Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Sverre Selfors
Inger Blikra
Torild Jakobsen
Jan Terje Strandås
Allan Berg
Sonja Skogvoll
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Teknisk sjef
Seniorrådgiver
Plansjef
Landbrukssjef
Byggesakssjef
Miljøvernrådgiver
Sekretær

Representerer
SV
AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
SP
FRP
V

Representerer

Representerer

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Mangler sak om valg av Samarbeidsråd for Ranavassdraget.
Vertskapskurs for Norges nasjonalparker på Storjord. Rana kommune bør delta.
Turid Presteng Høgseth (AP) deltar.
Protokollgodkjennere: Knut Bjørgen, Johan Petter Røssvoll, Mona W. Simonsen
Spørsmål til administrasjon/ordfører: Ingen skriftlige spørsmål.
Orienteringer/informasjon: Presentasjon av utvalgets medlemmer og administrasjon.
Forslag fra repr. Johan Petter Røssvoll (SP):
Evaluering av utvalgsordning: MPR-utvalget tilrår at en tar opp til evaluering, om ordningen
med at MPR-utvalget, skal fungere som Viltutvalg, eller at det velges et viltutvalg, utgått fra
MPR-utvalget.

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

PS 93/15

REFERATSAKER

Lukket

Arkivsaksnr

RS 40/15 Rundskriv H-12/15 Valg av formannskap/fylkesutvalg,
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m.

2014/1850

RS 41/15 Klage - Reguleringsplan - Detaljregulering - Saga

2014/360

RS 42/15 Avsluttende tilbakemelding etter tilsyn - Rana
bilopphuggeri

2015/2050

PS 94/15

DELEGERTE SAKER
Tillatelse - tilbygg - Rognveien 26

2015/3302

Tillatelse - garasjer og carporter - Lyngheim Borettslag

2015/2965

Tillatelse - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig, anneks
med mer - Nesnaveien

2015/2044

Tillatelse til deling av grunneiendom 20/18- Innløsning
av festetomt 20/18/303

2015/3250

Deling/justering av grunneiendom - Skogbrynet 11 - 17/3

2015/3257

Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av
festetomt 21/4/77

2015/3014

Tillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Husnesveien, Straumen

2015/2866

Tillatelse - riving og bygging av ny bolig - Stiskardveien
46

2015/3041

Rammetillatelse -fasadeendring, tilbygg og
sammenslåing til enebolig - Hans Wølners gate 8

2015/1222

Dispensasjon - garasje - Skonsenghagen 75

2015/3002

Tillatelse - Tilbygg til bolig - Hammerveien 133

2015/2847

Rammetillatelse - riving av alle bygg - Ånesveien 5

2015/1545

Tillatelse - Tilbygg til bolig og altan - Straumsnesveien
67

2015/3148

Tillatelse - fasadeendring - Hegreveien 19

2015/3548

Tillatelse - Tilbygg til bolig - Røvassdalsveien 12

2015/3625

Tillatelse - Riving bygg - Søderlundmyra 39

2015/3729

Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av
21/4/38

2015/3015

Deling/justering av grunneiendom - Storsteinmoen 30 -

2015/3267

17/3
Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av
21/4/85

2015/2565

Rammetillatelse - Opparbeidelse av utomhusareal,
parkeringsplasser, gangsti, støttemur, uteboder og utestue
- Mobekken omsorgsboliger, Marcus Thranesgate 26

