
 

 

JMØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 30.05.2017 Tid: kl: 09:00 - 14:30     

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Tor Magnus Østvik, Nina Årvold, Frode Hansen,  

 

Forfall: Roger Lynum, Torben Uthaug, Åshild Bendiktsen, Tonje-Helen 

Gundersen 

Varamedlemmer: Dagmar Johansen, Svein-Magne Forsgren, Terje Paulsen 

Evt. andre: Skogbrukssjef Inge Fredheim, adm.sjef Frode Skuggedal (sak 24/17), 

ordfører Sigrun W. Prestbakmo (sak 24/17), Fylkesmannen v/Gøril 

Einarsen, Troms politidistrikt v/Rolf Olav Sollid og Statens 

naturoppsyn v/Torbjørn Berglund (sak 24/17), sekr./avd.ing. Tor J. 

Jenssen 

  

Merknader: Ved avlslutning av møtet ba utvalget om  få framlagt sak i neste møte 

om status planarbeid i kommunen 

Behandlede saker: Sak 12-36/17 

k 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 1.6.2017 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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12/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

(RES.UTV) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte 21.3.2017 godkjennes 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 21.3.2017 godkjent 

 

 

13/17  

DELEGERTE VEDTAK - MØTE I RESSURSUTVALG DEN 30.05.2017.  

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

  

14/17  

ORIENTERINGSSAKER  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

Behandling: 

-Etablering av fortau langs etter St.hansveien 

-evt. andre 

 

 

Vedtak: 

 

Orientering tatt til etterretning 

 

 

 15/17  

REGULERINGSPLAN FOR SOMMARSET.  

- PLAN ID 1923201701 - OFFENTLIG ETTERSYN 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for 

Sommerset ut til offentlig ettersyn. 

 

 



  

Side 5 av 17 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for 

Sommerset ut til offentlig ettersyn. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

  

16/17  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING GNR. 20 BNR. 63, 403, 

503.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om rammetilletale for bruksendring 1. etg. gnr. 20 bnr. 

63, 403 og 503 til boligformål dat. 16.02.17 og søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Tverrforbindelsen mellom Strandvegen og Rv 84, godkjent i 1986 

dat. 14.02.17. 

2. Tilgang til nye boliger/leiligheter i sentrumsområdene må anses som positivt for 

kommunen og innbyggerne. Videre har Statens vegvesen ikke gått i mot at det gis 

dispensasjon. De vilkår som framkommer av plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi 

dispensasjon anses derfor å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. Det legges 

også til grunn at det kan stilles spørsmål ved om det kreves dispensasjon slik 

reguleringsbestemmelsene § 4 bokstav b) er utformet. 

3. Søknad om rammetillatelse og bruksendring 1. etg. til boligformål dat. 14.02.17 

godkjennes som omsøkt. 

4. Grenseverdiene for støy og luftkvalitet i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 og 

T-1520 må være oppfylt, jfr. uttalelse fra Statens Vegvesen dat. 25.04.17. 

5. Tilfredsstillelse av evt. krav til utearealer/parkering må dokumenteres ved søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om rammetilletale for bruksendring 1. etg. gnr. 20 bnr. 

63, 403 og 503 til boligformål dat. 16.02.17 og søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Tverrforbindelsen mellom Strandvegen og Rv 84, godkjent i 1986 

dat. 14.02.17. 

2. Tilgang til nye boliger/leiligheter i sentrumsområdene må anses som positivt for 

kommunen og innbyggerne. Videre har Statens vegvesen ikke gått i mot at det gis 

dispensasjon. De vilkår som framkommer av plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi 

dispensasjon anses derfor å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. Det legges 

også til grunn at det kan stilles spørsmål ved om det kreves dispensasjon slik 

reguleringsbestemmelsene § 4 bokstav b) er utformet. 

3. Søknad om rammetillatelse og bruksendring 1. etg. til boligformål dat. 14.02.17 

godkjennes som omsøkt. 

4. Grenseverdiene for støy og luftkvalitet i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 og 

T-1520 må være oppfylt, jfr. uttalelse fra Statens Vegvesen dat. 25.04.17. 
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5. Tilfredsstillelse av evt. krav til utearealer/parkering må dokumenteres ved søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 17/17  

MINNESMERKE OVER PER TØNDER. PLASSERING.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Ressursutvalget anbefaler at minnebauta over Per Tønder plasseres i forlengelse av 

eksisterende minnesmerker langs kirkegårdgjerdet, jfr. brev fra Salangen Historielag dat. 

10.04.17. 

