
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 21.03.2017 Tid: kl: 09:00 - 11:00 

 

 

Til stede på møtet: 

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

Paulsen, Frode Hansen 

 

Forfall: Roger Lynum, Nina Årvold 

Varamedlemmer:  

Evt. andre: Skogbrukssjef Inge Fredheim (sak 9), adm.sjef Frode Skuggedal, 

sekr./avd.ing. Tor J. Jenssen. 

  

Merknader: Sak 11 trukket fra sakskartet 

Behandlede saker: Sak 7 - 11/17 

 

Andre saker: 

-Adm.sjef orienterte om arbeidene med Karavika boligfelt 

-Saksbehandler orienterte om status ang. aktuelle ulovlige tiltak 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 22.3.17 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

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

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/17 17/43   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

  

8/17 17/139   

 DELEGERTE VEDTAK - 2017 17.01.2017-06.03.2O17 

  

9/17 17/156   

 ORIENTERINGSSAK - MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE 

VANN  

  

10/17 17/95   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING GNR. 20 

BNR. 454. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

  

11/17 17/136   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING GNR. 20 

BNR. 63, 403, 503. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN. 
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7/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte i ressursutvalget 24.1.17 godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i ressursutvalget 24.1.17 godkjent. 

 

 

8/17  

DELEGERTE VEDTAK - 2017  

17.01.2017-06.03.2O17 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

9/17  

ORIENTERINGSSAK - MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VANN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
 

Utvalget ønsker Fylkesmannen velkommen til møtet 30.05. for nærmere orientering om 

motorferdselsloven. 

 

Ang. behandling av dispensasjonssaker i forbindelse med årets Reistadløp, så la utvalget fram 

følgende forslag til vedtak: 

 

"Administrasjonen gis fullmakt til å behandle foreliggende søknader i samsvar med gitte 

retningslinjer." 

 

Enst. vedtatt. 
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Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

10/17  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK BRUKSENDRING GNR. 20 BNR. 454.  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

 

 

v e d t a k : 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Sjøvegan Sentrum, Strandveien for 

bruksendring gnr./bnr. 20/454 til boligformål godkjennes som omsøkt, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. Tilgang til nye boliger/leiligheter i sentrumsområdene må anses 

som positivt for kommunen og innbyggerne, og de vilkår som framkommer av plan- 

og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon anses derfor å være tilfredsstillende 

oppfylt i dette tilfelle. 

2. Søknad om rammetillatelse og bruksendring gnr./bnr. 20/454 til boligformål dat. 

06.02.17 godkjennes som omsøkt. 

3. Merknader fra nabo gnr./bnr. 20/208 tas ikke til følge. Det legges til grunn at eien-

dommen gnr./bnr. 20/454 er fradelt med målebrev i 1987, og at eiendomsgrensen mot 

naboeiendommen gnr./bnr. 20/208 er fastlagt i denne forbindelse. 

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

igangsettingstillatelse.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Sjøvegan Sentrum, Strandveien for 

bruksendring gnr./bnr. 20/454 til boligformål godkjennes som omsøkt, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. Tilgang til nye boliger/leiligheter i sentrumsområdene må 

anses som positivt for kommunen og innbyggerne, og de vilkår som framkommer av 

plan- og bygningsloven § 19-2 for å gi dispensasjon anses derfor å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle. 

2. Søknad om rammetillatelse og bruksendring gnr./bnr. 20/454 til boligformål dat. 

06.02.17 godkjennes som omsøkt. 

3. Merknader fra nabo gnr./bnr. 20/208 tas ikke til følge. Det legges til grunn at eien-

dommen gnr./bnr. 20/454 er fradelt med målebrev i 1987, og at eiendomsgrensen 

mot naboeiendommen gnr./bnr. 20/208 er fastlagt i denne forbindelse. 

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

om igangsettingstillatelse.  

 

Enstemmig vedtatt 
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11/17  

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

503.  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

 

 

v e d t a k : 

 

1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Tverrforbindelsen mellom 

Strandvegen og Rv 84, godkjent i 1986, for bruksendring av 1. etg. gnr. 20 bnr. 63, 

403, 503 til boligformål godkjennes som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

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

kommunen og innbyggerne, og 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. 

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

godkjennes som omsøkt. 

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

om igangsettingstillatelse. 

 

 

 

Behandling: 
 

Saken trukket fra sakskartet 

 

 

Vedtak: 

Saken utsettes 

 

 

 Møtet slutt! 

 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