2015/2793

Tillatelse - Tilbygg - Granveien 6

2015/2239

Tillatelse til deling av grunneiendom 94/25 Arealoverføring

2015/2766

Søknad deling / justering av grunneiendom gnr
22/4/294 Smitmyrlia

2015/3366

Tillatelse - Tilbygg til bolig - Fingerdalsveien 14

2015/3011

Tillatelse - Flytting/renovering av hytte Koppervassdalen

2015/2970

Tillatelse - Tilbygg til bolig - Tverrånesveien 3

2015/3465

Tillatelse - Avløpsanlegg/utslipp - Steinbekkhaugveien
127

2015/3519

Tillatelse - garasje - Lærer Asphaugs vei 12

2015/3575

Tillatelse - Garasje m/terrasse - Sommerveien 13

2015/3680

Tillatelse - Garasje/verksted - Altermarkveien 149

2015/3463

Tillatelse - Tilbygg - Jektveien 13

2015/3300

Tillatelse - trappeheis - Langneset 16

2015/3661

Tillatelse - Tilbygg bolig - Sankthansveien 8

2015/3357

Tillatelse - Riving uthus/ oppføring anneks m/ vedskjul –
Reinfjell- lia

2015/2879

Søknad deling / justering av grunneiendom gnr 22/4/117
Øvre Steinbakken

2015/3369

Melding om vedtak - Søknad om deling av
grunneiendom gnr.15 bnr.1

2015/2408

Tillatelse - Avløpanlegg/Utslipp - Ørtfjellveien 34

2015/3547

Tillatelse - Balkonger/renovering - Knut Hamsuns vei 1,
2, 3, 4, 5

2015/3285

Tillatelse - Tilbygg bolig - Faringsveien 6

2015/3722

Rammetillatelse - Omsorgsboliger - Per Persaveien 3

2015/3035

Tillatelse - riving av uthus og nytt tilbygg til hytte Mogressfjellet

2015/2969

Rammetillatelse - Sammenføyning, tilbygg, fasade,
konstruksjons, ombygging og riving deler av bygg Biskop Bangs gate 11

2015/2374

Rammetillatelse - Forlengelse av eksisterende
telekommunikasjonsmast - Utsikten 31

2015/3567

Rammetillatelse - Nybygg, lager- og kontorbygg Mellomvika 40

2015/2763

Tillatelse - Enebolig og garasje - Langfjellveien 40

2015/3533

Søknad deling / justering av grunneiendom gnr
17/3/272 Skogbrynet

2015/3420

Vedtak mindre reguleringsendring -Plan 8010 Båsmo,
deling av regulert boligtomt i Faringsveien.

2015/3906

Plan 2129: Høvleriveien 11. Diverse grensejusteringer.
Mindre endring 4

2015/3032

Deling/justering av grunneiendom - Biskop Bangs gate
10 - 20/18/529

2015/3499

POLITISKE SAKER
PS 95/15

Søknad om deling av grunneiendom gnr.144 bnr.6

2015/2602

PS 96/15

Søknad om deling av eiendom gnr.162 bnr.2 og gnr.164
bnr.1

2015/2521

PS 97/15

Søknad om konsesjon på erverv av grunneiendom gnr.65
bnr.1,4

2015/3721

PS 98/15

Tilbygg hytte - Rauvatnet

2014/3346

PS 99/15

Plan 4045: Detaljregulering for Selforsveien 46. Høring
og offentlig ettersyn

2014/3690

PS
100/15

Plan 2151: Detaljregulering for Lærer Asphaugs vei 20,
22 og 24. Sluttbehandling.

2014/3832

PS
101/15

Valg av motorferdselsnemnd

2015/3946

PS
102/15

Møtekalender 2016- Utvalg for miljø, plan og ressurs

2015/3929

PS
103/15

Rana kommunes miljøvernpris - mindre endring av
statutter og valg av representanter til juryen.

2015/3911

PS
104/15

Tildeling av Rana kommunes miljøvernpris 2015

2015/3911

PS
105/15

Valg av nemder og faste utvalg for okt. 2015 - okt. 2019

2015/4034

PS
106/15

Valg av ny leder Rana trafikksikkerhetsutvalg

2015/320

PS
107/15

Valg av nytt medlem til jury for Byggeskikkprisen

2015/3997

PS
108/15

Byggeskikkprisen 2015

2015/3996

PS 93/15 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 – sak 93/15
Behandling: Tatt til orientering

RS 40/15 Rundskriv H-12/15 Valg av formannskap/fylkesutvalg, ordførar/fylkesordførar,
varaordførar m.m.
RS 41/15 Klage - Reguleringsplan - Detaljregulering - Saga
RS 42/15 Avsluttende tilbakemelding etter tilsyn - Rana bilopphuggeri

PS 94/15 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 - sak 94/15
Behandling: Tatt til orientering

