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Saltdal kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2017/1206-31 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 162/2017 21.11.2017 

   
 

Referater, orienteringer - formannskapet 21.11.17 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Invitasjon utviklingsnettverk 2018-2019 

 
 
Orienteringer 
Det blir gitt orientering om prosjekt Slipen Scene v/Jens-Henrik Andersen 
 

Rådmannens innstilling 
Referat og orienteringen tas til orientering. 
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Saltdal kommune Arkiv: 252 

Arkivsaksnr: 2017/3519-2 

Saksbehandler:  Ragna Helgesen 

 
Saksframlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap   

Kommunestyre   

 

Søknad om lånemidler til videreutlån 2018 

 
Foreliggende dokumenter: 
 
Søknad om lånemidler 2018 
 
 
 
Saksopplysninger 
Saltdal kommune vurderer årlig nødvendigheten av å ta opp lån til videre utlån (startlån) og 
tildeling av tilskuddsmidler (boligtilskudd) til etablering og tilpasning. Disse midlene søker 
enkeltpersoner til etablering i bolig eller tilpasning (utbedring) av eksisterende bolig. Ordningen 
er behovsprøvd og kommune har utarbeidet egne regler som ble vedtatt i kommunestyret i sak 
004/04.2004. Reglene baserer seg på Husbankens forskrifter og retningslinjer for ordningen.  

Søknadene administreres og behandles pr. tiden på Nav Saltdal. 

For 2017 har Saltdal Kommune fått tildelt kr 7.000.000,- i lånemidler og kr 300.000,- i tilskudd 
til etablering. 

Per 1 september har Saltdal kommune allerede lånt ut for kr 6.261.030,- av årets midler. Av 
tilskudd til etablering er det kr 23.000,- igjen. Boligkontoret har derfor måtte avvise flere som har 
vært i kontakt med oss ang søknad om lån, men med oppfordring om å søke igjen til neste år. 

 

Vurdering 
Lånemidlene ved nytt opptak i 2018 vil ha flytende nominell innlånsrenterente fra Husbanken på 
1,600 %. 
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Startlån og boligtilskudd gjennom kommunen er et svært viktig bidrag til boligetablering. Uten 
disse midlene vil mange ikke hatt mulighet til å etablere seg i egen bolig. Startlån og/eller 
boligtilskudd er også viktig i forhold til tilpasninger og utbedring av boliger. 

Boligkontoret ber om at Kommunestyret vedtar videre lån av Husbanken på kr 10.000.000,- i 
startlån og kr 400.000,- for året 2018.  

Saltdal kommune ser en økning i søknader om refinansiering av gjeld, der startlån er eneste 
løsning for å klare å holde på boligen.  Det har tidligere vært nevnt at disse ordningene er med på 
å redusere behov for sosialhjelp. Det vil være generelt gunstig for Saltdal Kommune at de som 
allerede har bolig, får beholde den. Dette med tanke på trykket i kommunale boliger som allerede 
er tilstede. Dette bekrefter Saltdal Boligstiftelse. 

Boligmarkedet for øvrig har også endret seg i Saltdal. Med økende eiendomspriser, har 
boligkontoret sett en tendens til at innkommende søknader om lån er høyere enn det som har vært 
tidligere og det er også stor sannsynlighet for at denne trenden fortsetter. 

Forskriftene og retningslinjene til Husbanken har endret seg og åpnet opp for at flere grupper kan 
søke boliglån. Det er ett særlig fokus på vanskeligstilte, og da spesielt barnefamilier. 
Barnefamilier i kommunale boliger og som vil ha vanskeligheter med å skaffe seg bolig på egen 
hånd. Det er også, som nevnt tidligere, ett fokus på refinansiering av gjeld for at folk skal kunne 
beholde boligene sine. Det er ett økende behov for slike lån. Boligkontoret har også hatt 
henvendelser i forbindelse med arbeidsinnvandrere som ønsker å søke for å sikre sin familie med 
trygg og varig bolig. Dette betyr en økning i antall søknader som sannsynligvis kommer inn de 
neste årene. 

Det er fra Fylkesmanns nivå signalisert at det ikke er ett problem for Saltdal Kommune å få 
godkjenning til videre og større lån i Husbanken. Lånet er selvfinansiert og har ingen netto 
belastning for kommunen. 

 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune vedtar et låneopptak på kr 10.000.000,- i startlån med flytende rente på 1,600 
% fra Husbanken til videre utlån i kommunen for 2018. 

