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14/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

(RESS.UTV.) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra Ressursutvalgets møte 06.03.2018 godkjennes uten merknader. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra Ressursutvalgets møte 06.03.2018 godkjennes uten merknader. 

 

 

15/18  

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

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling:                                                      

1. Ressursutvalgets vedtak i sak 3/18 om å avslå søknad om dispensasjon fra 

arealplanbestemmelsen om LNF-område for fradeling tomt til fritidshus på gnr. 29 

bnr. 3 og å kreve reguleringsplan opprettholdes. 

2. Klager dat. 12.02.18 og 18.02.18 på ressursutvalgets vedtak i sak 3/18 tas ikke til 

følge. 

 

Behandling: 
Administrasjonen orienterte og framla brev i saken fra Rolf Lynum dat. 07.05.18 

 innlevert Postmottaket samme dag men ikke registrert før 24.05.18, og dermed ikke 

 kjent for saksbehandler før etter at saksbehandlingen var avsluttet. 

 

 Repr. Åshild Bendiktsen framla følgende forslag til vedtak: 

                  «1. Klage dat. 12.02.18 og 18.02.18 på ressursutvalgets vedtak i sak 3/18 tas til 

         følge. 

                    2. Ressursutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra  

          arealplanbestemmelsene 

                        om LNF-område for fradeling tomt til fritidshus på gnr. 29 bnr. 3. 

                    3. Før ytterligere utbygging evt. kan skje, må grunneierne slå seg sammen om 

                        utarbeidelse av reguleringsplan for området.» 

 

  Ved votering ble forslaget fra Åshild Bendiktsen vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt 

  for administrasjonssjefens innstilling 

 

 

 

Vedtak: 

                    1. Klage dat. 12.02.18 og 18.02.18 på ressursutvalgets vedtak i sak 3/18 tas til 

             følge. 

                    2. Ressursutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra  
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         arealplanbestemmelsene om LNF-område for fradeling tomt til fritidshus på 

              gnr. 29 bnr. 3. 

                    3. Før ytterligere utbygging evt. kan skje, må grunneierne slå seg sammen om 

                        utarbeidelse av reguleringsplan for området.» 

 

 

16/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 31 BNR. 5 FOR ANLEGG AV  

PARKERINGSPLASS. KLAGE. 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til ressursutvalgets vedtak i sak 9/18 og klage på vedtaket fra 

nabo gnr. 31 bnr. 3 dat. 20.03.18. 

2. Det framkommer ingen nye opplysninger eller momenter i klagen som tilsier at det er 

grunnlag for å vurdere å ta klagen til følge. Ressursutvalgets vedtak i sak 9/18 

opprettholdes derfor og klagen tas ikke til følge. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til ressursutvalgets vedtak i sak 9/18 og klage på vedtaket fra 

nabo gnr. 31 bnr. 3 dat. 20.03.18. 

2. Det framkommer ingen nye opplysninger eller momenter i klagen som tilsier at det er 

grunnlag for å vurdere å ta klagen til følge. Ressursutvalgets vedtak i sak 9/18 

opprettholdes derfor og klagen tas ikke til følge. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

17/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 45 BNR. 40 OPPFØRING AV 

NAUST. SØKNAD OM DISPANSASJON FRA PBL § 1-8.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om oppføring av naust på gnr. 45 bnr. 40 og søknad 

om dispnsasjon i denne forbindelse fra pbl § 1-8 dat. 31.01.18, og endret søknad i e-

post 02.05.18. 

2. Det omsøkte tiltaket med tilkobling av strøm, vann og anlegg av sanitæranlegg/avløp 

og badstu kan medføre at bruken av naustet vil bli betydelig større enn et ”tradisjonelt” 

naust, og dette kan da medføre at strandsonen i området blir mer privatisert og tiltaket 

vil være til mer hinder for allmennheten enn et tradisjonelt naust. De hensyn som pbl § 

1-8 er ment å ivareta anses derfor å bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon i dette 

tilfelle, jfr. pbl § 19-2. I søknad om dispensasjon framkommer det ingen relevante 

momenter som kan anses som vesentlige fordeler ved å gi dispensasjon, jfr. pbl § 19-2, 

og fordelene ved å gi dispensasjon kan derfor ikke anses å være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. De vilkår som framkommer av pbl § 19-2 for å gi 

dispensasjon anses derfor ikke å være tilfredsstillende oppfylt, og søknad om 

dispensasjon avslås derfor. 
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Behandling: 
Leder Tor M. Østvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet ved behandling av saken. 

