
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 04.09.2018 Tid: kl: 09.00 - 10.30 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Tor Magnus Østvik, Nina Årvoll, Åshild Bendiktsen, Roger Lynum, 

Torben Uthaug 

 

Forfall: Frode Hansen, Tonje-Helen Gundersen 

 

Varamedlemmer: Svein-Magne Forsgren, Terje Paulsen 

 

Evt. andre: Teknisk sjef Reidar Berg (sak 44, 45, 46), avd.ing./saksbehandler/ 

sekretær Tor J. Jenssen, skogbrukssjef Inge Fredheim 

  

Merknader: Utvalget ønsker orientering i neste møte om status i sak ang. 

fyllingsarbeider på gnr. 15 bnr. 7. 

 

Behandlede saker: Sak nr 39/18 - 46/18 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 11.09.2018 

 

   

   

 

Utskrift sendes: Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

39/18 18/61   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL (RESS.UTV.) 

  

40/18 18/65   

 REFERATSAKER (RESS.UTV.) 

  

41/18 18/62   

 DELEGERTE VEDTAK 24.05.18-28.08.18 

  

42/18 18/302   

 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 35/18 - MOTORFERDSEL MED ATV  

  

43/18 18/355   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK ANLEGG AV VEG GNR. 9 

BNR. 8. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

  

44/18 18/466   

 OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - 

SALANGSTRIMTRASEEN  

  

45/18 18/467   

 OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - SELJESKOG-

SANDBERGAN  

  

46/18 18/468   

 OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - LABERG-EINARMYRA  
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39/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

(RESS.UTV.) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte i ressursutvalget 29.05.18 samt B-protokoll fra samme møte godkjennes. 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

  

Protokoll fra møte i ressursutvalget 29.05.18 samt B-protokoll fra samme møte godkjennes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

  

 

40/18  

REFERATSAKER  

(RESS.UTV.) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
  

Repr. Torben Uthaug erklærte seg inhabil og fratrådte møtet ved behandling av saken. 

 

Merknad fra utvalget: Utvalget ber om at søknad om anlegg av veg på gnr. 33 bnr. 8 legges 

fram for behandling på neste møte. Det tas sikte på befaring. 

  

 

Vedtak: 

  

 Tatt til orientering 

 

 

41/18  

DELEGERTE VEDTAK  

24.05.18-28.08.18 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

Behandling: 
  



  

Side 4 av 6 

 

Vedtak: 

 

Tatt til orientering 

 

 

42/18  

KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 35/18 - MOTORFERDSEL MED ATV  

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v  e  d  t  a  k: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. 

2. Klagen oversendes fylkesmannen til videre klagebehandling. 

 

 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

  

1. Klagen tas ikke til følge. 

2. Klagen oversendes fylkesmannen til videre klagebehandling. 

 

Enstemmig vedtatt. 

  

 

 

43/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK ANLEGG AV VEG GNR. 9 BNR. 8.  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende 

 

v e d t a k : 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av veg på gnr. 9 bnr. 8 til hyttetomt gnr. 9 

bnr. 15 ved Rørbakkvatnet, og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra 

reguleringsformålet Landbruksonmråder i reguleringsplan for Hytteområdet Rundt 

Rørbakkvatnet, dat. 09.05.18. 

2. Det legges til grunn at det er eksisterende veg til tomta og at søknaden gjelder en 

omlegging av den eksisterende vegen, samt at det er eksisterende parkeringsplass ca. 

60m fra fylkesvegen. Det legges videre til grunn at omsøkte tiltak ligger i innmark, og 

at tiltaket ikke innebærer et betydelig terrenginngrep. Det foreligger ikke landbruks-

faglige merknader til søknaden. Omsøkte tiltak innebære en betydelig bedre løsning 

mht. veg/adkomst og parkering enn parkering ved fylkesvegen ca. 150m fra avkjøringa 
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til tomta, jfr. reguleringsplan, da parkering her vil medføre gangtrafikk til og fra hytta 

langs fylkesvegen, som har 80 km fartsgrense her. På denne bakgrunn må det anses 

slik at vilkårene for å gi dispensasjon må anses å være tilfredsstillende oppfylt i dette 

tilfelle, jfr. pbl § 19-2, og det gis derfor dispensasjon som omsøkt. 

3. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 09.05.18 godkjennes som omsøkt. 

 

Behandling: 
  

Vedtak: 

  

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av veg på gnr. 9 bnr. 8 til hyttetomt gnr. 

9 bnr. 15 ved Rørbakkvatnet, og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra 

reguleringsformålet Landbruksonmråder i reguleringsplan for Hytteområdet Rundt 

Rørbakkvatnet, dat. 09.05.18. 

2. Det legges til grunn at det er eksisterende veg til tomta og at søknaden gjelder en 

omlegging av den eksisterende vegen, samt at det er eksisterende parkeringsplass 

ca. 60m fra fylkesvegen. Det legges videre til grunn at omsøkte tiltak ligger i 

innmark, og at tiltaket ikke innebærer et betydelig terrenginngrep. Det foreligger 

ikke landbruks-faglige merknader til søknaden. Omsøkte tiltak innebære en 

betydelig bedre løsning mht. veg/adkomst og parkering enn parkering ved 

fylkesvegen ca. 150m fra avkjøringa til tomta, jfr. reguleringsplan, da parkering 

her vil medføre gangtrafikk til og fra hytta langs fylkesvegen, som har 80 km 

fartsgrense her. På denne bakgrunn må det anses slik at vilkårene for å gi 

dispensasjon må anses å være tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle, jfr. pbl § 19-

2, og det gis derfor dispensasjon som omsøkt. 

3. Søknad om tillatelse til tiltak dat. 09.05.18 godkjennes som omsøkt. 

 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

  

44/18  

OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - SALANGSTRIMTRASEEN  

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å fatte følgende vedtak:  

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - 

Salangstrimtraséen, jfr. PBL. §12-1.  

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

  

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - 

Salangstrimtraséen, jfr. PBL. §12-1.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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45/18  

OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - SELJESKOG-SANDBERGAN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å fatte følgende vedtak:  

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - Seljeskog - 

Sandbergan, jfr. PBL. §12-1.  

 

Behandling: 
  

Vedtak: 

  

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - Seljeskog - 

Sandbergan, jfr. PBL. §12-1.  

Enstemmig vedtatt. 

   

 

46/18  

OPPSTART REGULERINGSPLAN SKILØYPE - LABERG-EINARMYRA  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår Ressursutvalget å fatte følgende vedtak:  

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - Laberg - 

Einarmyra, jfr. PBL. §12-1.  

 

Behandling: 
  

Vedtak: 

Salangen kommune starter opp arbeidet med reguleringsplan for skiløyper - Laberg - 

Einarmyra, jfr. PBL. §12-1.  

 

Enstemmig vedtatt. 

  

 

  Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen 

 


