
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 30.01.2018 Tid: kl: 09:00 - 10:30 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Tor Magnus Østvik, Torben Uthaug, Åshild M. Bendiktsen 

 

Forfall: Frode Hansen, Roger Lynum, Nina Årvold 

Varamedlemmer: Terje Paulsen 

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

ordfører Sigrun W. Prestbakmo 

  

Merknader:  

Behandlede saker: 1-4/18 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 31.1.18 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

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

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/18 18/61   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

4/18 18/65   

 REFERATSAKER  

  

2/18 17/549   

 DELEGERTE VEDTAK  

  

3/18 17/461   

 SØKNAD OM FRADELING TOMT TIL FRITIDSHUS GNR. 29 BNR. 3.  
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1/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

(RESS.UTV.) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte 27.11.17 og 14.12.17 godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 27.11.17 og 14.12.17 godkjent. 

 

 

4/18  

REFERATSAKER  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

2/18  

DELEGERTE VEDTAK - MØTE I RESSURSUTVALG DEN 14.12.2017.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

3/18  

SØKNAD OM FRADELING TOMT TIL FRITIDSHUS GNR. 29 BNR. 3.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om deling grunneiendom gnr. 29 bnr. 3 for tomt til 

fritidshus dat. 04.10.17 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra 

arealplanbestemmelsene om LNF-område. 

2. Det er flere tomter innenfor et begrenset område sør-øst for Steinelva hvor aktuelle 

tomt søkes fradelt, og området her begynner å bære preg av å være et hytteområde. For 

å sikre at utbyggingen i området gis en planmessig behandling og en forutsigbar 
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utbygging i området, kreves det at det utarbeides reguleringsplan for området før det 

kan tillates flere utbygginger i området, jfr. plan- og bygningsloven § 12-1 andre ledd, 

og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om deling grunneiendom gnr. 29 bnr. 3 for tomt til 

fritidshus dat. 04.10.17 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra 

arealplanbestemmelsene om LNF-område. 

2. Det er flere tomter innenfor et begrenset område sør-øst for Steinelva hvor aktuelle 

tomt søkes fradelt, og området her begynner å bære preg av å være et hytteområde. For 

å sikre at utbyggingen i området gis en planmessig behandling og en forutsigbar 

utbygging i området, kreves det at det utarbeides reguleringsplan for området før det 

kan tillates flere utbygginger i området, jfr. plan- og bygningsloven § 12-1 andre ledd, 

og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 Ordfører orienterte til slutt om revisjon av kystplanen (interkommunalt planarbeid) 

 

 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