                  Repr. Åshild Bendiktsen valgt til leder. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om oppføring av naust på gnr. 45 bnr. 40 og søknad 

om dispnsasjon i denne forbindelse fra pbl § 1-8 dat. 31.01.18, og endret søknad i e-

post 02.05.18. 

2. Det omsøkte tiltaket med tilkobling av strøm, vann og anlegg av sanitæranlegg/avløp 

og badstu kan medføre at bruken av naustet vil bli betydelig større enn et ”tradisjonelt” 

naust, og dette kan da medføre at strandsonen i området blir mer privatisert og tiltaket 

vil være til mer hinder for allmennheten enn et tradisjonelt naust. De hensyn som pbl § 

1-8 er ment å ivareta anses derfor å bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon i dette 

tilfelle, jfr. pbl § 19-2. I søknad om dispensasjon framkommer det ingen relevante 

momenter som kan anses som vesentlige fordeler ved å gi dispensasjon, jfr. pbl § 19-2, 

og fordelene ved å gi dispensasjon kan derfor ikke anses å være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. De vilkår som framkommer av pbl § 19-2 for å gi 

dispensasjon anses derfor ikke å være tilfredsstillende oppfylt, og søknad om 

dispensasjon avslås derfor. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

18/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 20 BNR. 583 ANLEGG AV 

FLYTEBRYGGE.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av landfast flytebrygge gnr. 20 bnr. 583 

dat. 18.04.18 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra Kystsoneplanen dat. 

04.05.18. 

2. Omsøkte flytebrygge søkes anlagt midlertidig til 15.07.2019, og skal benyttes hoved-

sakelig som gjestebrygge i forbindelse med arrangementet Millionfisken. De hensyn 

som Kystsoneplanen er ment å ivareta må anses å ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å gi 

dispensasjon i dette tilfelle utover det som eksisterende skjermingsmolo medfører, jfr. 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

Flytebryggen skal benyttes hovedsakelig som gjestebryggei forbindelse med 

arrangementet Millionfisken, og plasseringen synes å være i samsvar med foreliggende 

forslag til reguleringsplan for småbåthavn dat. 11.04.17. Fordelene med tiltaket ved å 

gi dispensasjon må derfor anses å være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, jfr. pbl § 19-2. 

De vilkår som framkommer i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon må 

derfor anses å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne bakgrunn gis det 

derfor dispensasjon tidsbegrenset til 15.07.19 som omsøkt, jfr. plan- og bygnings-

loven § 19-2. 
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3. Tiltaket godkjennes etter havne- og farvannsloven § 27 første ledd. 

4. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 18.04.18 godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 

20-1. Godkjenningen gjelder midlertidig til 15.07.19. 

5. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

-    Det må etableres rutiner for avfallshåndtering i hht. gjeldende regelverk. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av landfast flytebrygge gnr. 20 bnr. 583 

dat. 18.04.18 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra Kystsoneplanen dat. 

04.05.18. 

2. Omsøkte flytebrygge søkes anlagt midlertidig til 15.07.2019, og skal benyttes hoved-

sakelig som gjestebrygge i forbindelse med arrangementet Millionfisken. De hensyn 

som Kystsoneplanen er ment å ivareta må anses å ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å gi 

dispensasjon i dette tilfelle utover det som eksisterende skjermingsmolo medfører, jfr. 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

Flytebryggen skal benyttes hovedsakelig som gjestebryggei forbindelse med 

arrangementet Millionfisken, og plasseringen synes å være i samsvar med foreliggende 

forslag til reguleringsplan for småbåthavn dat. 11.04.17. Fordelene med tiltaket ved å 

gi dispensasjon må derfor anses å være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, jfr. pbl § 19-2. 

De vilkår som framkommer i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon må 

derfor anses å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne bakgrunn gis det 

derfor dispensasjon tidsbegrenset til 15.07.19 som omsøkt, jfr. plan- og bygnings-

loven § 19-2. 

3. Tiltaket godkjennes etter havne- og farvannsloven § 27 første ledd. 

4. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 18.04.18 godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 

20-1. Godkjenningen gjelder midlertidig til 15.07.19. 

5. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

-    Det må etableres rutiner for avfallshåndtering i hht. gjeldende regelverk. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

19/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 33 BNR. 8 ANLEGG AV 

LANDBRUKSVEG.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av ca. 700m landbruksveg på gnr. 33 bnr. 8 

og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra arealplanbestemmelsen om LNF-

område dat. 03.04.18. 

2. Det omsøkte tiltaket vil medføre et betydelig terrenginngrep, og de hensyn som LNF-

formålet er ment å ivareta vil derfor bli vesentlig tilsidesatt, jfr. pbl § 19-2. I søknad om 

dispensasjon framkommer det ingen vesentlige momenter som kan anses som relevante 

fordeler med tiltaket, og fordelene ved å gi dispensasjon kan derfor ikke anses å være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. pbl § 19-2. De vilkår som 
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framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon anses derfor ikke å være 

tilfredsstillende oppfylt, og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

 

Behandling: 

Tor M. Østvik framla følgende forslag til vedtak: 

                   «Saken utsettes i påvente av godkjenning av reguleringsplan for Hytteområde 

                   Prestbakken gnr. 33.» 

                   Ved votering ble forslaget fra Tor M. Østvik enst. vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

    «Saken utsettes i påvente av godkjenning av reguleringsplan for Hytteområde 

      Prestbakken gnr. 33.» 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

20/18  

SØKNAD OM FRADELING TOM TOMTER TIL FRITIDSFORMÅL FRA GNR. 45 

BNR. 7.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om deling grunneiendom gnr. 45 bnr. 7 for 2 tomter til 

fritidshus dat. 05.01.18, og søknad om dispensasjon i denne forbindelse samt sakens 

øvrige dokumenter. 

2. Det er flere eksisterende hytter og bolighus innenfor et svært begrenset område hvor 

omsøkte tomter søkes fradelt. For å sikre at utbyggingen i området gis en planmessig 

behandling, kreves det at søker utarbeider reguleringsplan for det aktuelle området før 

omsøkte fradeling kan tas opp til behandling, jfr. plan- og bygningsloven § 12-1 andre 

ledd, og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om deling grunneiendom gnr. 45 bnr. 7 for 2 tomter til 

fritidshus dat. 05.01.18, og søknad om dispensasjon i denne forbindelse samt sakens 

øvrige dokumenter. 

2. Det er flere eksisterende hytter og bolighus innenfor et svært begrenset område hvor 

omsøkte tomter søkes fradelt. For å sikre at utbyggingen i området gis en planmessig 

behandling, kreves det at søker utarbeider reguleringsplan for det aktuelle området før 

omsøkte fradeling kan tas opp til behandling, jfr. plan- og bygningsloven § 12-1 andre 

ledd, og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

Enstemmig vedtatt 
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21/18  

SØKNAD OM FRADELING TOMT TIL FRITIDSHUS GNR. 16 BNR. 8 OG 

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling tomt til fritidshus gnr. 16 bnr. 8 og 

søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra reguleringsplan dat. 14.08.17. 

2. Det omsøkte tiltaket vil medføre en nedbygging av jordbruksareal, og de hensyn som 

reguleringsplanen for Melen-Storvoll er ment å ivareta ved at området er regulert til 

Landbruksformål/Jordbruk, vil derfor bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, jfr. 

pbl § 19-2. Da vilkår i pbl § 19-2 om at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ikke kan anses 

tilfredsstillende oppfylt, avslås derfor søknad om dispensasjon. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling tomt til fritidshus gnr. 16 bnr. 8 og 

søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra reguleringsplan dat. 14.08.17. 

2. Det omsøkte tiltaket vil medføre en nedbygging av jordbruksareal, og de hensyn som 

reguleringsplanen for Melen-Storvoll er ment å ivareta ved at området er regulert til 

Landbruksformål/Jordbruk, vil derfor bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, jfr. 

pbl § 19-2. Da vilkår i pbl § 19-2 om at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ikke kan anses 

tilfredsstillende oppfylt, avslås derfor søknad om dispensasjon. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

22/18  

FARTSGRENSE KOMMUNALE VEIER  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Salangen kommune vedtar med hjemmel i skiltforskriftens § 26 jf. vegtrafikklovens § 5 

følgende samlevedtak:   

 

• Det vedtas at nedenfornevnte kommunale veier skal ha særskilt fartsgrense 30 km/t. 

