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Saker til behandling

PS 19/14 Referater/orienteringer - formannskapet 04.03.14

Rådmannens innstilling
Orienteringer tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:
Følgende orienteringer ble gitt:

- Arbeidsgruppe legevakt
- Psykiatribolig – Vensmoen
- Rullering av kommuneplanens samfunnsdel
- Evaluering – innkjøp
- OU-prosess
- Rehabilitering – Nordtun
- Møte med OSO
- Rus/psykiatri - status

Enstemmig vedtak:

Orienteringer tas til informasjon.

PS 20/14 Klage på vedtak - avslag på søknad om deling av landbrukseiendom

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune kan ikke se at det er kommet nye momenter til saken som gir grunnlag for å
endre tidligere vedtak, og opprettholder derfor vedtak om avslag i f.sak 5/14.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:
Rolf Wensbakk får innvilget søknad om deling av gnr. 17, bnr. 3..

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Bjørnar Brændmos 
forslag)

Vedtak:

Saltdal kommune kan ikke se at det er kommet nye momenter til saken som gir grunnlag for å
endre tidligere vedtak, og opprettholder derfor vedtak om avslag i f.sak 5/14.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.



PS 21/14 Søknad om deling av gnr. 4 bnr. 9 i Saltdal

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om fradeling 
av tomt på inntil 2000m2 fra gnr. 4 bnr. 9 i Saltdal til boligformål. 

Av hensyn til vern av arealressursene, og de drifts- og miljømessige ulempene kan ikke 
fradeling tilrådes. Fradelingen kan heller ikke tillates av hensyn til bosetting i området.

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad om 
fradeling av tomt på inntil 2000m2 fra gnr. 4 bnr. 9 i Saltdal til boligformål. 

Av hensyn til vern av arealressursene, og de drifts- og miljømessige ulempene kan ikke 
fradeling tilrådes. Fradelingen kan heller ikke tillates av hensyn til bosetting i området.

PS 22/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av 
fritidsbebyggelse i LNF-område

Rådmannens innstilling
I medhold av Plan og bygningslova § 19-2 innvilges ikke søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbebyggelse og fremføring av privat veg. Dette 
begrunnes med:

1. Hensynet bak bestemmelsen om ikke å tillate fritidsbebyggelse på høy bonitet 
tilsidesettes i vesentlig grad hvis det gis dispensasjon. Skogbrukshensyn må vektlegges 
vesentlig høyere enn et arveoppgjør og at søstrene skal få hytte nært hverandre

2. Arealdelen som styringsverktøy for fritidsbebyggelse blir tilsidesatt dersom dispensasjon 
gis

3. Fordelene som tiltakshaver har ved tiltaket vil ikke være klart større enn ulempene ved å 
bebygge på høy skogbonitet, og dispensere fra lokaliseringskravet i kommuneplanen.  
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Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:
Omsøkte oppsetting av fritidsbebyggelse på gnr. 34/bnr. 1 tillates.
Området vurderes etter befaring av formannskapet, som godt egnet til hyttebygging.
Formannskapet anser ikke tiltaket å berøre fremtidig skogsdrift i vesentlig grad.

Bjørnar Brændmos forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling).



Vedtak:

Omsøkte oppsetting av fritidsbebyggelse på gnr. 34/bnr. 1 tillates.
Området vurderes etter befaring av formannskapet, som godt egnet til hyttebygging.
Formannskapet anser ikke tiltaket å berøre fremtidig skogsdrift i vesentlig grad.

PS 23/14 Klage på vedtak i sak 127/13. Søknad om dispensasjon fra kommmuneplanens 
arealdel. Oppføring av fritidsbebyggelse.

Rådmannens innstilling
Saltdal kommune kan ikke se at det er nye momenter i saken som skulle tilsi at vedtak i 
formannskapssak 127/13 endres. Tidligere vedtak i sak 127/13 opprettholdes.

Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse.
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Behandling:
Bjørnar Brændmo foreslo:
Klage på vedtak i sak 127/13 tas til følge.
Saken sendes ut til høring.
Formannskapet foretar en befaring i forkant av neste behandling.

