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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Hans Myrnes, Jimmy Losvik, Christina Michaelsen
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon: Befaring til Brennåsen ifb med sak 71/16
Orientering: Jordlov og konsesjonslov v/landbruksjef Torild Jakobsen

PS 65/16 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 65/16
Behandling: Tatt til orientering

RS 18/16 Uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn - Forslag til planprogram - Regional
plan om vannkraft

PS 66/16 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 66/16
Behandling: Tatt til orientering

Tillatelse - nybygg - Saltfjellveien 330
Tillatelse - veranda - Toranesgata 35B
Tillatelse - tilbygg bolig - Markaveien 5
Tillatelse - riving av takoverbygg - Saltfjellveien 426, Røssvoll
Rammetillatelse - tilbygg - Halvor Heyerdahls vei 43
Tillatelse - riving av garasje - Mjølanveien 20
Tillatelse til deling av grunneiendom 131/207
Tillatelse - tilbygg - Vårbeiteveien 4
Tillatelse - riving av bygg - Thora Meyers gate 22
Tillatelse -nybygg enebolig - Grønfjelldalsveien 110
Deling/justering av grunneiendom av grunneiendom 198/4 - Flostrandveien 567
Tillatelse - fasadeendring / inngangsparti - Hanna Bechs vei 2-72
Tillatelse - oppføring av bolig - Saltfjellveien 86
Tillatelse til deling av grunneiendom 22/2- Innløsning av festetomt 22/2/246
Tillatelse til deling av grunneiendom 22/2- Innløsning av festetomt 22/2/262
Plan 1026, mindre reguleringsendring. Justering av regulert tomtegrense på gnr. 17/452,
Storsteinmoen Øst.
Plan 8020, mindre reguleringsendring. Utvidelse av regulert boligtomt på gnr. 133/61,
Ånes
Plan 8010, mindre reguleringsendring. Justering av regulert tomtegrense mellom gnr.
133/415 og 133/56, Båsmoen.
Plan 2005, mindre reguleringsendring: Tilpasning av regulert tomtegrense på gnr.
20/1220, Biskop Bangs gate
Plan 8005, mindre reguleringsendring. Justering av regulert tomtegrense på gnr. 132/49,
Enge-Høgåsen, Båsmoen.
Tillatelse til deling av grunneiendom 31/2- Tilleggsareal til 31/6
Tillatelse - bruksendring fra bolig til fritidsbolig - Langvassveien 194
Tillatelse - Tilbygg/vindfang Rema 1000 - Ranenget 25 C
Tillatelse- Grillhytte Storlien camping - Saltfjellveien 632

PS 67/16 Godkjenning av Skamdalsaksla elgvald - ny behandling

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 67/16
Vedtak:
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 11, Søknad om godkjenning av vald, gjøres følgende
vedtak:
Rana kommune godkjenner opprettelse av Skamdalsaksla elgvald.
Elgvaldet er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet til elgjakt.
Det godkjennes totalt 7000 dekar som grunnlag for tildeling av elg.

Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

Innstilling:
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 11, Søknad om godkjenning av vald, gjøres følgende
vedtak:
Rana kommune godkjenner opprettelse av Skamdalsaksla elgvald.
Elgvaldet er sammenhengende og har en avgrensning og en form som gjør det egnet til elgjakt.
Det godkjennes totalt 7000 dekar som grunnlag for tildeling av elg.

PS 68/16 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, revisjon 2016, høring.
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 68/16
Vedtak:
Fremlagte forslag til «Kommunedelplan for idrett og friluftsliv» legges ut til offentlig høring
med høringsfrist 31 oktober 2016.
Merknader til høringen:
Golfanlegget på Alteren og andre anlegg som mangler inkluderes i høringsdokumentet.
Det skal også legges ved oversikt over kommunale anlegg som er bygd med tippemidler, med
byggeår, bruk og vedlikeholdsstatus.
Mjølanstranda vurderes tatt inn i høringen under «friluftsliv».
Behandling:
Merknad til saken fra H, SP, V, FrP:
Golfanlegget på Alteren og andre anlegg som mangler inkluderes i høringsdokumentet.
Det skal også legges ved oversikt over kommunale anlegg som er bygd med tippemidler, med
byggeår, bruk og vedlikeholdsstatus.