 

• Områdene skiltes med skilt 366 og 368, jfr. vedlagte oversiktskart / skiltplan. 

 

 

1) Melen 

 a) Melenveien. 

 b) Bergstien. 

 

2) Øvre Sjøvegan 

 a) St. Hansveien 

 b) Rødbergveien 
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 c) Guldalsveien 

 

3 Idrettsheia 

 a) Idrettsveien 

 

4 Sandbergan 

 a) Sandberganveien 

 b) Fjellveien 

 c) Holtveien 

 d) Skrenten 

 e) Ryeveien 

 f) Per Tønders Vei 

 

5 Sjøvegan Sentrum 

 a) Strandveien 

 b) Tverrveien 

 c) Lensmannsjordet 

 d) Helsesenterveien 

 

6 Laberg 

 a) Gropaveien 

 b) Solstien 

 c) Utsikten 

 

7 Salangsverket 

 a) Gamle Verksvei. 

 

Høringsinnstanser kan etter Skiltforskriftens § 31 nr 1 be Vegdirektoratet overprøve vedtaket.  

Krav om overprøving må fremsettes innen 3-måneder etter at vedtak er truffet jf. 

Skiltforskriftens § 31 nr. 6.  

 

 

Vedtak: 

Salangen kommune vedtar med hjemmel i skiltforskriftens § 26 jf. vegtrafikklovens § 5 

følgende samlevedtak:   

 

• Det vedtas at nedenfornevnte kommunale veier skal ha særskilt fartsgrense 30 km/t. 

 

• Områdene skiltes med skilt 366 og 368, jfr. vedlagte oversiktskart / skiltplan. 

 

 

1) Melen 

 a) Melenveien. 

 b) Bergstien. 

 

2) Øvre Sjøvegan 

 a) St. Hansveien 

 b) Rødbergveien 

 c) Guldalsveien 
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3 Idrettsheia 

 a) Idrettsveien 

 

4 Sandbergan 

 a) Sandberganveien 

 b) Fjellveien 

 c) Holtveien 

 d) Skrenten 

 e) Ryeveien 

 f) Per Tønders Vei 

 

5 Sjøvegan Sentrum 

 a) Strandveien 

 b) Tverrveien 

 c) Lensmannsjordet 

 d) Helsesenterveien 

 

6 Laberg 

 a) Gropaveien 

 b) Solstien 

 c) Utsikten 

 

7 Salangsverket 

 a) Gamle Verksvei. 

 

Høringsinnstanser kan etter Skiltforskriftens § 31 nr 1 be Vegdirektoratet overprøve vedtaket.  

Krav om overprøving må fremsettes innen 3-måneder etter at vedtak er truffet jf. 

Skiltforskriftens § 31 nr. 6.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

  

23/18  

ELGTILDELING 2018 - GENERELL ORIENTERING  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning        

 

 

 

 

 

 



  

Side 12 av 18 

 24/18  

ELGTILDELING 2018 - SOMMERSET-REITE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 13 reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 13 v/Odd Bekkeli tildeles 4 okser, 4 kyr og 6 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Behandling: 
Leder Tor M. Østvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet ved behandling av 

                   saken. Repr. Frode Hansen valgt til møteleder. 

 

 

Vedtak: 

1. For vald 13 reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 13 v/Odd Bekkeli tildeles 4 okser, 4 kyr og 6 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

25/18  

ELGTILDELING 2018 - GRØTLAND  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For valdet på Grøtland reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. 

Det legges vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Elgvaldet på Grøtland v/Arne R. Martinsen tildeles 1 okse og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For valdet på Grøtland reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. 

Det legges vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Elgvaldet på Grøtland v/Arne R. Martinsen tildeles 1 okse og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 
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 26/18  

ELGTRILDELING 2018 - LØKSEBOTN/NATTMÅLSKARET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For valdet 11 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det 

legges vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Vald 11 v/Kjell S. Leirvang tildeles 5 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 1 ku og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For valdet 11 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det 

legges vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Vald 11 v/Kjell S. Leirvang tildeles 5 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 1 ku og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

27/18  

ELGTILDELING 2018 - GRØNLIA/SAMUELJORD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 1 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 1 v/Jimmy Treland tildeles 2 okser, 2 kyr og 2 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For vald 1 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 1 v/Jimmy Treland tildeles 2 okser, 2 kyr og 2 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 
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28/18  

