Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møtested:

Rådhuset - Kommunestyresalen

Dato:

25.11.2021

Tidspunkt:

10:00 -11:30

Til stede:
Navn
Hans Eivind Myrnes
Jan Erik Arnøy
Joachim Hjartøy
Jimmy Alexander Losvik
Veronica Elisabeth Bråten
Mari Præsteng
Leif Egil Amundsen
Anne Kari L. Snefjellå
Johan Petter Røssvoll
Johnny Ronesen
Petr Skjolden Fagereng

Funksjon
Leder
Nestleder
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Sonja Margareth Skogvoll
Inger Solveig Blikra
Trude Fridtjofsen
Hilde Sofie Hansen
Jan-Terje Strandås
Elin Margrethe Petersen

Parti
H
AP
H
AP
AP
H
SP
SP
SP
INP
R

Varamedlem for

Lone Lysholm

Terje Røli

Monica Skansen

Stilling
sekretær
seksjonsleder, oppmåling
avdelingsleder, areal og miljø
seksjonsleder for miljø, landbruk og eiendom
seksjonsleder, byggesak
konsulent, miljø, landbruk og eiendom

Innkalling og saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Mari Præsteng (H), Johnny Ronesen (INP), Jan Erik Arnøy (AP)

Orientering: Trude Fridtjofsen orienterte om kommunedelplan og søkemuligheter i kart og
planer i Polarsirkelportalen

Saksliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennere
Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer

Saksnr.
PS 70/21

Tittel
Referatsaker

RS 16/21
RS 17/21

Varsel om mulig omgjøring - reguleringsplan detaljregulering - Løkberg
Endelig referat fra oppstartsmøte fjordgruppe.

PS 71/21

Delegerte saker

PS 72/21
PS 73/21
PS 74/21

Lukket Arkiv-saksnr
2015/3666
2020/11832

Du får konsesjon for erverv av grunneiendom gnr.181
bnr.1
Du får konsesjon på erverv av fast eiendom 163/1

2021/3680

Du får konsesjon på erverv av fast eiendom - 114/5 og
10
Tillatelse etter jordloven til deling av driftsenhet gnr.33 bnr.2 og 16
Tillatelse etter jordloven til omdisponering av
landbruksareal til boligformål på gnr.6 bnr.6
Dere får midlertidig fritak fra renovasjon for
Dunderlandsveien 113 (gnr.68 bnr.3)
Du får midlertidig fritak for renovasjon for Brennåsveien
50 (gnr.25 bnr.15)Marker et ord og trykk Enter for å
åpne skjermingsmenyen
Vi endrer renovasjonsgebyret for Saltfjellveien 1470
(gnr.73 bnr.12) fra husholdningsrenovasjon til
fritidsrenovasjon.
Vi endrer renovasjonsgebyret for Sjoneidveien 65 (gnr.
bnr.) fra husholdningsrenovasjon til fritidsrenovsjon
Pålegg om å åpne tett avløpsledning fra Utskarpen skole

2021/3888

Konsesjon for erverv av eiendommen Hellevatne gnr.196 bnr.1
Fastsetting av planprogram for plan 2191:
Detaljregulering for Kongsveien
Sluttbehandling - endringer i forskrift om
rekreasjonskjøring med snøskuter i Rana kommune

2021/3889

2021/3805

2021/3691
2021/3232
2021/3822
2021/3716
2021/3701
2021/4203
2021/4221

2021/1287
2021/2716

DS = Delegert sak
RS = Referat sak
PS = Politisk sak
FO = Forespørsler/spørsmål

PS 70/21 Referatsaker
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 70/2021 i møte den 25.11.2021:
Vedtak
Behandling
Tatt til orientering
Referatsak sendt ut på e-post: Skade på smolt som vandrer gjennom Reinforsen kraftverk,

PS 71/21 Delegerte saker
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 71/2021 i møte den 25.11.2021:
Vedtak
Behandling
Tatt til orientering