Merknad til saken fra repr. Jimmy Losvik (A):
Mjølanstranda vurderes tatt inn i høringen under «friluftsliv».
Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

Rådmannens innstilling
Fremlagte forslag til «Kommunedelplan for idrett og friluftsliv» legges ut til offentlig høring
med høringsfrist 31 oktober 2016.

PS 69/16 Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med
terrenginngrep i forurenset grunn, Rana kommune - utlegging til offentlig
ettersyn.
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 69/16
Vedtak:
Forslag til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i
forurenset grunn, Rana kommune, legges ut til offentlig ettersyn.

Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

Rådmannens innstilling
Forslag til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i
forurenset grunn, Rana kommune, legges ut til offentlig ettersyn.

PS 70/16 Plan 2145 - Detaljregulering for Polarsirkelen videregående skole,
Mjølan
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.09.2016 – sak 70/16
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges «Plan 2145: Detaljregulering for
Polarsirkelen videregående skole, Mjølan» (datert 19.08.2016) med tilhørende
reguleringsbestemmelser (datert 19.08.2016) og planbeskrivelse (datert 19.08.2016) ut til
offentlig ettersyn.

Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges «Plan 2145: Detaljregulering for
Polarsirkelen videregående skole, Mjølan» (datert 19.08.2016) med tilhørende
reguleringsbestemmelser (datert 19.08.2016) og planbeskrivelse (datert 19.08.2016) ut til
offentlig ettersyn.

PS 71/16 Plan 3071: Detaljregulering for Brennåsen østre del.
Sluttbehandling
Innstilling til Kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 15.09.2016 – sak 71/16
Vedtak:
Kommunestyret ber administrasjon endre planen slik at gang/sykkelvei legges på sørsida av
Brennåsveien, fra Hallveien, på nåværende veibane, mens veien rettes ut og flyttes inn i bakken
på nordsia fram til tomt 25/98.
Det tilrettelegges for kryssing/gangfelt ved Hallveien over Brennåsveien, som forbindelse
mellom tursti nord veien og lekeplass/friområde ved Hallveien, med opphøyd gangfelt i begge
kryssinger.
Lunneplasser for tømmer og annet skogsvirke må angis på reguleringsplan.
Behandling:
Tilleggsforslag fra SP, H, FrP, V, AP:
Kommunestyret ber administrasjon endre planen slik at gang/sykkelvei legges på sørsida av
Brennåsveien, fra Hallveien, på nåværende veibane, mens veien rettes ut og flyttes inn i bakken
på nordsia fram til tomt 25/98.
Det tilrettelegges for kryssing/gangfelt ved Hallveien over Brennåsveien, som forbindelse
mellom tursti nord veien og lekeplass/friområde ved Hallveien, med opphøyd gangfelt i begge
kryssinger.
Tilleggsforslag fra SP, H, FrP, V, AP:
Lunneplasser for tømmer og annet skogsvirke må angis på reguleringsplan.
Tilleggsforslag fra FrP:
Grunneier Bernt Johnsen gis dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen når det gjelder veien
opp. Dispensasjon gjelder for bygging av bolig på tomt B11.
Votering:
Det ble votert punktvis.
Rådmannens forslag til vedtak falt med 1 (SV) – 9 (SP, H,FrP,V,AP) stemmer.

Begge tilleggsforslag fra SP, H, FrP, V, AP ble vedtatt med 9 (SP, H,FrP,V,AP) -1 (SV)
stemme.
Tilleggsforslag fra FrP falt med 4 (FrP,H,V,SP) – 6 (AP,SV) stemmer.

Rådmannens innstilling
Med hjemme i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret «Plan 3071:
Detaljregulering for Brennåsen østre del» revidert 06.09.2016 med tilhørende planbestemmelser
revidert 06.09.2016 og planbeskrivelse revidert september 2016.

