
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 06.03.2018 Tid: kl: 12.00 - 14.00 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Tor Magnus Østvik, Roger Lynum, Torben Uthaug, Frode Hansen 

 

Forfall: Nina Årvold, Åshild M. Bendiktsen, Tonje-Helen Gundersen 

Varamedlemmer: Terje Paulsen, Svein-Magne Forsgren 

Evt. andre: Teknisk sjef Reidar Berg, skogbrukssjef Inge Fredheim, 

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

  

Merknader:  

Behandlede saker: Sak 5-10/18 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 7.3.18 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

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

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/18 18/61   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL (RESS.UTV.) 

  

6/18 18/62   

 DELEGERTE VEDTAK 01.01.2018-26.02.2018 

  

7/18 18/140   

 KLAGE MOTORFERDSEL - SIV HEIDI ROGNMO  

  

8/18 18/18   

 KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - MOTORFERDSELLOVEN  

  

9/18 11/413   

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

ANLEGG AV PARKERINGSPLASS. DISPENSASJON FRA AREALPLAN. 

  

10/18 17/564   

 SØKNAD OM OPPSETT AV ANTENNEMAST PÅ GNR. 1 BNR. 1.  
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5/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte 30.1.18 godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 30.1.18 godkjent. 

 

 

6/18  

DELEGERTE VEDTAK  

01.01.2018-26.02.2018 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

7/18  

KLAGE MOTORFERDSEL - SIV HEIDI ROGNMO  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Klagen fra Siv Heidi Rognmo tas ikke til følge. 

2. Saken oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling. 

 

 

Behandling: 
Forslag fra Krf: 

1. Klage fra Siv Heidi Rognmo tas til følge 

2. Det gis tillatelse til inntil 15 turer. 

 

Votering: 

Forslag fra Krf vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt for administrasjonssjefens innstilling. 

 

 

Vedtak: 

1. Klage fra Siv Heidi Rognmo tas til følge 

2. Det gis tillatelse til inntil 15 turer. 
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8/18  

KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - MOTORFERDSELLOVEN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Klagen imøtekommes ved at den delen av tillatelsen som dreier seg om bruk av snøskuter 

mellom Baklia og egne hytter gis 5 års varighet. 

 

2. Dette gjelder for Nils Johan Mikalsen, Ronald Martinsen og Torfinn Utheim.  

 

3. Ny korrigert tillatelse til bruk av snøskuter jf. § 5 b sendes klagerne så snart som mulig. 

 

 

Vedtak: 

1. Klagen imøtekommes ved at den delen av tillatelsen som dreier seg om bruk av snøskuter 

mellom Baklia og egne hytter gis 5 års varighet. 

 

2. Dette gjelder for Nils Johan Mikalsen, Ronald Martinsen og Torfinn Utheim.  

 

3. Ny korrigert tillatelse til bruk av snøskuter jf. § 5 b sendes klagerne så snart som mulig. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

9/18  

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 søkes anlagt for parkering av biler til hytteeierne i hytte-

området Nordre Snagli. Parkeringsplassen er av relativt beskjeden størrelse, og ligger 

på innmark i nær tilknytning til den eksisterende bebyggelsen i området og tunet på 

gården. Parkeringsplassen ligger like ved kommunal veg i området og inneklemt 

mellom denne og gårdsveg til eiendommen 31/5. Terrenget i det aktuelle arealet er 

hovedsakelig fulldyrka/overflatedyrka jord med grasproduksjon, og litt skog langs den 

kommunale vegen. Jord-/landbruksinteressene må derfor anses å være de vesentligste 

interessene i det aktuelle området. Arealet er godkjent omdisponert til det omsøkte 

formålet etter jordlovens bestemmelser. Det foreligger videre ingen kjente og særlige 

natur- eller friluftsinteresser i området og som kan være i konflikt med tiltaket. Det 

legges her til grunn at det aktuelle området ligger utenfor kartlagte friluftsområder i 

kommunen, jfr. kartportalen tromsatlas.no Utnyttelse av det aktuelle arealet til 

parkeringsplass kan derfor ikke anses å være til vesentlig ulempe eller hinder for den 

allmenne utøvelsen av friluftsliv i området. Det legges videre til grunn at ingen berørte 
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sektormyndigheter har merknader til at det gis dispensasjon, og heller ikke hadde 

merknader til reguleringsforslaget. 

De hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta må derfor anses å ikke bli vesentlig 

tilsidesatt ved å gi dispensasjon i dette tilfelle, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Anlegg av parkeringsplass som omsøkt vil medføre at de aktuelle hytteeierne da vil ha 

en sikker og trygg plass for parkering av sine biler. Alternativet vil være at biler må 

parkeres langs den kommunale vegen. Dette må da i så fall anses å være til stor 

ulempe for vegtrafikken samt vedlikeholdet av vegen, og omgivelsene for øvrig. 

Fordelene med tiltaket må derfor anses å være åpenbare og klart større enn ulempene, 

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 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.  

5. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor etter eldre 

aktivitet i området, må arbeidene stanses og melding sendes Sametinget omgående, jfr. 

brev fra Sametinget dat. 11.05.17. 