Bjørnar Brændmos forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling.)

Vedtak:

Klage på vedtak i sak 127/13 tas til følge.
Saken sendes ut til høring.
Formannskapet foretar en befaring i forkant av neste behandling.

PS 24/14 Øvre Drageid grunneierlag. Søknad om oppstart av reguelringsplan for privat 
veg til fritidsbebyggelse Gnr. 17.

Rådmannens innstilling
Det anbefales at det ikke igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.
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Behandling:
Ronny Sortland foreslo:
Det anbefales at det igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.

Ronny Sortlands forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for rådmannens 
innstilling).



Vedtak:

Det anbefales at det  igangsettes Detaljreguleringsplan for adkomstveg fra regulert 
parkeringsplass ved Bjønnlihågen til Dragedammen ved Tverråvatn.

PS 25/14 Dam Mølnvatn - Midlertidig tømming av dammen for tilstands- og 
kostnadsvurdering.
Rådmannens innstilling:

• Saltdal kommune tømmer Mølndammen for vann og rengjør damkonstruksjonen med 
tilhørende fasiliteter for å avklare dammens tilstand i løpet av vår – sommer 2014. Dette 
arbeidet kan gjennomføres i egenregi av uteetaten med varsling i forkant til berørte 
parter i saken.

• Det utarbeides en tilstandsanalyse for dammen med tilhørende ny kostnadsestimat ut fra 
dammens nåværende tilstand. Beregning av de totale kostnadene for alternativ 1a vil 
denne gangen inkludere eventuelle merkostnader for utbedring av dammens innside, 
tappeløp og lukeinstallasjon.

• Tiltak alternativ 1a fremlegges for vedtak i Saltdal kommunestyre med et korrigert 
kostnadsestimat ut fra dammens faktiske tilstand.

• Forutsatt positivt vedtak i Saltdal kommunestyre, utarbeides anbudsbeskrivelse for tiltak 
i henhold til alternativ 1a. 

• Estimert tidspunkt for gjennomføring av alternativ 1a forventes å bli i løpet av år 2015, 
forutsatt politisk vedtak om dette. 
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

• Saltdal kommune tømmer Mølndammen for vann og rengjør damkonstruksjonen med 
tilhørende fasiliteter for å avklare dammens tilstand i løpet av vår – sommer 2014. 
Dette arbeidet kan gjennomføres i egenregi av uteetaten med varsling i forkant til 
berørte parter i saken.

• Det utarbeides en tilstandsanalyse for dammen med tilhørende ny kostnadsestimat ut fra 
dammens nåværende tilstand. Beregning av de totale kostnadene for alternativ 1a vil 
denne gangen inkludere eventuelle merkostnader for utbedring av dammens innside, 
tappeløp og lukeinstallasjon.

• Tiltak alternativ 1a fremlegges for vedtak i Saltdal kommunestyre med et korrigert 
kostnadsestimat ut fra dammens faktiske tilstand.

• Forutsatt positivt vedtak i Saltdal kommunestyre, utarbeides anbudsbeskrivelse for tiltak 
i henhold til alternativ 1a. 



• Estimert tidspunkt for gjennomføring av alternativ 1a forventes å bli i løpet av år 2015, 
forutsatt politisk vedtak om dette. 

PS 26/14 Søknad om dispensasjon for landing med helikopter - Nye Sulitjelma gruver AS

Rådmannens innstilling
Nye Sulitjelma Gruver AS gis dispensasjon etter §6 landing med helikopter i forbindelse med 
prøveboring i område Risedalen og Balvatnet, med inntil 10 turer. Etter anbefaling fra 
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen gir Saltdal kommune tillatelse til landing med helikopter fra 
og med 1. juli 2014.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Nye Sulitjelma Gruver AS gis dispensasjon etter §6 landing med helikopter i forbindelse med 
prøveboring i område Risedalen og Balvatnet, med inntil 10 turer. Etter anbefaling fra 
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen gir Saltdal kommune tillatelse til landing med helikopter 
fra og med 1. juli 2014.

