
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 23.10.2017 Tid: kl: 09:00 - 11:00 

 

 

Til stede på møtet:  

Medlemmer: Tor Magnus Østvik, Nina Årvold, Åshild M. Bendiktsen, Frode Hansen 

 

Forfall: Roger Lynum, Hanne Nordli, Tonje-Helen Gundersen 

Varamedlemmer: Torben Uthaug, Geir Vadstein, Terje Paulsen 

Evt. andre: Teknisk sjef Reidar Berg, avd.ing./saksbeh/sekr. Tor J. Jenssen 

  

Merknader: Sak 50/17 trukket fra sakskartet (I. Fredheim forhindret fra å møte) 

Behandlede saker: Sak 48-53/17 

 

Underskrifter: 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 23.10.2017 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

48/17 17/43   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

  

49/17 17/139   

 DELEGERTE VEDTAK - 2017  

  

50/17 17/465   

 MOTORFERDSELLOVEN - ORIENTERINGSSAK  

  

51/17 17/396   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 

49 BNR. 14 ANLEGG AV VEG.  

  

52/17 17/301   

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR NY 

AVKJØRSEL TIL GNR. 20 BNR. 24, 82, 514.  

  

53/17 17/285   

 REVISJON AV FORSKRIFTER OM KOMMUNALE VANN- OG 

AVLØPSGEBYRER.  
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48/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

B-protokoll og ordinær protokoll fra møte i ressursutvalget 4.9.2017 godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

B-protokoll og ordinær protokoll fra møte i ressursutvalget 4.9.2017 godkjent. 

 

 

49/17  

DELEGERTE VEDTAK - 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

50/17  

MOTORFERDSELLOVEN - ORIENTERINGSSAK  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

Behandling: 
Saken trekkes fra sakskartet. 

 

 

Vedtak: 

Saken trekkes fra sakskartet 

 

 

51/17  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR. 49 BNR. 14 

ANLEGG AV VEG.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 
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v e d t a k : 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av veg til hyttetomt gnr. 49 bnr. 14 dat. 

24.08.17 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra disposisjonsplan for 

Hytteområdet Skjærvik/Tenneneset. 

2. Det er i planen avsatt felles parkeringsplasser og det er i planbestemmelsene bestemt at 

parkering av biler skal skje på disse parkeringsplasser. Det er videre bestemt at det 

ikke tillates opparbeidet andre kjørearealer enn de som er vist i planen. Det legges 

videre til grunn at hytten ligger relativt nært offentlig veg, og at atkomstbehovet derfor 

bør være tilfredsstillende dekket. På denne bakgrunn anses det slik at de vilkår som er 

satt i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon ikke er tilfredsstillende 

oppfylt i dette tilfelle. Det gis derfor ikke dispensasjon fra disposisjonsplan for 

Hytteområdet Skjærvik/Tenneneset, og søknad om anlegg av veg godkjennes derfor 

ikke. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av veg til hyttetomt gnr. 49 bnr. 14 dat. 

24.08.17 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra disposisjonsplan for 

Hytteområdet Skjærvik/Tenneneset. 

2. Det er i planen avsatt felles parkeringsplasser og det er i planbestemmelsene bestemt at 

parkering av biler skal skje på disse parkeringsplasser. Det er videre bestemt at det 

ikke tillates opparbeidet andre kjørearealer enn de som er vist i planen. Det legges 

videre til grunn at hytten ligger relativt nært offentlig veg, og at atkomstbehovet derfor 

bør være tilfredsstillende dekket. På denne bakgrunn anses det slik at de vilkår som er 

satt i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon ikke er tilfredsstillende 

oppfylt i dette tilfelle. Det gis derfor ikke dispensasjon fra disposisjonsplan for 

Hytteområdet Skjærvik/Tenneneset, og søknad om anlegg av veg godkjennes derfor 

ikke. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 52/17  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR NY AVKJØRSEL 

TIL GNR. 20 BNR. 24, 82, 514.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v e d t a k : 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fortau Sjøvegan Sentrum Rv 84: 

Sentrum – Kryss St.Hansveien for flytting eksisterende avkjørsel fra Fv 84 ca. 20m 

mot øst godkjennes som omsøkt. Det legges til grunn at hensiktsmessig utnyttelse av 

ute-/trafikkarealene mellom ny og eksisterende forretningsbygg må tilsi at de vilkår 

som framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon må anses å være tilfredsstillende 

oppfylt i dette tilfelle. 
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2. De vilkår som framkommer i brev/uttalelse fra Statens vegvesen dat. 31.08.17 for å gi 

dispensasjon gjelder for denne godkjenning også. 

 

 

Vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fortau Sjøvegan Sentrum Rv 84: 

Sentrum – Kryss St.Hansveien for flytting eksisterende avkjørsel fra Fv 84 ca. 20m 

mot øst godkjennes som omsøkt. Det legges til grunn at hensiktsmessig utnyttelse av 

ute-/trafikkarealene mellom ny og eksisterende forretningsbygg må tilsi at de vilkår 

som framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon må anses å være tilfredsstillende 

oppfylt i dette tilfelle. 

2. De vilkår som framkommer i brev/uttalelse fra Statens vegvesen dat. 31.08.17 for å gi 

dispensasjon gjelder for denne godkjenning også. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

53/17  

REVISJON AV FORSKRIFTER OM KOMMUNALE VANN- OG 

AVLØPSGEBYRER.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v e d t a k : 

 

Forslag til revidert forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer rev. 10.10.17 legges ut til 

offentlig ettersyn. Frist for merknader settes til 30 dg. 

 

 

Behandling: 

Administrasjonen la fram følgende forslag til endring som innarbeides i forslag til forskrifter: 

 

"Montering av vannmåler for de abonnenter som leier vannmåler av kommunen, bekostes av 

kommunen". 

 

Administrasjonssjefens  innstilling og administrasjonens forslag til endring enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Forslag til revidert forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer rev. 10.10.17 legges ut til 

offentlig ettersyn. Frist for merknader settes til 30 dg. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


