Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for miljø, plan og ressurs
Formannskapssalen, Rådhuset
15.12.2016
10:00 – 13.15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Marit Elisabeth Tennfjord
Leder
Jan Erik Arnøy
Nestleder
Mona Helen Wangberg
Medlem
Simonsen
Knut Bjørgen
Medlem
Turid Presteng Høgseth
Medlem
Einar Eide
Medlem
Jarl Stian Johansson
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Medlem
Hans Myrnes
Medlem
Mats Hansen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jimmy Alexander Losvik
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Christina Michaelsen
Jimmy Alexander Losvik

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Inger Blikra
Trude Fridtjofsen
Torild Jakobsen
Jan Terje Strandås
John Gunnar Halse
Gunnar Brattli
Ståle Lysfjord
Hilde-Sofie Hansen

Stilling
Teknisk sjef
Plansjef
Byplansjef
Landbrukssjef
Byggesakssjef
Saksbehandler
Veisjef
Bydriftssjef
Miljøvernsjef

Representerer
SV
AP
AP
AP
AP
AP
H
SP
FRP
V

Representerer
AP

Representerer
AP

Rune Illum Høgh
Sonja Skogvoll

Arealplanlegger
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Christina Michalsen, Mats Hansen, Einar Eide
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Habilitet/permisjoner: Repr. og leder Marit Tennfjord (SV) hadde permisjon fra kl 12.20.
Hun var ikke med på votering av noen saker.
Repr. Jan Erik Arnøy (A) tiltrådte som leder.
Orienteringer/informasjon: Orientering: Veiutfordringer v/bydriftssjef Ståle Lysfjord.
Orientering : Elgjakt v/ viltforvalter John Gunnar Halse

PS 92/16 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.12.2016 – sak 92/16
Behandling: Tatt til orientering

RS 22/16 Høringsuttalelse vedrørende organisering av eiendomsoppmålingen og forslag til
endringer i matrikkellova mv. fra Rana kommune
RS 23/16 Klagesak - plan 4045 Detaljregulering for Selforsveien 46 - Stadfesting av
kommunes vedtak
RS 24/16 Klagebehandling - byggesak - tilbygg til fritidsbolig - 19/27 Vatnaveien, Rana stadfesting av kommunens vedtak
RS 25/16 Skiløyper langs Blåvegentraseen 2016 -

PS 93/16 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.12.2016 - sak 93/16
Behandling: Tatt til orientering

Tillatelse - fasadeendring - Moholmen 15
Tillatelse - rehabilitering av pipe - Sportsalleen 30
Tillatelse - piperehabilitering Yterheia 4
Tillatelse - Grunn- og fundamentarbeider, byggetrinn 3 - Søderlundmyra
Rammetillatelse - tilbygg og bruksendring fra kontor/salgslokaler til forretning (Rema
1000) - Søderlundmyra 14
Melding om vedtak- Tillatelse til deling av grunneiendom gnr.50 bnr.120 - Tilleggsareal
til gnr.50 bnr.117
Rammetillatelse - Tilbygg, innvendig ombygging og innstallering av sprinkelanlegg i deler
av første etasje - Jonas Buddes vei 2
Melding om vedtak. Deling av grunneiendom 141/1 og 141/2 - Tilleggsareal til boligtomt
141/10
Tillatelse til deling av grunneiendom 20/662, Nordre gate 4
Tillatelse til deling av grunneiendom 131/31 - Sankthansveien 4
Tillatelse til deling av grunneiendom 198/6 Nyland
Tillatelse til deling av grunneiendom - 159/1/3 - Straumsnesveien 40, innløsning av
festetomt
Tillatelse - omskilting - Stigerplatåvegen 2
Tillatelse - Endring og igangsetting - Biskop Bangs gate 10
Tillatelse - Riving av 3 boliger - Lærer Asphaugs vei 20, 22 og 24
Tillatelse til deling av grunneiendom 99/242- Innløsning av festetomt 99/242/140
Tillatelse til deling av grunneiendom 99/242- Innløsning av festetomt 99/242/100
Tillatelse til deling av grunneiendom 75/1- Innløsning av festetomt 75/1/4
Melding om vedtak - konsesjon for erverv av gnr.108 bnr.2 fnr.1 og 2 - Reingardsåga
kraftverk
Avslag på søknad om dispensasjon - nybygg redskapsbod - Sykehusgata 43 gnr 99/528
Plan 3027, mindre reguleringsendring: Justering av formålsgrenser mellom gnr. 24/100,
24/66 og 24/82, øvre Gruben.
Tillatelse - sammenføying - Engasjyen 12
Rammetillatelse - Støyskjerm - Jonas Buddes vei 2 / Gammelveien 1
Tillatelse til deling av grunneiendom 20/877