Tillatelse - tilbygg - Rognveien 26
Tillatelse - garasjer og carporter - Lyngheim Borettslag
Tillatelse - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig, anneks med mer - Nesnaveien
Tillatelse til deling av grunneiendom 20/18- Innløsning av festetomt 20/18/303
Deling/justering av grunneiendom - Skogbrynet 11 - 17/3
Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av festetomt 21/4/77
Tillatelse - Tilbygg fritidsbolig - Husnesveien, Straumen
Tillatelse - riving og bygging av ny bolig - Stiskardveien 46
Rammetillatelse -fasadeendring, tilbygg og sammenslåing til enebolig - Hans Wølners gate
8
Dispensasjon - garasje - Skonsenghagen 75
Tillatelse - Tilbygg til bolig - Hammerveien 133
Rammetillatelse - riving av alle bygg - Ånesveien 5
Tillatelse - Tilbygg til bolig og altan - Straumsnesveien 67
Tillatelse - fasadeendring - Hegreveien 19
Tillatelse - Tilbygg til bolig - Røvassdalsveien 12
Tillatelse - Riving bygg - Søderlundmyra 39
Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av 21/4/38
Deling/justering av grunneiendom - Storsteinmoen 30 - 17/3
Tillatelse til deling av grunneiendom 21/4- Innløsning av 21/4/85
Rammetillatelse - Opparbeidelse av utomhusareal, parkeringsplasser, gangsti, støttemur,
uteboder og utestue - Mobekken omsorgsboliger, Marcus Thranesgate 26
Tillatelse - Tilbygg - Granveien 6
Tillatelse til deling av grunneiendom 94/25 - Arealoverføring
Søknad deling / justering av grunneiendom gnr 22/4/294 Smitmyrlia
Tillatelse - Tilbygg til bolig - Fingerdalsveien 14
Tillatelse - Flytting/renovering av hytte - Koppervassdalen
Tillatelse - Tilbygg til bolig - Tverrånesveien 3
Tillatelse - Avløpsanlegg/utslipp - Steinbekkhaugveien 127

Tillatelse - garasje - Lærer Asphaugs vei 12
Tillatelse - Garasje m/terrasse - Sommerveien 13
Tillatelse - Garasje/verksted - Altermarkveien 149
Tillatelse - Tilbygg - Jektveien 13
Tillatelse - trappeheis - Langneset 16
Tillatelse - Tilbygg bolig - Sankthansveien 8
Tillatelse - Riving uthus/ oppføring anneks m/ vedskjul – Reinfjell- lia
Søknad deling / justering av grunneiendom gnr 22/4/117 Øvre Steinbakken
Melding om vedtak - Søknad om deling av grunneiendom gnr.15 bnr.1
Tillatelse - Avløpanlegg/Utslipp - Ørtfjellveien 34
Tillatelse - Balkonger/renovering - Knut Hamsuns vei 1, 2, 3, 4, 5
Tillatelse - Tilbygg bolig - Faringsveien 6
Rammetillatelse - Omsorgsboliger - Per Persaveien 3
Tillatelse - riving av uthus og nytt tilbygg til hytte - Mogressfjellet
Rammetillatelse - Sammenføyning, tilbygg, fasade, konstruksjons, ombygging og riving
deler av bygg - Biskop Bangs gate 11
Rammetillatelse - Forlengelse av eksisterende telekommunikasjonsmast - Utsikten 31
Rammetillatelse - Nybygg, lager- og kontorbygg - Mellomvika 40
Tillatelse - Enebolig og garasje - Langfjellveien 40
Søknad deling / justering av grunneiendom gnr 17/3/272 Skogbrynet
Vedtak mindre reguleringsendring -Plan 8010 Båsmo, deling av regulert boligtomt i
Faringsveien.
Plan 2129: Høvleriveien 11. Diverse grensejusteringer. Mindre endring 4
Deling/justering av grunneiendom - Biskop Bangs gate 10 - 20/18/529

PS 95/15 Søknad om deling av grunneiendom gnr.144 bnr.6
Rådmannens innstilling
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:

1.
2.
3.
4.

Med hjemmel i Jordlovens §12 gis det tillatelse til deling av eiendommen gnr.144,
bnr.6 som vist på vedlagt kartutsnitt.
Med hjemmel i Jordlovens §12 settes det som vilkår at eiendommens rettigheter
følger teigen som grenser til fellesarealet.
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra deleforbudet i
Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til deling av eiendommen gnr.144, bnr.6
som vist på vedlagt kartutsnitt.
En endring av arealbruken utover dagens bruk vil kreve dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 – sak 95/15
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:
1.
2.
3.
4.