ELGTILDELING 2018 - SLETTA/ROGSÅ/YTTERGÅRD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 9 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 9 v/Terje Steinsund tildeles 2 okser, 2 kyr og 3 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For vald 9 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 9 v/Terje Steinsund tildeles 2 okser, 2 kyr og 3 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

29/18  

ELGTILDELING 2018 - INDREGÅRD/SELJESKOG/SJØVEGAN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 4 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 4 v/Vidar Larssen tildeles 4 okser, 3 kyr og 5 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For vald 4 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 4 v/Vidar Larssen tildeles 4 okser, 3 kyr og 5 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

30/18  

ELGTILDELING 2018 - SOLBAKKEN/FJELLSTAD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 3 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere den. 

2. Vald 3 v/Hans Fjeldstad tildeles 1 okse, 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 
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Vedtak: 

1. For vald 3 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbastanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere 

den. 

2. Vald 3 v/Hans Fjeldstad tildeles 1 okse, 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

31/18  

ELGTILDELING 2018 - BEKKEBOTN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 2 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere 

den. 

2. Vald 2 v/Rolf Lynum tildeles 4 okser, 3 kyr og 6 kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Vedtak: 

1. For vald 2 reduseres minstearealet med 25 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere 

den. 

2. Vald 2 v/Rolf Lynum tildeles 4 okser, 3 kyr og 6 kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

        

32/18  

ELGTILDELING 2018 - ELVEVOLL  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For elgvaldet Elvevoll reduseres minstearealet med 30% jf. hjorteviltforskriftens § 7. 

Det legges vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Elvevoll v/Ketil-M. Løvhaug tildeles 1 okse, 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For elgvaldet Elvevoll reduseres minstearealet med 30% jf. hjorteviltforskriftens § 7. 

Det legges vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Elvevoll v/Ketil-M. Løvhaug tildeles 1 okse, 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 
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33/18  

ELGTILDELING 2018 - BAKLIA  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For valdet i Baklia reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det 

legges vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Baklia v/Roy Antonsen tildeles 1 kalv jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

1. For valdet i Baklia reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det 

legges vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å 

redusere den. 

2. Baklia v/Roy Antonsen tildeles 1 kalv jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

34/18  

ELGTILDELING 2018 - REINGJERDSKOG/LABERG/OTTERÅ  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. For vald 7 reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere 

den. 

2. Vald 7 v/Erling Reingjerdskog tildeles 4 okser, 3 kyr og 4 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

 

Behandling: 
Repr. Frode Hansen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet ved behandling av saken. 

 

 

Vedtak: 

1. For vald 7 reduseres minstearealet med 30 % jf. hjorteviltforskriftens § 7. Det legges 

vekt på at elgbestanden er generelt stor i kommunen, og at det er et mål å redusere 

den. 

2. Vald 7 v/Erling Reingjerdskog tildeles 4 okser, 3 kyr og 4 kalver jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

35/18 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 

MOTORISERT FERDSEL MED ATV  

Egen B-protokoll 
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36/18  

OPPSTART STI-OG LØYPEPLAN FOR SALANGEN KOMMUNE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende vedtak:  

Med hjemmel i PBL 11-1 igangsettes arbeidet med sti- og løypeplan.  

 

 

Vedtak: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende vedtak:  

Med hjemmel i PBL 11-1 igangsettes arbeidet med sti- og løypeplan.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

37/18  

OPPSTART REGULERINGSARBEIDER GANG- OG SYKKELVEI ELVELUND - 

LABERG  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune starter opp arbeider med reguleringsplan for turvei mellom 

Elvelund og Laberg. 

2. Reguleringsarbeider utføres ved bruk av interne ressursjer i Salangen kommune. 

 

 

Behandling: 
Repr. Frode Hansen foreslo at pkt. 2 i administrasjonssjefens innstilling tas bort. 

                   Ved votering ble forslaget fra repr. Frode Hansen og administrasjonssjefens 

                   innstilling pkt. 1 enst. vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

1. Salangen kommune starter opp arbeider med reguleringsplan for turvei mellom 

Elvelund og Laberg. 

 

Enstemmig vedtatt 
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38/18  

DELEGERTE VEDTAK  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

 

 Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