PS 27/14 Forslag til etablering av interkommunal legevaktformidling og nødnett for 
kommunene i Salten med Værøy og Røst og Tysfjord vestside

Rådmannens innstilling
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.
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Behandling:

Enstemmig innstilling:
1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og 

legevaktsformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og 
Tysfjord vestside.

2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen 
(kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.

3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling 
kr. 288.000,-  innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.



PS 28/14 Oppnevning av kontaktperson mot Europakontoret og Regionrådet

Rådmannens innstilling
I tilknytning til partnerskapsavtalen mellom Nord-Norges Europakontor i Brussel og Salten 
regionråd oppnevnes ___________ som Saltdal kommunes kontaktperson mot Europakontoret 
og Regionrådet. 
Saltdal kommunes andel av kontingenten kr. 16.667,- dekkes ved saldering av budsjett for 2014.
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Behandling:
Ordføreren foreslo formannskapssekretær Christin Kristensen.

Enstemmig vedtak:

I tilknytning til partnerskapsavtalen mellom Nord-Norges Europakontor i Brussel og Salten 
regionråd oppnevnes Christin Kristensen  som Saltdal kommunes kontaktperson mot 
Europakontoret og Regionrådet. 
Saltdal kommunes andel av kontingenten kr. 16.667,- dekkes ved saldering av budsjett for 
2014.

PS 29/14 Norsk folkehjelp avd. Saltdal.  Søknad om motorferdsel i utmark
Rådmannens innstilling
Norsk Folkehjelp Saltdal gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark etter §6 for
kjøring innenfor Saltdal kommune der det måtte være behov for øving og kjentmansturer. Det 
gis tillatelse til det antall turer per år som er nødvendig, dispensasjonen gjelder til og med 2. 
helg i mai for vintersesongene 2014 – 2018. Dispensasjonen gjelder for det antall snøscootere 
det måtte være behov for. Koordinering av aktiviteten foregår i samarbeid med Salten 
politidistrikt.
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Behandling:

Enstemmig vedtak:

Norsk Folkehjelp Saltdal gis dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark etter §6 for
kjøring innenfor Saltdal kommune der det måtte være behov for øving og kjentmansturer. Det 
gis tillatelse til det antall turer per år som er nødvendig, dispensasjonen gjelder til og med 2. 
helg i mai for vintersesongene 2014 – 2018. Dispensasjonen gjelder for det antall snøscootere 
det måtte være behov for. Koordinering av aktiviteten foregår i samarbeid med Salten 
politidistrikt.


	Saksliste
	Saker til behandling
	PS 19/14 Referater/orienteringer - formannskapet 04.03.14
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 20/14 Klage på vedtak - avslag på søknad om deling av landbrukseiendom
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Vedtak:
	PS 21/14 Søknad om deling av gnr. 4 bnr. 9 i Saltdal
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 22/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av fritidsbebyggelse i LNF-område
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Vedtak:
	PS 23/14 Klage på vedtak i sak 127/13. Søknad om dispensasjon fra kommmuneplanens arealdel. Oppføring av fritidsbebyggelse.
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Vedtak:
	PS 24/14 Øvre Drageid grunneierlag. Søknad om oppstart av reguelringsplan for privat veg til fritidsbebyggelse Gnr. 17.
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Vedtak:
	PS 25/14 Dam Mølnvatn - Midlertidig tømming av dammen for tilstands- og kostnadsvurdering.
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 26/14 Søknad om dispensasjon for landing med helikopter - Nye Sulitjelma gruver AS
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 27/14 Forslag til etablering av interkommunal legevaktformidling og nødnett for kommunene i Salten med Værøy og Røst og Tysfjord vestside
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig innstilling:
	PS 28/14 Oppnevning av kontaktperson mot Europakontoret og Regionrådet
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:
	PS 29/14 Norsk folkehjelp avd. Saltdal.  Søknad om motorferdsel i utmark
	Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2014 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:


