
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ressursutvalg 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 16.10.2018 Tid: kl: 09.00 - 14.00 

 

 

Til stede på møtet: 

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

Torben Uthaug, Frode Hansen, Tonje-Helen Gundersen 

 

Forfall:  

Varamedlemmer:  

Evt. andre: Teknisk sjef Reidar Berg, avd.ing/saksbeh/sekretær Tor J. Jenssen, 

skogbrukssjef Inge Fredheim 

  

Merknader: Det ble gjennomført befaring i forbindelse med behandling av sak 

53/18. På befaringen deltok følgende:  

Reidar Berg, Tor J. Jenssen, Inge Fredheim, Tor Magnus Østvik 

(delvis), Roger Lynum, Nina Årvold, Frode Hansen, Tonje-Helen 

Gundersen, Jermund Prestbakmo for Småvatnan Vel-forening. 

 

Behandlede saker: Sak 47-53/18 

 

Underskrifter: 

 

 

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

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 19.10.2018 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

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

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

47/18 18/61   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

  

48/18 18/65   

 REFERATSAKER (RESS.UTV.) 

  

49/18 18/62   

 DELEGERTE VEDTAK 29.082018 - 09.10.2018 

  

50/18 16/194   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 15 BNR. 7 FOR 

UTFØRELSE AV TERRENGARBEIDER. STATUS. 

  

51/18 18/384   

 VANNOMRÅDEUTVALG I SØR- OG MIDT-TROMS  

  

52/18 17/365   

 SØKNAD OM ANLEGG AV LANDFAST FLYTEBRYGGE GNR. 48 BNR. 

35. DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN.  

  

53/18 18/252   

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

LANDBRUKSVEG. DISPENSASJON FRA AREALPLAN.  
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47/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte 04.09.2018 godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 04.09.2018 godkjent. 

 

 

48/18  

REFERATSAKER  

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

49/18  

DELEGERTE VEDTAK  

29.082018 - 09.10.2018 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

50/18  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 15 BNR. 7 FOR UTFØRELSE AV 

TERRENGARBEIDER.  

STATUS. 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Orientering tatt til etterretning. 

 

 

Vedtak: 

 

Orientering tatt til etterretning. 
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51/18  

VANNOMRÅDEUTVALG I SØR- OG MIDT-TROMS  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å fatte følgende innstilling overfor 

kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, 

om at det opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-

Målselv og Harstad-Salangen, og slutter seg til dette. 

2. Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til ønsket som fremkom på møtet i vannområdeutvalget 2. mai, 

om at det opprettes et felles vannområdeutvalg for de tre vannområdene Senja, Bardu-

Målselv og Harstad-Salangen, og slutter seg til dette. 

2. Kommunestyret viser til forslag til mandater, og slutter seg til disse. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

52/18  

SØKNAD OM ANLEGG AV LANDFAST FLYTEBRYGGE GNR. 48 BNR. 35. 

DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLAN.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om landfast flytebrygge gnr. 48 bnr. 35 i Rotvika dat. 

23.06.18, og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra Kystsoneplanen og pbl § 

1-8. 

2. Kystsoneplanen er godkjent i 2015 og derfor av ny dato. Det legges til grunn at behov 

for reguleringsplan i område avsatt til ferdselsområde (FE01) for tiltak som omsøkt er 

nøye vurdert ved utarbeidelse og godkjenning av planen. På denne bakgrunn kan 

søknad om dispensasjon ikke godkjennes, og det stilles krav om godkjent 

reguleringsplan for tiltaket evt. kan gjennomføres, jfr. pkt. 2.2 bokstav b) i 

bestemmelsene til Kystsoneplanen. 

 

 

Behandling: 
Repr. Tor Magnus Østvik erklærte seg inhabil og fratrådte møtet ved behandling av saken.  

 

Nestleder Roger Lynum ledet møtet. 
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 Repr. Roger Lynum la fram følgende forslag til nytt pkt. 2, 3 og 4: 

 

 «2. Dispensasjon innvilges for flytebrygge som skissert. 

   3. Det forutsettes at anlegget er åpent for allmennheten og ikke begrenser fri 

      ferdsel i området. 

  4. Skal anlegget utvikles til småbåthavn med utliggere vil dette kreve 

      reguleringsplan. 

 

Ved votering ble innstillingens pkt. 1 og repr. Roger Lynums forslag til nytt 

pkt. 2, 3 og 4 vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om landfast flytebrygge gnr. 48 bnr. 35 i Rotvika dat. 

23.06.18, og søknad i denne forbindelse om dispensasjon fra Kystsoneplanen og pbl § 

1-8. 

2. Dispensasjon innvilges for flytebrygge som skissert. 

3.  Det forutsettes at anlegget er åpent for allmennheten og ikke begrenser fri 

 ferdsel i området. 

4.  Skal anlegget utvikles til småbåthavn med utliggere vil dette kreve 

 reguleringsplan. 

 

 

 53/18  

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

LANDBRUKSVEG. DISPENSASJON FRA AREALPLAN.  

 

 

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 må derfor anses å 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 framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon anses derfor ikke å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle, og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

 

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

 

Ved votering ble innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 
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Vedtak: 

 

1. Ressursutvalget viser til søknad om anlegg av ca. 700 m 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 må derfor anses å 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 framkommer av pbl § 19-2 for å gi dispensasjon anses derfor ikke å være 

tilfredsstillende oppfylt i dette tilfelle, og søknad om dispensasjon avslås derfor. 

 

 

 

 

Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Tor J. Jenssen  