 

 

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 søkes anlagt for parkering av biler til hytteeierne i hytte-

området Nordre Snagli. Parkeringsplassen er av relativt beskjeden størrelse, og ligger 

på innmark i nær tilknytning til den eksisterende bebyggelsen i området og tunet på 

gården. Parkeringsplassen ligger like ved kommunal veg i området og inneklemt 

mellom denne og gårdsveg til eiendommen 31/5. Terrenget i det aktuelle arealet er 

hovedsakelig fulldyrka/overflatedyrka jord med grasproduksjon, og litt skog langs den 

kommunale vegen. Jord-/landbruksinteressene må derfor anses å være de vesentligste 

interessene i det aktuelle området. Arealet er godkjent omdisponert til det omsøkte 

formålet etter jordlovens bestemmelser. Det foreligger videre ingen kjente og særlige 

natur- eller friluftsinteresser i området og som kan være i konflikt med tiltaket. Det 

legges her til grunn at det aktuelle området ligger utenfor kartlagte friluftsområder i 

kommunen, jfr. kartportalen tromsatlas.no Utnyttelse av det aktuelle arealet til 

parkeringsplass kan derfor ikke anses å være til vesentlig ulempe eller hinder for den 

almenne utøvelsen av friluftsliv i området. Det legges videre til grunn at ingen berørte 

sektormyndigheter har merknader til at det gis dispensasjon, og heller ikke hadde 

merknader til reguleringsforslaget. 

De hensyn som LNF-formålet er ment å ivareta må derfor anses å ikke bli vesentlig 

tilsidesatt ved å gi dispensasjon i dette tilfelle, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

Anlegg av parkeringsplass som omsøkt vil medføre at de aktuelle hytteeierne da vil ha 

en sikker og trygg plass for parkering av sine biler. Alternativet vil være at biler må 

parkeres langs den kommunale vegen. Dette må da i så fall anses å være til stor 

ulempe for vegtrafikken samt vedlikeholdet av vegen, og omgivelsene for øvrig. 
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Fordelene med tiltaket må derfor anses å være åpenbare og klart større enn ulempene, 

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 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.  

5. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor etter eldre 

aktivitet i området, må arbeidene stanses og melding sendes Sametinget omgående, jfr. 

brev fra Sametinget dat. 11.05.17. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

10/18  

SØKNAD OM OPPSETT AV ANTENNEMAST PÅ GNR. 1 BNR. 1.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om oppsett av ca. 9m høy antennemast på gnr. 1 bnr. 1 

ved Mjøsundneset. 

2. Søknaden gjelder oppsett av en mindre kommunikasjonsmast og som ikke medfører 

vesentlig terrenginngrep. På bakgrunn av opplysninger som framkommer i søknaden 

må masten anses å ha et akseptabelt nytteformål. 

Terrenget i området består av minimal vegetasjon med hovedsakelig bergknauser. 

Landbruks- og naturinteressene i området anses derfor å være minimale. 

Det går eksisterende tursti fra parkeringsplass ved fylkesvegen ved brohodet og opp til 

Vindhammaren på kt. ca. 300. Omsøkte mast kommer imidlertid ikke i konflikt med 

denne. På denne bakgrunn må det anses at masten ikke vil være til vesentlig ulempe i 

forhold til de hensyn som arealplanbestemmelsene om LNF-område er ment å ivareta. 

De vilkår som framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon må derfor anses å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle, og det gis derfor dispensasjon fra 

arealplanbestemmelsene om LNF-område, og det gis tillatelse til oppsett av omskte 

mast. 

3. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

Avtale/grunneiertillatelse må foreligge før tiltaket kan iverksettes. 

 

 

Vedtak: 

1. Ressursutvalget viser til søknad om oppsett av ca. 9 m høy antennemast på gnr. 1 bnr. 

1 ved Mjøsundneset. 

2. Søknaden gjelder oppsett av en mindre kommunikasjonsmast og som ikke medfører 

vesentlig terrenginngrep. På bakgrunn av opplysninger som framkommer i søknaden 

må masten anses å ha et akseptabelt nytteformål. 

Terrenget i området består av minimal vegetasjon med hovedsakelig bergknauser. 

Landbruks- og naturinteressene i området anses derfor å være minimale. 
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Det går eksisterende tursti fra parkeringsplass ved fylkesvegen ved brohodet og opp til 

Vindhammaren på kt. ca. 300. Omsøkte mast kommer imidlertid ikke i konflikt med 

denne. På denne bakgrunn må det anses at masten ikke vil være til vesentlig ulempe i 

forhold til de hensyn som arealplanbestemmelsene om LNF-område er ment å ivareta. 

De vilkår som framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon må derfor anses å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle, og det gis derfor dispensasjon fra 

arealplanbestemmelsene om LNF-område, og det gis tillatelse til oppsett av omsøkte 

mast. 

3. Det settes følgende vilkår for denne tillatelse: 

Avtale/grunneiertillatelse må foreligge før tiltaket kan iverksettes. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 Til slutt refererte teknisk sjef et brev fra Fylkesmannen dat. 20.2.18 vedr disp.sak Tommy  

Øvergård.  I den forbindelse orienterte han møtet om interne saksbehandlingsregler vedr  

motorferdselssaker. 

 

 

Møtet slutt! 

 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 