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %. 

Videre vedtar Saltdal kommune å søke Husbanken om kr. 400.000,- i tilskuddsmidler for 2018. 
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Saltdal kommune Arkiv: 000 

Arkivsaksnr: 2017/1360-5 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 164/2017 21.11.2017 

   
 

Uttalelse vedr. forslag om sammenslåing av soknene i Saltdal 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Høring om soknestruktur i Salten prosti 
3 Uttalelse fra kirken om sammenslåing av sokner 
4 Melding 

 
 
Saksopplysninger 
I brev av 3/7-17 er forslag om sammenslåing av soknene i Sør-Hålogaland bispedømme 
oversendt til høring i de kirkelige organer.     Blant annet er det foreslått å slå sammen soknene i 
Saltdal til ett sokn. 
I dette brev ble høringsfristen satt til 31.10., men i ovennevnte e-post ble det avklart at 
høringsfristen for kommunene er satt til 30.11.17. 
 
Konkret er det foreslått at Saltdal sokn og Øvre Saltdal sokn skal slås sammen til ett sokn.  
Soknet vil blir sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen.  Navnet vil bli foreslått til 
Saltdal sokn. 
 
I høringsbrevet vises til spørsmål som ønskes besvart av de kirkelige organer i Saltdal. 
Menighetene i Saltdal har gitt et fellessvar og de har besvart disse spørsmålene. 
 
Menighetene i Saltdal har konkludert med at de ikke støtter forslaget om sammenslåing da 
tilhørighetsfølelsen vil bli kraftig svekket ved å ha bare ett sokn.  Det argumenteres med at folk i 
Saltdal har en sterk identitetsfølelse overfor det soknet de tilhører og at en sammenslåing vil 
virke ødeleggende for denne følelsen.  
 
Siden valget i 2011 har det vært en prøveordning med ett felles menighetsråd for hele Saltdal. 
Denne ordning ble videreført i 2015.  Ved neste kirkevalg i 2019 går prøveperioden ut og 
menighetene i Saltdal har signalisert at de ønsker å gå tilbake til ordningen med to menighetsråd 
– ett for hvert sokn. 
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I sin uttalelse har begge menighetene i Saltdal oppfordret til at hvis det fortsatt blir to sokn i 
Saltdal, bør grensene endres slik at de blir i samsvar med skolegrensene. 
 

Vurdering 
Ut fra argumentasjonen i tilbakemeldingen fra menighetene i Saltdal, ansees det som ønskelig at 
de to soknene i Saltdal ikke slås sammen.  Det er rimelig at kommunen støtter denne uttalelsen 
da det ikke er grunnlag sett i kommunalt perspektiv for å mene at en sammenslåing vil bety en 
forbedring i forhold til kirkens organisering. 
 
Rådmannen legger ikke frem innstilling, da en oppfatter at dette er en politisk vurdering. 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling 
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DEN NORSKE KIRKE 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd  

 
 

Postadresse: E-post: shbdr@kirken.no Telefon: +47 75 54 85 
50 

Saksbehandler 

Tolder Holmers vei 11 Web:    Telefaks:    Lissi Berg 
8003 BODØ Org.nr.:       
 

  
 
I henhold til adresseliste 
 
   
   
   
 
   

 

 
   

 
Dato: 03.07.2017 Vår ref: 17/04455-1    Deres ref:    

 
 

Høring om soknestruktur i Salten prosti 

 
Til berørte parter: prost, menighetsråd, menighetsmøte og fellesråd. 
 
Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke tidligere aktivt oppfordret til sammenslåing av 
sokn, men bispedømmerådet har behandlet og gjort vedtak når lokale krefter har tatt initiativ 
samt fremmet sak til bispedømmerådet om sammenslåing.  
 
Skal vedtak om endringer i soknestrukturen kunne få betydning for kirkevalget høsten 2019 
må prosess igangsettes nå og vedtak gjøres i Sør-Hålogaland bispedømmeråd i løpet av 
høsten 2017. Ut fra nevnte forhold og andre forhold som endring av antall prestestillinger i 
bispedømmet og endringer i antall forordnede gudstjenester, ønsker bispedømmerådet å 
sende ut et høringsforslag til menighetsråd og menighetsmøter, fellesråd og presteskap i 
bispedømmet om sammenslåing. Det er et mål for biskop og bispedømmeråd at 
soknestrukturen er slik innrettet at paragraf 9 i kirkeloven, vedrørende menighetsrådets 
oppgaver, best kan ivaretas. 
 