Med hjemmel i Jordlovens §12 gis det tillatelse til deling av eiendommen gnr.144,
bnr.6 som vist på vedlagt kartutsnitt.
Med hjemmel i Jordlovens §12 settes det som vilkår at eiendommens rettigheter
følger teigen som grenser til fellesarealet.
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra deleforbudet i
Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til deling av eiendommen gnr.144, bnr.6
som vist på vedlagt kartutsnitt.
En endring av arealbruken utover dagens bruk vil kreve dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel

PS 96/15 Søknad om deling av eiendom gnr.162 bnr.2 og gnr.164 bnr.1
Rådmannens innstilling
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:
Med hjemmel i Jordlovens §12 gis det tillatelse til fradeling av gnr.162 bnr.2 fra hovedbruket
gnr.164, bnr.1 som vist på vedlagt kartutsnitt.
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Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:
Med hjemmel i Jordlovens §12 gis det tillatelse til fradeling av gnr.162 bnr.2 fra hovedbruket
gnr.164, bnr.1 som vist på vedlagt kartutsnitt.

PS 97/15 Søknad om konsesjon på erverv av grunneiendom gnr.65 bnr.1,4
Rådmannens innstilling
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:
1. Magne og Silja Katrin Storvoll innvilges konsesjon på eiendommen gnr.65, bnr.1 og 143
som omsøkt.
2. Skogen skal drives etter plan i samråd med skogbruksetaten i kommunen.
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Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg
vedtas følgende:
1. Magne og Silja Katrin Storvoll innvilges konsesjon på eiendommen gnr.65, bnr.1 og 143
som omsøkt.
2. Skogen skal drives etter plan i samråd med skogbruksetaten i kommunen.

PS 98/15 Tilbygg hytte - Rauvatnet
Rådmannens innstilling
Tilbygg mot øst for etablering av innendørs bio-toalett og nytt soverom/bod tillates, men under
forutsetning at eksisterende verandaer som skal medregnes i bebygd areal (BYA) fjernes eller
bygges om slik at de ikke skal inngå i beregningen av BYA jf. Norsk standard 3940:2012 Areal
og volumberegning av bygninger.

Det vil ikke bli godkjent en ytterligere økning av bebygd areal på tomten, med mindre nye
arealplaner åpner for en økning i bebygd areal på denne eiendommen.
Det gis dispensasjon for forstøtningsmur som oppført ihht. vedlagte bilder.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 - sak 98/15
Behandling: Endringsforslag fra AP/SV :
Endring i avsnitt 1: Punktum settes etter «tillates». Resten av avsnittet strykes:
Tillegg: Det vises til argumentasjon fra søker, som MPR-utvalget finner må tillegges vekt.
Votering: Endringsforslag ble enstemmig vedtatt (11-0)
Rådmannens forslag til innstilling falt.
Vedtak:
Tilbygg mot øst for etablering av innendørs bio-toalett og nytt soverom/bod tillates.
Det vil ikke bli godkjent en ytterligere økning av bebygd areal på tomten, med mindre nye
arealplaner åpner for en økning i bebygd areal på denne eiendommen.
Det gis dispensasjon for forstøtningsmur som oppført ihht. vedlagte bilder.
Det vises til argumentasjon fra søker, som MPR-utvalget finner må tillegges vekt.

PS 99/15 Plan 4045: Detaljregulering for Selforsveien 46. Høring og offentlig
ettersyn
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 sendes følgende planforslag ut på høring og
utlegges til offentlig ettersyn: «Plan 4045: Detaljregulering for Selforsveien 46», med plankart
og planbestemmelser og datert 09.10.2015 samt planbeskrivelse datert 28.08.2015 (revidert
09.10.2015).
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Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 sendes følgende planforslag ut på høring og
utlegges til offentlig ettersyn: «Plan 4045: Detaljregulering for Selforsveien 46», med plankart
og planbestemmelser og datert 09.10.2015 samt planbeskrivelse datert 28.08.2015 (revidert
09.10.2015).

PS 100/15 Plan 2151: Detaljregulering for Lærer Asphaugs vei 20, 22 og 24.
Sluttbehandling.
Innstilling til Kommunestyret, fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 28.10.2015 – sak 100/15
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret
«DETALJREGULERING FOR LÆRER ASPHAUGS VEI 20, 22 OG 24», revidert 29.05.2015,
med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse revidert 06.10.2015.