PS 72/21 Konsesjon for erverv av eiendommen Hellevatne - gnr.196 bnr.1
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 72/2021 i møte den 25.11.2021:
Vedtak
Christian Gruner Sundt får konsesjon på eiendommen gnr.196 bnr.1 som omsøkt.
Vedtaket er hjemlet konsesjonsloven §1 og 9.
Behandling
Enstemmig vedtatt 11-0

PS 73/21 Fastsetting av planprogram for plan 2191: Detaljregulering for
Kongsveien
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 73/2021 i møte den 25.11.2021:

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter utvalg for miljø, plan og ressurs i
Rana kommune «Planprogram til plan 2191: Detaljregulering Kongsveien»
datert 15.11.2021.
Behandling
Enstemmig vedtatt 11-0

PS 74/21 Sluttbehandling - endringer i forskrift om rekreasjonskjøring med
snøskuter i Rana kommune
Utvalg for miljø, plan og ressurss behandling av sak 74/2021 i møte den 25.11.2021:
Vedtak
Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a,
vedtar kommunestyret endringer av den lokale forskriften for det kommunale løypenettet
for snøskuter på følgende punkter:
Fastsettelse av løype 4: Andfjell - virvassdammen
Fjerning av paragraf 3b i sin helhet
Redaksjonell endring av ordlyden i paragraf 3a, slik at den blir hetende paragraf 3
Ny ordlyd i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Rana kommune, Nordland, § 3a
ellevte til tjueandre ledd er:
Løype 4: Andfjell - virvassdammen
Løypen følger anleggsveien fra parkeringsplassen ved Andfjellveien langs gammelveien til
Andfjellet, øst for husene på Andfjell gård, inn på anleggsveien sør for gården og langs
anleggsveien frem til parkeringsplassen ved virvassdammen.

Det er rasting forbudt langs hele løypen.
Hvis ikke annet er angitt, er fartsgrensen i løypen 70 km/t. For snøskuter med slede er den
60 km/t og hvis det sitter folk i sleden 40 km/t.
Der løypen går gjennom trekk- og flyttleier og nært forbi bolighus og hytter er fartsgrensen
30 km/t.
Følgende vilkår gjelder for kjøring i løypen:
a)Det er tillatt å kjøre i løypen kun i forbindelse med isfiske og transportbehov i denne
sammenhengen.
b)Fiskekort må kunne forevises for oppsyn.
c) Rasting forbudt langs hele løypetraseen
d)Løypen er åpen annenhver uke mellom 1. januar og 1. mai. I denne sammenhengen er en
uke tidsrommet mellom mandag kl. 00.00 og søndag kl. 24.00.
e)Løypen er stengt i påskeuken (f.o.m. skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag)

Behandling
Endringsforslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP):
1. rådmannens forslag vedtas med følgende endringer.
punkt c strykes og erstattes med nytt punkt c: rasting forbudt langs hele løypetraseen
punkt f strykes
Tilleggsforslag fra repr Anne Kari Snefjellå (SP):
1. rådmannens forslag vedtas med følgende endringer.
punkt c og f strykes og erstattes med nytt punkt c:
Det er tillatt med rasting langs løypa.
«Nødvendig stopp og rasting må skje så nære løypa som mulig. Av sikkerhetsmessige
grunner kan det likevel være nødvendig å fravike løypa noe. Kommunene bør angi
hvor langt ut av løypa det eventuelt er tillatt å kjøre, eventuelle områder der rasting
ikke skal være tillatt mv. Terrenget vil ha betydning for hvor langt det er nødvendig å
kjøre ut av løypa for å stoppe. Kommunen bør fastsette en øvre grense som ikke bør

overskride 30 meter. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som kan aksepteres,
kjøring langsetter løypa i en 30-metersavstand vil være ulovlig.»
Votering:
Ble votert punktvis
Rådmannens innstilling falt med 1stemme (Rødt) mot 10 stemmer
Endringsforslag fra repr Jan Erik Arnøy (AP) ble vedtatt med 6 stemmer (3AP, 3H) mot 5
stemmer (3SP, INP, Rødt)
Tilleggsforslag fra repr Anne Kari Snefjellå (SP) falt med 4 stemmer (3SP, INP) mot 7 stemmer
(3Ap, 3H, Rødt)

