Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for miljø, plan og ressurs
Kommunestyresalen, Rådhuset
28.05.2020
10:00 – 11:45

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

Representerer
H
AP
AP
AP
H
SP
SP
FRP

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

Representerer
SP
MDG
Rødt

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Trude Fridtjofsen
Inger Blikra
Hilde Sofie Hansen
Torhild Jakobsen
John Gunnar Halse
Hanne Alvsing
Gunnar Brattli
Karen Hagland
Marthe Brun Farholm

Representerer
H
Rødt

Stilling
Kommunaldirektør, teknisk
Avdelingsleder
Seksjonsleder, kart og areal
Seksjonsleder, miljø, landbruk og
eiendom
Landbrukssjef
Saksbehandler
Bydriftssjef
Veisjef
Juridisk rådgiver
Juridisk rådgiver

Kristin Brekke Klausen
Sonja Skogvoll

Saksbehandler
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Tone Pedersen (AP), Mari Præsteng (H), Johnny Ronesen (FRP)
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Habilitet: Repr Anne Kari Snefjellå (SP) var inhabil i sak 41/20
Orienteringer/informasjon: Orientering om feiing/kosting av veier v/Statens vegvesen.
Blir befaring til Skonseng og Løkberg 17.06.2020, nærmere detaljer kommer.

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

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

Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 37/20

REFERATSAKER

RS 8/20

Referat Rana trafikksikkerhetsutvalg 19.05.2020

2015/320

RS 9/20

Avgjørelse av klage - avslag på søknad om skadefelling
av gaupe i Rana kommune

2019/4384

PS 38/20

DELEGERTE SAKER
Tilbygg - Umeåveien 9

2020/1505

Tillatelse - Bolig med integrert garasje i sokkel Langbergan 54

2020/1651

Tillatelse - bytte og flytting av pipe - Rognveien 29

2020/1492

Tillatelse - Telekommunikasjonsanlegg - Mofjellet gbfnr. 20/4/1622

2020/1664

Rammetillatelse - garasjeanlegg og parkeringsplasser Ormenget borettslag

2020/1071

Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset
grunn ved etablering av raffineringssiloer hos Elkem
Rana

2020/1401

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra
Straumsnesveien 153, gbnr 160/18

2019/2648

Ramme- og igangsettingstillatelse (IG) I - ny boenhet,
tilbyggog garasjer - Lyngheim 1

2020/1346

Tillatelse - Gang- og sykkelvei, opprustning av vei og
nytt vann- og avløpsanlegg på deler av strekning Brennåsveien, mellom Hallveien og Granåsen

2020/1767

Tillatelse - Midlertidig dispensasjon - Gnr/bnr 94/97

2020/1432

Tillatelse - seksjonering - Toranesgata 29 A

2020/731

Tillatelse - oppføring av driftsbygning/garasje - Ågskar
kraftverk (tidligere sak 13/1272)

2019/3780

Tillatelse til utvidelse av veranda - Ånesveien 24

2020/1427

Tillatelse - tilbygg - Nils Eriksens vei 3

2020/8761

Tillatelse - Naust - Langvassveien 201

2019/1852

Tillatelse - Garasje - Åsveien 17

2020/1789

Tillatelse til å bygge tilbygg - Skaarveien 21

2019/4230

Tillatelse - ombygging/ bruksendring i første etasje Gruvegata 10E

2020/1764

Tillatelse - Nytt inngandsparti - Moseveien 2

2020/1752

Tillatelse - Lagerbygg - Hovslagerveien 13

2020/1465

Tillatelse til endring og dispensasjon - Hytte/fritidsbolig
- Umbukta hyttefelt, tomt nr. 2

2020/210

Tillatelse til deling av grunneiendom gnr 23 bnr 187.
Opprettelse av pumpestasjontomt og grensejusteringer Hammeren

2019/4314

Midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for
Bakkeveien 8A (gnr. 20 bnr. 18 fnr. 1321)

2020/1621

Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for
Jektveien 16 (gnr. 133 bnr. 362

2020/1461

Dere får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon
for Krøtabakken 13 (gnr. 131 bnr. 367 fnr. 160)

2020/1801

Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for
Knuserveien 16 (gnr. 87 bnr. 172)

2020/1379

Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for
Gaukveien 26 (gnr. 132 bnr. 368)

2020/271

Dere får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon
for 9B (gnr.17 bnr.385)

2020/8762

Du får fritak fra Renovasjon for Skaarveien 25 (gnr.131
bnr.94) og vi har rettet registrering i matrikkelen