PS 101/15 Valg av motorferdselsnemnd
Innstilling
Utvalg for miljø, plan og ressurs velger tre medlemmer med personlige varamedlemmer til
Motorferdselsnemnda. Leder velges særskilt.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 - sak 101/15
Behandling: Forslag fra AP/SV:
Medlem Knut Bjørgen (A) - vara Christina Michalsen (AP)
Medlem Lone Steen Lysholm (AP) - vara Einar Eide (AP)
Leder Knut Bjørgen (AP)
Forslag fra FrP, H, Sp,V:
Medlem Johan Petter Røssvoll (Sp) - vara Mats Hansen (V)
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)

Vedtak:
Medlem Knut Bjørgen (A) - vara Christina Michalsen (AP)
Medlem Lone Steen Lysholm (AP) - vara Einar Eide (AP)
Medlem Johan Petter Røssvoll (Sp) - vara Mats Hansen (V)

Knut Bjørgen (AP) er valgt som leder.

PS 102/15 Møtekalender 2016- Utvalg for miljø, plan og ressurs
Rådmannens innstilling
21.01.2016
18.02.2016
10.03.2016
07.04.2016
19.05.2016
16.06.2016
18.08.2016
15.09.2016
20.10.2016
24.11.2016
15.12.2016

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs

Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
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Behandling: Forslag fra AP/SV:
Det settes opp et møte 28.04.2016
Votering: Innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
21.01.2016 11:00
18.02.2016 11:00
10.03.2016 11:00
07.04.2016 11:00
28.04.2016 11:00
19.05.2016 11:00
16.06.2016 11:00
18.08.2016 11:00
15.09.2016 11:00
20.10.2016 11:00
24.11.2016 11:00
15.12.2016 11:00

Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs
Miljø, plan og ressurs

Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen

PS 103/15 Rana kommunes miljøvernpris - mindre endring av statutter og
valg av representanter til juryen.
Rådmannens innstilling
A. Nye statutter vedtas:
1. Rana kommune skal dele ut «Rana kommunes Miljøvernpris» etter følgende statutter:
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. Miljø-, plan- og ressursutvalget 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 Miljø-, plan- og ressursutvalget.
En representant fra Rana museum, Naturhistorisk avd.
En representant for barn og unge
Miljøvernsjef
De to representantene fra Miljø-, plan- og ressursutvalget 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 Miljø-, plan- og ressursutvalget for forslag
til pristildeling.
8. Prisen skal bestå av et diplom og et kunstverk/kunsthåndverk. Så fremt det lar seg
gjøre skal det benyttes lokale kunstnere.
2. Utgiftene i forbindelse med utdelingen av Rana kommunes Miljøvernpris, inntil kr.10000.-,
belastes kto. nr. 1802 -3600 -1 4700
B. Utvalget velger følgende to representanter til juryen for Rana kommunes
miljøvernpris:
__________________________
__________________________

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 28.10.2015 - sak 103/15
Behandling: Forslag fra AP/SV: Marit Tennfjord (SV)
Forslag fra H, FrP, V, Sp : Mats Hansen (V)
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Statutter:
1. Rana kommune skal dele ut «Rana kommunes Miljøvernpris» etter følgende statutter:
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. Miljø-, plan- og ressursutvalget 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 Miljø-, plan- og ressursutvalget.
En representant fra Rana museum, Naturhistorisk avd.
En representant for barn og unge
Miljøvernsjef
De to representantene fra Miljø-, plan- og ressursutvalget velges for fire år av gangen.
1. 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.
2. 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.
3. Juryen kan i tillegg til innkomne forslag selv foreslå kandidater til årets pris.
4. Juryen skal gi skriftlig redegjørelse ovenfor Miljø-, plan- og ressursutvalget for forslag
til pristildeling.
5. Prisen skal bestå av et diplom og et kunstverk/kunsthåndverk. Så fremt det lar seg
gjøre skal det benyttes lokale kunstnere.
2. Utgiftene i forbindelse med utdelingen av Rana kommunes Miljøvernpris, inntil kr.10000.-,
belastes kto. nr. 1802 -3600 -1 4700
B. Utvalget velger følgende to representanter til juryen for Rana kommunes miljøvernpris:

Repr. Marit Tennfjord (SV) og repr. Mats Hansen (V) ble valgt som jurymedlemmer.

