillatelse til opprettelse av punktfeste på eksisterende hytte - grunneiendom gnr.2 bnr.2
Tillatelse - bygging av avløpsanlegg og anlegging av parkeringsplass - Straumsnesveien
105
Innvilget - Søknad om fritak fra tømming av slamavskiller i Saltfjellveien 1264 - 79/12
Avslag på søknad om fritak fra tømming av slamavskiller i Fjellbakkveien 75 - Gnr 84/8
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn i Nesnaveien 51, gnr 131/232
Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra Straumsnesveien 133, gnr 160/11
Du får fritak fra husholdningsrenovasjon for eiendommen Svartisdalveien 17 (gnr110
bnr.6)
Avslag på søknad om fritak fra renovasjon for Holmenveien 9 (gnr.131 bnr.77)
Avslag på søknad om fritak fra fritidsrenovasjon for eiendommen gnr 147 bnr 23 fnr 1
Plan 3077 Varsel om vedtak- mindre endring av områdeplan for Gruben bydelssentrum
Rammetillatelse til å bygge boliger - Hammeren boligpark
Plan 1007 Kvernkroken- vedtak om mindre endring av plan
Plan 8059 område Ytteren stadion inkl. ny u-skole og plan 8027 Ytteren kirkegård, varsel
om vedtak av mindre reguleringsendringer
Plan 8010 Båsmo- vedtak om mindre endring av plan
Tillatelse - tilbygg, soveskur i barnehage

- Gnr 135 bnr 27, Båsmobakken barnehage

Tillatelse - tilbygg til hytte - Reinfjellia 136
Tillatelse til deling av grunneiendom 4/1, innløsning av festetomt 4/1/21 - Mølnhusmarka
59
Tillatelse til oppføring av fasadeskilt - Steinbekkhaugveien 15

Rammetillatelse - Enebolig - Åttringsveien 27
Avslag på søknad om å få fyre med oljefyr
Tilbud om lån i Rana kommunale landbruksfond

Innstilling fra utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 11/20
Vedtak:
Med hjemmel i stedsnavneloven § 7 fastsettes adressenavnene
* Nevermoveien for strekninga fra avkjøring fra E6 til f.t. Saltfjellveien 649
* Kvitingveien for strekninga fra Nevermoveien til f.t. Saltfjellveien 775
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

PS 12/20 Veinavn Neverneset - Grønfjelldalen
Saksprotokoll - Kommunestyret - 11.02.2020 - sak 15/20
Vedtak: Saken ble trukket fra saklisten da den må behandles i MPR utvalget før
kommunestyrets behandling.

Innstilling fra utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 12/20
Vedtak:
Med hjemmel i stedsnavnlovens § 7 fastsettes adressenavnene
 Grønfjelldalsveien fra E6 kryss Mangholmheia til Østerdal
 Nevernesveien fra Grønfjelldalsveien til E6 kryss Eiteråga.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

PS 13/20 Søknad om konsesjon for erverv av gnr.146 bnr.3 og 5
Rådmannens innstilling
Utvalg for miljø, plan og ressurs viser til vurdering og konklusjon i saksframlegg og vedtar:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Per Arne Bustnes konsesjon på
eiendommen gnr.146 bnr.3 og 5 som omsøkt.
2. Det settes som vilkår at eiendommen må bebos, enten av søker selv, eller ved bortleie.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 13/20
Vedtak:
Utvalg for miljø, plan og ressurs viser til vurdering og konklusjon i saksframlegg og vedtar:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Per Arne Bustnes konsesjon på eiendommen
gnr.146 bnr.3 og 5 som omsøkt.
2. Det settes som vilkår at eiendommen må bebos, enten av søker selv, eller ved bortleie.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

PS 14/20 Søknad om konsesjon for kjøp av gnr.104 bnr.2
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 14/20
Vedtak:
Med henvisning til saksframlegg vedtas følgende:
1. Marthe Hoff Nilsen og Daniel Fagerdal innvilges konsesjon på eiendommen gnr.104, bnr.2
som omsøkt.
2. Prisen på kr. 4 434 280 godkjennes
3. Det settes som vilkår at eiendommen skal være bebodd i minst fem år, enten av søker
selv eller ved bortleie.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