2019/686

Tillatelse - bruksendring - Fridtjof Nansens gate 29
(Bennettbygget)

2020/764

Tillatelse - riving og oppføring av ny pipe - Svenskveien
114

2020/1763

Tillatelse - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Einerhaugen 1

2020/1770

Tillatelse - To-mannsbolig - O E Rølvaagsvei 2

2020/1430

Tillatelse - Oppføring av garasje - Sjonhagveien 190

2020/938

Tillatelse til piperehabilitering - Fjellbakkveien 16

2020/1911

Tillatelse Riving/oppføring av tilbygg - Åsveien 3

2020/1824

Tillatelse - Garasje - Bergmannsveien 16

2020/1333

Tillatelse - piperehabilitering - Liaveien 14

2020/1768

Rammetillatelse - Tilbygg til bilforretning - Selforsveien
14

2020/1498

Du får konsesjon for erverv av eiendommen Moen
(gnr.68 bnr.2)

2019/2560

Dere får tillatelse til å flytte masser til landbruksformål

2020/1714

Du får fritak fra fritidsrenovasjon for gnr.112 bnr.4 fnr.3

2020/8872

POLITISKE SAKER
PS 39/20

Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og
skogsdrift

2019/4398

PS 40/20

Kommentarer til oppstartsmelding for frivillig vern av
skog i Rana.

2015/2708

PS 41/20

Bruk av rentemidler fra Rana kommunale landbruksfond
2020

2020/8820

PS 42/20

Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg og
rådyr, Rana kommune , Nordland.

2020/513

PS 43/20

Kommunedelplan for naturmangfold 2020 -2030 Sluttbehandling

2017/3428

PS 44/20

Høringssvar fra Rana kommune - tillatelse til bruk av
snøskuter (oppheving av 2,5-kilometersgrensen m.m.)

2015/4154

PS 45/20

Utredning av mulighet for amnesti i plan. og byggesaker

2020/1662

PS 46/20

Sluttbehandling - Plan 2183: Detaljregulering for Søndre
gate 11

2019/1317

PS 47/20

Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for
Løkberg

2015/3666

PS 37/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 – sak 37/20
Behandling: Tatt til orientering

RS 8/20 Referat Rana trafikksikkerhetsutvalg 19.05.2020
RS 9/20 Avgjørelse av klage - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Rana kommune

PS 38/20 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 - sak 38/20
Behandling: Tatt til orientering

Tilbygg - Umeåveien 9
Tillatelse - Bolig med integrert garasje i sokkel - Langbergan 54
Tillatelse - bytte og flytting av pipe - Rognveien 29
Tillatelse - Telekommunikasjonsanlegg - Mofjellet - gbfnr. 20/4/1622
Rammetillatelse - garasjeanlegg og parkeringsplasser - Ormenget borettslag
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn ved etablering av
raffineringssiloer hos Elkem Rana
Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra Straumsnesveien 153, gbnr 160/18
Ramme- og igangsettingstillatelse (IG) I - ny boenhet, tilbyggog garasjer - Lyngheim 1
Tillatelse - Gang- og sykkelvei, opprustning av vei og nytt vann- og avløpsanlegg på deler
av strekning - Brennåsveien, mellom Hallveien og Granåsen
Tillatelse - Midlertidig dispensasjon - Gnr/bnr 94/97
Tillatelse - seksjonering - Toranesgata 29 A
Tillatelse - oppføring av driftsbygning/garasje - Ågskar kraftverk (tidligere sak 13/1272)
Tillatelse til utvidelse av veranda - Ånesveien 24
Tillatelse - tilbygg - Nils Eriksens vei 3
Tillatelse - Naust - Langvassveien 201
Tillatelse - Garasje - Åsveien 17
Tillatelse til å bygge tilbygg - Skaarveien 21
Tillatelse - ombygging/ bruksendring i første etasje - Gruvegata 10E
Tillatelse - Nytt inngandsparti - Moseveien 2
Tillatelse - Lagerbygg - Hovslagerveien 13
Tillatelse til endring og dispensasjon - Hytte/fritidsbolig - Umbukta hyttefelt, tomt nr. 2
Tillatelse til deling av grunneiendom gnr 23 bnr 187. Opprettelse av pumpestasjontomt og
grensejusteringer - Hammeren
Midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Bakkeveien 8A (gnr. 20 bnr. 18 fnr.
1321)
Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Jektveien 16 (gnr. 133 bnr. 362
Dere får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Krøtabakken 13 (gnr. 131 bnr.
367 fnr. 160)

Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Knuserveien 16 (gnr. 87 bnr.
172)
Du får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for Gaukveien 26 (gnr. 132 bnr. 368)
Dere får midlertidig fritak for husholdningsrenovasjon for 9B (gnr.17 bnr.385)
Du får fritak fra Renovasjon for Skaarveien 25 (gnr.131 bnr.94) og vi har rettet
registrering i matrikkelen
Tillatelse - bruksendring - Fridtjof Nansens gate 29 (Bennettbygget)
Tillatelse - riving og oppføring av ny pipe - Svenskveien 114
Tillatelse - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Einerhaugen 1
Tillatelse - To-mannsbolig - O E Rølvaagsvei 2
Tillatelse - Oppføring av garasje - Sjonhagveien 190
Tillatelse til piperehabilitering - Fjellbakkveien 16
Tillatelse Riving/oppføring av tilbygg - Åsveien 3
Tillatelse - Garasje - Bergmannsveien 16
Tillatelse - piperehabilitering - Liaveien 14
Rammetillatelse - Tilbygg til bilforretning - Selforsveien 14
Du får konsesjon for erverv av eiendommen Moen (gnr.68 bnr.2)
Dere får tillatelse til å flytte masser til landbruksformål
Du får fritak fra fritidsrenovasjon for gnr.112 bnr.4 fnr.3

PS 39/20 Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og skogsdrift
Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag til «Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og skogsdrift. Rana
kommune 2020 - 2023» vedtas.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 – sak 39/20
Vedtak:
Vedlagte forslag til «Retningslinjer og vilkår for tilskudd til skogsveier og skogsdrift. Rana
kommune 2020 - 2023» vedtas.

Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

PS 40/20 Kommentarer til oppstartsmelding for frivillig vern av skog i Rana.
Rådmannens innstilling
Kommentarer til oppstart av verneplanarbeid for frivillig vern av skog i i Rana og Hemnes
kommuner sendes Fylkesmannen i Nordland innen fristen 1.juni

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 - sak 40/20
Vedtak:
Kommentarer til oppstart av verneplanarbeid for frivillig vern av skog i i Rana og Hemnes
kommuner sendes Fylkesmannen i Nordland innen fristen 1.juni

Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

PS 41/20 Bruk av rentemidler fra Rana kommunale landbruksfond 2020
Rådmannens innstilling
Med henvisning til vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende fordeling av
rentemidler for 2020:
Brannvarslingsanlegg
Plastinnsamling
Utgiftsdekning jervejakt
Felles kurs og studieturer for gårdbrukere
Stipend landbruksutdanning
Tilskudd Langvassgrenda maskinlag
Tilskudd Geir Snefjellå
SUM

15 000
25 000
15 000
30 000
25 000
25 000
15 000
150.000

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 - sak 41/20
Vedtak:
Med henvisning til vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende fordeling av
rentemidler for 2020:
Brannvarslingsanlegg
Plastinnsamling
Utgiftsdekning jervejakt
Felles kurs og studieturer for gårdbrukere
Stipend landbruksutdanning
Tilskudd Langvassgrenda maskinlag
Tilskudd Geir Snefjellå
SUM

15 000
25 000
15 000
30 000
25 000
25 000
15 000
150.000

Behandling:
Repr. Anne Kari Snefjellå (SP) fratrådte som inhabil
Votering: Enstemmig vedtatt (9-0)

PS 42/20 Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr,
Rana kommune , Nordland.
Rådmannens innstilling
Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland
vedtas med følgende tekst:

Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland
Hjemmel: Fastsatt av Rana kommunestyre XX.XX.2020, med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38
om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av
hjorteviltet § 8.
§1 Formål
Denne forskriften definerer hvilke hjorteviltarter det kan jaktes på i Rana kommune og
minstearealet som kreves for tildeling av fellingstillatelse på disse viltartene.
§2 Virkeområde
Det er åpnet for jakt på elg og rådyr. Forskriften gjelder for hele Rana kommune.

§3 Minsteareal
Minsteareal for elg:
4000 dekar
Minsteareal for rådyr: 8000 dekar
§4 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift av 16 juni 2014 nr. 822 om
minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland.
Etter vedtak i kommunestyret sendes forskriften til Lovdata.

Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 28.05.2020 - sak 42/20
Vedtak:
Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, vedtas ikke.
Behandling:
Nytt forslag fra AP, SP, H, FRP, R :
Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, vedtas ikke.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot nytt forslag, ved avstemming.
Rådmannens innstilling falt, og nytt forslag ble vedtatt med 10-0

PS 43/20 Kommunedelplan for naturmangfold 2020 -2030 - Sluttbehandling
Rådmannens innstilling
Kommunedelplan for naturmangfold 2020 – 2030 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens
§ 11-15 om vedtak av kommuneplan.

Innstilling ril kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 28.05.2020 - sak 43/20
Vedtak:
Kommunedelplan for naturmangfold 2020 – 2030 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens
§ 11-15 om vedtak av kommuneplan.
Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

PS 44/20 Høringssvar fra Rana kommune - tillatelse til bruk av snøskuter
(oppheving av 2,5-kilometersgrensen m.m.)
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 mener at forslag to til endring
av § 5 bokstav c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er den
mest hensiktsmessige og en slags gyllen middelvei der flere brukerinteresser er tatt hensyn til.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav
c skal lyde:
c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte når det
i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a. Kommunen skal i tillatelsen
fastsette maksimalt antall turer pr. sesong, og kartfeste hvilken trasé som skal benyttes.

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020
- sak 44/20
Vedtak:
Endring av forskrift av 15 mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag §5c skal lyde:
c)eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, når hytta ikke ligger
tilknyttet brøytet bilvei.
Behandling:
Nytt forslag fra AP, H, SP, FRP:
Endring av forskrift av 15 mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte
vassdrag §5c skal lyde:
c)eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, når hytta ikke ligger
tilknyttet brøytet bilvei.
Votering:
Rådmannens innstilling falt.
Nytt forslag ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 45/20 Utredning av mulighet for amnesti i plan. og byggesaker
1

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar til orientering at et amnesti for gamle eiendommer med
reguleringsplaner og / eller byggeår fra før 1985 ikke lar seg gjennomføre.
2. Sentrale kommuneplaner for forvaltning av plan- og bygningsloven bør gjennomgås og
justeres i tråd med Rana kommunes mål og visjoner.
3. Hvis eier selv søker om å rette et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven skal
kommunen ikke gi et forhøyet gebyr etter § 10 i gjeldende gebyrregulativ.
4. Rådmannen bes om å utrede hvordan kommunen bedre og mer effektivt kan håndtere
og forhindre ulovligheter etter plan- og bygningsloven.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 - sak 44/20
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte 18.06.2020
Behandling:
Forslag fra leder Hans Myrnes (H):
Saken utsettes til neste møte 18.06.2020
Votering:
Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 46/20 Sluttbehandling - Plan 2183: Detaljregulering for Søndre gate 11
Rådmannens innstilling
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan 2183: Detaljregulering for
Søndre gate 11» med plankart revidert 31.03.2020, planbestemmelser revidert
31.03.2020 og planbeskrivelse datert 31.03.2020
2. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene:
«Mot kirkeaksen beholdes byggegrensen fra gjeldende plan (Plan 2087) og det tillates
ikke balkonger eller annen utkraging ut over denne byggegrensen.»

Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 28.05.2020 - sak 46/20
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Plan 2183: Detaljregulering for
Søndre gate 11» med plankart revidert 31.03.2020, planbestemmelser revidert
31.03.2020 og planbeskrivelse datert 31.03.2020
2. Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene:
«Mot kirkeaksen beholdes byggegrensen fra gjeldende plan (Plan 2087) og det tillates
ikke balkonger eller annen utkraging ut over denne byggegrensen.»
3. Allerede oppført balkong på bygget behandles uavhengig av denne plan.
Behandling:
Tilleggsforslag fra leder Hans Myrnes (H):
Nytt pkt. 3 Allerede oppført balkong på bygget behandles uavhengig av denne plan.
Votering:
Rådmannens innstilling med nytt pkt 3 ble vedtatt med 9 stemmer (AP,H,SP,FRP) mot 1
stemme (Rødt)

PS 47/20 Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas ikke «Plan 8064: Detaljregulering for
Løkberg» med plankart revidert 18.03.20, planbeskrivelse revidert 21.03.20 og
reguleringsbestemmelser revidert 21.03.20.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.05.2020 – sak 47/20
Vedtak:
Saken utsettes til 18.06.2020
Behandling:
Forslag fra leder Hans Myrnes (H):
Saken utsettes for befaring i forbindelse med neste møte.
Votering:
Utsettelsesforslag ble vedtatt med 9 stemmer (AP, H, SP, FRP) mot 1 stemme (Rødt)