PS 104/15 Tildeling av Rana kommunes miljøvernpris 2015
Rådmannens innstilling
Rana kommune tildeler Miljøvernprisen 2015 til Polarsirkelen friluftsråd for dets engasjement
for å få barn og unge ut i naturen. Å lære unge å bli glad i naturen krever i dag nettopp den type
aktiviteter som friluftsrådet står for. Rådet utøver et grundig og systematisk arbeid for å få
friluftslivet inn i skoler og barnehager, og styrker dermed bevisstheten og forholdet til naturen
hos barn og unge i Rana.
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Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Rana kommune tildeler Miljøvernprisen 2015 til Polarsirkelen friluftsråd for dets engasjement
for å få barn og unge ut i naturen. Å lære unge å bli glad i naturen krever i dag nettopp den type
aktiviteter som friluftsrådet står for. Rådet utøver et grundig og systematisk arbeid for å få
friluftslivet inn i skoler og barnehager, og styrker dermed bevisstheten og forholdet til naturen
hos barn og unge i Rana.

PS 105/15 Valg av nemder og faste utvalg for okt. 2015 - okt. 2019
Rådmannens innstilling
Som kommunens representant til følgende organisasjoner velges:
Nedre Ranelva Elveeierlag:
Ytre Rana Grunneierlag:
Kontaktutvalget for landbruket:
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Behandling:

Forslag fra AP/SV: til Nedre Ranelva Elveeierlag: Marit Tennfjord (SV) og vara Johan Petter
Røssvoll (Sp)
Til Ytre Rana Grunneierlag: Einar Eide (AP) og vara Jarl Stian Johannson (H)
Til Kontaktutvalget for landbruket: Knut Bjørgen (AP) og vara Christina Michalsen (AP)
Mats Hansen (V) og vara Jarl Stian Johansson (H)
Til Samarbeidsrådet for Ranavassdraget: Per Ingebrigtsen (SV) og vara Marit Tennfjord (SV)
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Som kommunens representant til følgende organisasjoner velges:
Nedre Ranelva Elveeierlag: Marit Tennfjord (SV) og vara Johan Petter Røssvoll (Sp)
Ytre Rana Grunneierlag: Einar Eide (AP) og vara Jarl Stian Johannson (H)
Kontaktutvalget for landbruket: Knut Bjørgen (AP) og vara Christina Michalsen (AP)
Mats Hansen (V) og vara Jarl Stian Johansson (H)
Samarbeidsrådet for Ranavassdraget: Per Ingebrigtsen (SV) og vara Marit Tennfjord (SV)

PS 106/15 Valg av ny leder Rana trafikksikkerhetsutvalg
Innstilling
Utvalg for miljø plan og ressurs velger leder og nestleder til Rana trafikksikkerhetsutvalg.
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Behandling:
Forslag fra AP/SV: Jimmy Losvik (AP) og vara Turid Presteng Høgseth (AP)
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Utvalg for miljø plan og ressurs velger Jimmy Losvik (AP) som leder og Turid Presteng
Høgseth (AP) som vara til Rana trafikksikkerhetsutvalg.

PS 107/15 Valg av nytt medlem til jury for Byggeskikkprisen
Rådmannens innstilling
MPR-utvalget oppnevner ……………………………… som nytt medlem til juryen for

Byggeskikkprisen som erstatning for Allan Rognan.
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Behandling:
Forslag fra AP/SV: Marit Tennfjord (SV)
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
MPR-utvalget oppnevner Marit Tennfjord (SV) som nytt medlem til juryen for
Byggeskikkprisen som erstatning for Allan Rognan.

PS 108/15 Byggeskikkprisen 2015
Rådmannens innstilling
Rana kommunes Byggeskikkpris for 2015 tildeles Scandic Meyergården. Dette tiltaket er en
styrking av sentrum og er et nytt eksempel til etterfølgelse for utforming av byrom i Mo
sentrum.
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Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Rana kommunes Byggeskikkpris for 2015 tildeles Scandic Meyergården. Dette tiltaket er en
styrking av sentrum og er et nytt eksempel til etterfølgelse for utforming av byrom i Mo
sentrum.