PS 15/20 Rana kommunes avtale med Nedre Ranaelva Forvaltningslag SA og
ny avtale med Rana Jeger og Fiskerforening
Rådmannens innstilling
Rana kommune sier opp sin avtale med Nedre Ranaelva Forvaltningslag SA. Det lages en ny
samarbeidsavtale med Rana Jeger og Fiskerforening om fiskeforvaltningen på Rana kommunes
elvestrekning.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 15/20
Vedtak:
Rana kommune sier opp sin avtale med Nedre Ranaelva Forvaltningslag SA. Det lages en ny
samarbeidsavtale med Rana Jeger og Fiskerforening om fiskeforvaltningen på Rana kommunes
elvestrekning.
Behandling:
Jan Erik Arnøy (AP) erklærte seg inhabil i sak 15/20 «Rana kommunes avtale med Nedre
Ranaelva Forvaltningslag SA og ny avtale med Rana Jeger og Fiskerforening» da han sitter i
hovedstyret og har vært med å behandle saken fra foreningens sin side. Han ble enstemmig
erklært inhabil, og deltok ikke under behandlingen av denne saken.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

PS 16/20 Høringssvar fra Rana kommune - forslag til endringer i
motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på
islagte vassdrag
Rådmannens innstilling
Rana kommune avgir uttalelse til høring om endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Kommunen støtter i hovedsak Klima- og
miljødepartementets forslag til endringer i regelverket og er i det vesentlige enig i direktoratets
vurderinger.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 - sak 16/20
Vedtak:
Høringssvar fra Rana kommune. Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk
av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.
MPR utvalget avgir følgende uttale:
Rana kommune har følgende merknader til høringen:

Rana kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sitt høringssvar til klima
og miljødepartementet den 10. februar om endringsforslaget punkt 2. Generelle kommentarer til
regelverket – behov for en helhetlig gjennomgang.
Rådmannens forslag under punkt 1 og 2 beholdes slik de er foreslått.
Rådmannens forslag under punkt 3 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 5.
Rådmannens forslag under punkt 4 strykes.
Rådmannens forslag under punkt 5 beholdes slik det er foreslått.
Rådmannens forslag under punkt 6 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 8.
Rådmannens forslag under punkt 7 beholdes slik det er foreslått.
Behandling:
Johan Petter Røssvoll (SP) la frem fellesforslag for SP, H AP, SV og FrP:
Høringssvar fra Rana kommune forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag.
MPR utvalget avgir følgende uttale:
Rana kommune har følgende merknader til høringen:
Rana kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sitt høringssvar til klima og
miljødepartementet den 10. februar om endringsforslaget punkt 2. Generelle kommentarer til
regelverket – behov for en helhetlig gjennomgang.
Rådmannens forslag under punkt 6 strykes og byttes ut med USS sitt forslag punkt 8.
Oppmåling og avstand etter forskriften § 5 første ledd bokstav C.
Terje Røli (SP) la frem forslag:
Punkt 4 i rådmannens høringssvar strykes.
Votering:
Det ble først votert over fellesforslaget fremmet av Johan Petter Røssvoll (SP). Forslaget ble
enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble så votert over punkt 1 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble votert over punkt 2 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).
Punkt 3 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot punkt 5 i høringssvaret fra USS.
Punkt 3 i rådmannens høringssvar falt med 2 stemmer (SV, R).
Punkt 4 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot forslaget fra Terje Røli (SP) om å stryke
dette punktet.

Punkt 4 falt med 4 stemmer (Lone Steen (SV), Petr Skjolden Fagereng (R), Johan Petter Røssvoll
og Anne Kari Snefjellå (SP).
Det ble votert over punkt 5 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt.
Punkt 6 i rådmannens høringssvar ble satt opp mot punkt 6 i høringssvaret fra USS.
Punkt 6 i høringssvaret fra USS ble vedtatt med 9 mot 2 (SV, R) stemmer.
Det ble så votert over punkt 7 i rådmannens høringssvar. Enstemmig vedtatt (11-0).

PS 17/20 Plan 5017: Detaljregulering for Langvassheia grustak, høring og
offentlig ettersyn
Rådmannens innstilling
Plan 5017 Detaljregulering for Langvassheia grustak med dokumenter datert 03.01.2020,
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 20.02.2020 – sak 17/20
Vedtak:
Plan 5017 Detaljregulering for Langvassheia grustak med dokumenter datert 03.01.2020,
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