 

 

Vedtak: 

 

Ressursutvalget anbefaler at minnebauta over Per Tønder plasseres i forlengelse av 

eksisterende minnesmerker langs kirkegårdgjerdet, jfr. brev fra Salangen Historielag dat. 

10.04.17. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

18/17  

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

PARKERINGSPLASS.  

DISPENSASJON FRA AREALPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av parkeringsplass på gnr. 31 bnr. 5 dat. 

04.08.11 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra arealplanbestemmelsene 

om LNF-område dat. 19.04.17. 

2. Omsøkte parkeringsplass er av relativt beskjeden størrelse, og søkes anlagt for 

parkering av biler for hytteiere i hytteområdet på gnr. 31 bnr. 5. Anlegg av 

parkeringsplass vil således være en åpenbar fordel for hytteierne i området og for 

omgivelsene for øvrig ved at en bl.a. unngår tilfeldig parkering langs kommunal veg. 

De hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik 

måte at dette taler mot at det gis dispensasjon. Videre har ingen av sektormyndig-

hetene eller andre berørte parter merknader eller gått imot at det gies dispensasjon. De 

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

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

herved dispensasjon som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 04.08.11 godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 

20-1. 

4. Søknader om ansvarsrett godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven §§ 22-23.  
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Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av parkeringsplass på gnr. 31 bnr. 5 dat. 

04.08.11 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra arealplanbestemmelsene 

om LNF-område dat. 19.04.17. 

2. Omsøkte parkeringsplass er av relativt beskjeden størrelse, og søkes anlagt for 

parkering av biler for hytteiere i hytteområdet på gnr. 31 bnr. 5. Anlegg av 

parkeringsplass vil således være en åpenbar fordel for hytteierne i området og for 

omgivelsene for øvrig ved at en bl.a. unngår tilfeldig parkering langs kommunal veg. 

De hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik 

måte at dette taler mot at det gis dispensasjon. Videre har ingen av sektormyndig-

hetene eller andre berørte parter merknader eller gått imot at det gies dispensasjon. De 

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

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

herved dispensasjon som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 04.08.11 godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 

20-1. 

4. Søknader om ansvarsrett godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven §§ 22-23.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 19/17  

SØKNAD OM LANDFAST FLYTEBRYGGE GNR. 12 BNR. 59. DISPENSASJON 

FRA PBL § 1-8. KLAGE.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til klage på ressursutvalgets vedtak i sak 29/14 dat. 27.08.14 

mottatt 28.08.14, brev fra Fylkesmannen dat. 20.02.17 og sakens øvrige dokumenter. 

2. Klagerens anførsel om at feriefravær er årsak til at vedtaket ikke ble mottatt og kunne 

leses før 11.08.14, og at klagefrist begynner å løpe fra denne dato, kan ikke vektlegges. 

Det må være rimelig å forvente at en søker innretter seg slik at han ved lengre fravær 

som dette har mulighet til å ivareta sine interesser innenfor en klagefrist på 3 uker samt 

inntil 2 ukers postgang. Klagen anses derfor ikke rett-tidig fremsatt, jfr. fvl. § 29, og 

klageren må selv lastes for dette, jfr. fvl. § 31. 

3. Det anses ikke å være særlige grunner som tilsier at det er rimelig at klagen blir prøvd, 

jfr. fvl. 31. Det legges da til grunn at vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. pbl. § 19-2 og 

vedtak i sak 29/14 uansett ikke kan anses som tilfredsstillende oppfylt selv om 

nabouttalelse fra Anne Sofie Sørensen, som ikke var hjemmelshaver til 

naboeiendommen 12/35 da vedtaket i sak 29/14 ble fattet, sees bort fra. Det er derfor 

heller ikke grunnlag for å gi oppreisning for oversittet klagefrist. 

4. Med henvisning til pkt. 2 og 3 anses det slik at vilkårene for å behandle klagen ikke er 

til stede, og klagen avvises derfor, jfr. fvl. §§ 31 og 33.  

 

 

 

 



  

Side 8 av 17 

Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til klage på ressursutvalgets vedtak i sak 29/14 dat. 27.08.14 

mottatt 28.08.14, brev fra Fylkesmannen dat. 20.02.17 og sakens øvrige dokumenter. 

2. Klagerens anførsel om at feriefravær er årsak til at vedtaket ikke ble mottatt og kunne 

leses før 11.08.14, og at klagefrist begynner å løpe fra denne dato, kan ikke vektlegges. 