Tillatelse til deling av grunneiendom 136/1, Løkberg

PS 94/16 Omgjøring av deler av vedtak-Navnesak adressering fritidsboliger
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.12.2016 - sak 94/16
Vedtak:
Rana kommune omgjør eget vedtak av 07.04.16 i sak 31/16 jf. forvaltningsloven § 35. Vedtaket
er i strid med § 5 i stadnamnlova.
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 vedtas områdenavn på hyttefelt til Østre Kallvatnet.
Vedtak om følgende områdenavn oppheves i påvente av vedtak i Kartverkets navnesak 09/2016:
Raufjellet, Rauvatnet og Mogresfjellet.
Resten av kommunens vedtak i sak 31/16 opprettholdes.
MPR-utvalget vil bemerke at utvalgets kilder hevder at navnet Kalvatnet er utledet fra det
faktum at vannet er omgitt av snaufjell (på svensk side kalfjell) på alle sider og at dette er
foranledningen til navnevalg og stavemåte. Vi anser denne forklaring sannsynlig, men finner om
enn motvillig, å måtte godta at kartverk og klagenemnd har en annen oppfatning.
Behandling:
Forslag fra repr. Einar Eide (A):
Rådmannnens innstilling vedtas.
MPR-utvalget vil bemerke at utvalgets kilder hevder at navnet Kalvatnet er utledet fra det
faktum at vannet er omgitt av snaufjell ( på svensk side kalfjell) på alle sider og at dette er
foranledningen til navnevalg og stavemåte. Vi anser denne forklaring sannsynlig, men finner om
enn motvillig, å måtte godta at kartverk og klagenemnd har en annen oppfatning.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling med tilleggsforslag fra repr. Einar Eide (A) ble enstemmig
vedtatt (10-0)

Rådmannens innstilling
Rana kommune omgjør eget vedtak av 07.04.16 i sak 31/16 jf. forvaltningsloven § 35. Vedtaket
er i strid med § 5 i stadnamnlova.
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 vedtas områdenavn på hyttefelt til Østre Kallvatnet.
Vedtak om følgende områdenavn oppheves i påvente av vedtak i Kartverkets navnesak 09/2016:
Raufjellet, Rauvatnet og Mogresfjellet.
Resten av kommunens vedtak i sak 31/16 opprettholdes.

PS 95/16 Plan 2166 Detaljregulering for Thora Meyers gate 9Offentlig
ettersyn
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.12.2016 – sak 95/16
Vedtak:
Plan 2166 Detaljregulering for Thora Meyers gate 9 legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 12-10
Votering: Enstemmig vedtatt (10-0)

Rådmannens innstilling
Plan 2166 Detaljregulering for Thora Meyers gate 9 legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og
bygningsloven § 12-10

PS 96/16 Plan 3071: Detaljregulering for Brennåsen østre del. Klage over
kommunestyrets vedtak 11.10.2016
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 15.12.2016 – sak 96/16
Vedtak:
Miljø-, plan- og ressursutvalget kan ikke se at det i klage datert 27.10.2016 fra hjemmelshavere i
Brennåsveien 25-35 fremkommer nye og avgjørende momenter som ikke har vært synliggjort og
vurdert i reguleringssaken og som skulle tilsi et annet planvedtak. Utvalget finner derfor ikke
grunn til å anbefale at klagen skal tas til følge.
Klagen sendes til fylkesmannen sammen med de fire klagene behandlet i sak 90/16 24.11.2016.
Behandling:
Forslag fra H, SP, V, FrP v/repr Hans Myrnes:
MPR-utvalget tar klagen til følge. Begrunnelse: Grunneierne nekter å avgi grunn til formålet.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (A) mot 4 stemmer (H, SP, V,
FrP)
Forslag fra H, Sp, V, FrP falt med 4 stemmer (H, Sp, V, FrP) mot 6 stemmer (A)

Rådmannens innstilling
Miljø-, plan- og ressursutvalget kan ikke se at det i klage datert 27.10.2016 fra hjemmelshavere i
Brennåsveien 25-35 fremkommer nye og avgjørende momenter som ikke har vært synliggjort og

vurdert i reguleringssaken og som skulle tilsi et annet planvedtak. Utvalget finner derfor ikke
grunn til å anbefale at klagen skal tas til følge.
Klagen sendes til fylkesmannen sammen med de fire klagene behandlet i sak 90/16 24.11.2016.