Det må være rimelig å forvente at en søker innretter seg slik at han ved lengre fravær 

som dette har mulighet til å ivareta sine interesser innenfor en klagefrist på 3 uker samt 

inntil 2 ukers postgang. Klagen anses derfor ikke rett-tidig fremsatt, jfr. fvl. § 29, og 

klageren må selv lastes for dette, jfr. fvl. § 31. 

3. Det anses ikke å være særlige grunner som tilsier at det er rimelig at klagen blir prøvd, 

jfr. fvl. 31. Det legges da til grunn at vilkårene for å gi dispensasjon, jfr. pbl. § 19-2 og 

vedtak i sak 29/14 uansett ikke kan anses som tilfredsstillende oppfylt selv om 

nabouttalelse fra Anne Sofie Sørensen, som ikke var hjemmelshaver til 

naboeiendommen 12/35 da vedtaket i sak 29/14 ble fattet, sees bort fra. Det er derfor 

heller ikke grunnlag for å gi oppreisning for oversittet klagefrist. 

4. Med henvisning til pkt. 2 og 3 anses det slik at vilkårene for å behandle klagen ikke er 

til stede, og klagen avvises derfor, jfr. fvl. §§ 31 og 33.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

20/17  

SØKNAD OM FRADELING  GNR. 13 BNR. 2 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR. 13 

BNR. 96.  

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling av ca. 1 da fra gnr. 13 bnr. 2 som 

tilleggsareal til boligtomt gnr. 13 bnr. 96 dat. 02.04.16 og situasjonsplan dat. 16.05.17, 

og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra reguleringsplan for Salangsverket 

Industriområde. 

2. Området er tatt i bruk ved at det er fradelt tomt og oppført bolighus på tomta samt at 

det er eksisterende bebyggelse i området. Videre gjelder tiltaket tilleggsareal til 

eksisterende boligtomt. Landbruksmyndighetene har godkjent omdisponering av det 

aktuelle området til boligformål. De hensyn som reguleringsplanen er ment å ivareta 

vil derfor ikke bli rammet på en slik måte at dette taler mot at det gis dispensasjon. De 

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

således å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. 

3. Fradeling 1 da fra gnr. 13 bnr. 2 som tilleggsareal til boligtomt gnr. 13 bnr. 96 

godkjennes i hht. situasjonsplan dat. 16.05.17, jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 

bokstav m.  

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling av ca. 1 da fra gnr. 13 bnr. 2 som 

tilleggsareal til boligtomt gnr. 13 bnr. 96 dat. 02.04.16 og situasjonsplan dat. 16.05.17, 
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og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra reguleringsplan for Salangsverket 

Industriområde. 

2. Området er tatt i bruk ved at det er fradelt tomt og oppført bolighus på tomta samt at 

det er eksisterende bebyggelse i området. Videre gjelder tiltaket tilleggsareal til 

eksisterende boligtomt. Landbruksmyndighetene har godkjent omdisponering av det 

aktuelle området til boligformål. De hensyn som reguleringsplanen er ment å ivareta 

vil derfor ikke bli rammet på en slik måte at dette taler mot at det gis dispensasjon. De 

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

således å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. 

3. Fradeling 1 da fra gnr. 13 bnr. 2 som tilleggsareal til boligtomt gnr. 13 bnr. 96 

godkjennes i hht. situasjonsplan dat. 16.05.17, jfr. plan- og bygningsloven § 20-1 

bokstav m.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

21/17  

SØKNAD OM FRADELING TOMT TIL FRITIDSHUS GNR. 47 BNR. 28.  

DISPENSASJON FRA AREALPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling tomt til fritidshus gnr. 47 bnr. 28 mottatt 

15.09.16 og søknad om dispensasjon i denne forbindelse fra arealplanbe-stemmelsene 

om LNF-område. 

2. Den omsøkte tomta ligger i område med eksisterende boligbebyggelse, og nært 

eksisterende infrastruktur som offentlig veg. De fordeler som anføres i søknad om 

dispensasjon må anses å være relevant ved vurdering av dispensasjonsspørsmålet. De 

hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik måte 

at dette taler mot at det gis dispensasjon. I denne forbindelse vises det til at ingen av 

berørte parter har merknader eller gått imot at det gies dispensasjon. De vilkår som 

framkommer i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon må anses å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne baklgrunn gis det derfor dispensasjon 

fra arealplanbestemmelsene om LNF-område for fradeling tomt til fritidshus gnr. 47 

bnr. 28. 

3. Søknad om fradeling kan ikke tas opp til endelig behandling med sikte på god-

kjenning før avkjørselstillatelse foreligger.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling tomt til fritidshus gnr. 47 bnr. 28 mottatt 

15.09.16 og søknad om dispensasjon i denne forbindelse fra arealplanbe-stemmelsene 

om LNF-område. 

2. Den omsøkte tomta ligger i område med eksisterende boligbebyggelse, og nært 

eksisterende infrastruktur som offentlig veg. De fordeler som anføres i søknad om 

dispensasjon må anses å være relevant ved vurdering av dispensasjonsspørsmålet. De 

hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik måte 

at dette taler mot at det gis dispensasjon. I denne forbindelse vises det til at ingen av 
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berørte parter har merknader eller gått imot at det gies dispensasjon. De vilkår som 

framkommer i plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon må anses å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne baklgrunn gis det derfor dispensasjon 

fra arealplanbestemmelsene om LNF-område for fradeling tomt til fritidshus gnr. 47 

bnr. 28. 

3. Søknad om fradeling kan ikke tas opp til endelig behandling med sikte på god-

kjenning før avkjørselstillatelse foreligger.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 22/17  

SØKNAD OM DELING GRUNNEIENDOM GNR. 45 BNR. 2 FOR TOMT TIL 

NAUST.  

DISPENSASJON FRA AREALPLAN OG PBL § 1-8. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling av tomt til naust på gnr. 45 bnr. 2 dat. 

21.08.16 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra arealplanbestemmelsene 

om LNF-område og bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot 

tiltak mv. i 100m-sonen langs sjø. 

2. Det er eksisterende bebyggelse i det aktuelle området, og området er dermed tatt i bruk 

til bebyggelse. De hensyn som LNF-formålet og bestemmelsene i pbl § 1-8 er ment å 

ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik måte at dette taler mot at det gis 

dispensasjon. I denne forbindelse vises det til at ingen berørte parter har merknader 

eller gått imot at det gies dispensasjon. De vilkår som framkommer i pbl § 19-2 for å 

gi dispensasjon anses således å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne 

bakgrunn gis det derfor dispensasjon som omsøkt. 

3. Før søknad om fradeling kan tas opp til endelig behandling med sikte på godkjenning, 

må avkjørselstillatelse fra offentlig veg foreligge. 

 

Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om fradeling av tomt til naust på gnr. 45 bnr. 2 dat. 

21.08.16 og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra arealplanbestemmelsene 

om LNF-område og bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot 

tiltak mv. i 100m-sonen langs sjø. 

2. Det er eksisterende bebyggelse i det aktuelle området, og området er dermed tatt i bruk 

til bebyggelse. De hensyn som LNF-formålet og bestemmelsene i pbl § 1-8 er ment å 

ivareta vil derfor ikke bli rammet på en slik måte at dette taler mot at det gis 

dispensasjon. I denne forbindelse vises det til at ingen berørte parter har merknader 

eller gått imot at det gies dispensasjon. De vilkår som framkommer i pbl § 19-2 for å 

gi dispensasjon anses således å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. På denne 

bakgrunn gis det derfor dispensasjon som omsøkt. 

3. Før søknad om fradeling kan tas opp til endelig behandling med sikte på godkjenning, 

må avkjørselstillatelse fra offentlig veg foreligge. 

 

Enstemmig vedtatt 
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23/17  

SØKNAD OM FRADELING GNR. 14 BNR. 7.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Salangen kommune avslår fradeling av parsell på 3,8 dekar fra driftsenheten gnr 14 bnr 7 og  

11 

 jf. jordlovens §§ 1 og 12 

 

Ved avgiørelsen er det lagt vekt på at fradeling som omsøkt ikke gir en god driftsmessig 

løsning for landbruket". 

 

 

Vedtak: 

 

Salangen kommune avslår fradeling av parsell på 3,8 dekar fra driftsenheten gnr 14 bnr 7 og  

11 

 jf. jordlovens §§ 1 og 12 

 

Ved avgiørelsen er det lagt vekt på at fradeling som omsøkt ikke gir en god driftsmessig 

løsning for landbruket". 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

24/17  

MOTORFERDSEL I UTMARK - ULIKE PROBLEMSTILLINGER  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

Behandling: 
Fylkesmannen i Troms v/Gørill Einarsen, Troms politidistrikt v/Rolv Olav Sollid og Statens 

naturoppsyn v/Torbjørn Berglund var til stede. Det var utveksling av erfaringer og 

synspunkter som hovedsakelig dreide seg om dispensasjonspraksisen (nasjonal forskrifts §§ 5 

og 6), men også om motorferdsel i utmark generelt. Bakgrunnen for møtet var fylkesmannens 

økte fokus på veiledning av kommunene på dette fagområdet. 

 

 

 

25/17  

ELGTILDELING 2017 - GENERELL ORIENTERING  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 



  

Side 12 av 17 

Behandling: 
-div. statistikk 

 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning 

 

 

26/17  

ELGTILDELING 2017 - GRØTLAND  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

Elgvaldet på Grøtland v/Arne R. Martinsen tildeles 1 ku jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

 

Vedtak: 

 

Elgvaldet på Grøtland v/Arne R. Martinsen tildeles 1 ku jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

27/17  

ELGTILDELING 2017 - LØKSEBOTN/NATTMÅLSKARET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 11 reduseres minstearealet med 20 % 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 11 v/Kjell S Leirvang tildeles 5 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 1 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Vedtak: 

 

1. For vald 11 reduseres minstearealet med 20 % 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 11 v/Kjell S Leirvang tildeles 5 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 1 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

 

 Enstemmig vedtatt 
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ELGTILDELING 2017 - GRØNLIA/SAMUELJORD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 1 reduseres minstearealet med 20 % 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 1 v/Jimmy Treland tildeles 6 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 2 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Vedtak: 

 

1. For vald 1 reduseres minstearealet med 20 % 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 1 v/Jimmy Treland tildeles 6 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 2 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

29/17  

ELGTILDELING 2017 - SLETTA/ROGNSÅ/YTTERGÅRD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 9 reduseres minstearealet med 20 % 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 9 v/Terje Steinsund tildeles 6 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 2 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Vedtak: 

 

1. For vald 9 reduseres minstearealet med 20 % 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 9 v/Terje Steinsund tildeles 6 dyr med følgende fordeling: 2 okser, 2 kyr og 2 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 



  

Side 14 av 17 

30/17  

ELGTILDELING 2017 - INDREGÅRD/SELJESKOG/SJØVEGAN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 4 reduseres minstearealet med 20 % 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 4 v/Vidar Larssen tildeles 11 dyr med følgende fordeling: 3 okser, 3 kyr og 5 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Vedtak: 

 

1. For vald 4 reduseres minstearealet med 20 % 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 4 v/Vidar Larssen tildeles 11 dyr med følgende fordeling: 3 okser, 3 kyr og 5 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

31/17  

ELGTILDELING 2017 - SOLBAKKEN/FJELLSTAD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 3 reduseres minstearealet med 20 % 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 3 v/Hans Fjeldstad tildeles 2 dyr med følgende fordeling: 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

  

 

Vedtak: 

 

1. For vald 3 reduseres minstearealet med 20 % 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 3 v/Hans Fjeldstad tildeles 2 dyr med følgende fordeling: 1 ku og 1 kalv jf. § 18 i 

hjorteviltforskriften. 

 

Enstemmig vedtatt  
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ELGTILDELING 2017 - BEKKEBOTN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 2 reduseres minstearealet med 20 % 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 12 dyr med følgende fordeling: 4 okser, 3 kyr og 5 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Vedtak: 

 

1. For vald 2 reduseres minstearealet med 20 % 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 12 dyr med følgende fordeling: 4 okser, 3 kyr og 5 

kalver jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

33/17  

ELGTILDELING 2017 - ELVEVOLL  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

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

  

 

Vedtak: 

 

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

  

Enstemmig vedtatt 
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ELGTILDELING 2017 - BAKLIA  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

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 ku 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 ku jf. § 18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

35/17  

ELGTILDELING 2017 - REINGJERDSKOG/LABERG/OTTERÅ  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

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 11 dyr med følgende fordeling: 3 okser, 3 kyr 

og 5 kalver jf. §18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Behandling: 
 

Representantene Frode Hansen, Terje Paulsen og Svein-Magne Forsgren fratrådte møtet som 

inhabil i saken. Utvalget var da ikke vedtaksfør, og saken ble utsatt til neste møte. 

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte 
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ELGTILDELING 2017 - SOMMERSET-REITE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. For vald 13 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 13 v/Odd Bekkeli tildeles 13 dyr med følgende fordeling: 4 okser, 3 kyr og 6 

kalver jf.§18 i hjorteviltforskriften. 

  

 

Behandling: 
Tor Magnus Østvik og Dagmar Johansen fratrådte møtet som inhabil i saken. 

Frode Hansen valgt til møteleder. 

Enst. vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1. For vald 13 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 13 v/Odd Bekkeli tildeles 13 dyr med følgende fordeling: 4 okser, 3 kyr og 6 

kalver jf.§18 i hjorteviltforskriften. 

  

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 Møtet slutt! 

 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