Et viktig forhold som legger premisser for hvordan prestetjenesten utføres og organiseres, er 
antall sokn, størrelsen på soknene og hvor mange sokn vi bør ha i prostiet. Større krav til 
samhandling med andre kirkelige stillinger vil være en forutsetning og det må konkret sees 
på oppgavefordeling av de kirkelige oppgavene. Det er en intensjon å utvikle 
hensiktsmessige og robuste sokn som er i stand til å ivareta de oppgavene som lokalkirken 
som folkekirke står ovenfor fremover, samtidig som det forutsettes at soknene må ha de 
nødvendige ressursene som kreves for å løse oppgavene. 
 
Det vil i forhold til sokneinndelingen også være nyttig og følge med i hva som skjer med 
kommunesammenslåing og forholdet mellom fylkesinndeling og regionstenkning. 
Stiftsdirektør legger nåværende kommunestruktur til grunn. Konsekvenser for 
soknestrukturen av eventuelle endringer i fremtidig kommunestruktur, må en komme tilbake 
til. Kanskje må vi vente til etter valget for å vite hva den endelige kommune-/fylkesstrukturen 
blir. 
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Det bes om tilbakemelding på at følgende sokn foreslås slått sammen: 
 
 

 Fauske-, Valnesfjord- og Sulitjelma sokn slås sammen. Soknet vil bli 
sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen. Navn foreslås derfor 
forenklet til Fauske sokn. 
 

 Saltdal sokn og Øvre Saltdal sokn slås sammen til ett sokn. Soknet vil bli 
sammenfallende med fellesrådsområdet og kommunen. Navnet vil bli forslått endret 
til Saltdal sokn. 

 
 Steigen-, Leiranger- og Nordfold sokn slås sammen til ett sokn. Navnet vil bli foreslått 

endret til Steigen sokn. 
 
 
Med bakgrunn i vedlagt forslag og innkomne høringssvar vil stiftsdirektøren vurdere å 
fremme sak om soknesammenslåing i Salten prosti til bispedømmerådsmøtet 11. desember 
2017. 
 
 
Biskop og bispedømmeråd ønsker også tilbakemelding på følgende spørsmål: 
 
Spørsmålene kan hentes og fylles ut elektronisk fra vår hjemmeside 
https://kirken.no/shbd 
 
 

 Hva er et robust sokn og en hensiktsmessig soknestruktur for dere? 
 

 Er det forhold knyttet til antall medlemmer, geografiske og/ eller demografiske forhold 
som vanskeliggjør sammenslåing av sokn/ endring av soknestruktur i deres prosti/ 
fellesrådsområde? 

 
 Er det andre alternativer i deres prosti enn det som er vist til over som kan være 

hensiktsmessig å vurdere sammenslått? 
 

 Hvilke følger vil det kunne få for deres menighet eller fellesrådsområde at 
soknestrukturen endres? 

 
 Hvilke følger kan en sammenslåing få for å stille kandidater til menighetsråd? 

 
 Menighetsrådet har ansvar for å vekke og nære det kristne livet i menigheten. På 

hvilken måte kan denne målsetningen ivaretas i de lokale menighetene hvis soknet 
blir større? 

 
 På hvilken måte vil et menighetsutvalg kunne ivareta oppgaver i lokalmenigheten ved 

en sammenslåing? 
 

 Hvilke følger vil en sammenslåing kunne få for tilrettelegging og samarbeid i 
menigheten? 

 
 Hvilke gudstjenestesteder er det særlig viktig blir opprettholdt innenfor det nye soknet 

som kan bli opprettet? 
 

 Andre forhold som bør nevnes? 
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Høringssvar sendes bispedømmekontoret ved stiftsdirektør. Gjerne elektronisk på epost: 
shbdr@kirken.no. 
 
Høringsfrist: 31. oktober 2017 
 
Det gjøres oppmerksom på at etter kirkelovens § 11, skal også menighetsmøtet gis 
anledning til å uttale seg før det treffes avgjørelse i saker om deling, sammenslåing eller 
andre endringer i grensene for sokn. 
Stiftsdirektøren ønsker seg en bred høring med mange skriftlige og konstruktive 
tilbakemeldinger. Dette vil gi bispedømmerådet et best mulig grunnlag for å kunne ta sin 
beslutning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Jan-Kjell Jonassen  
stiftsdirektør Lissi Berg 
 fung. personalsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
  
  
                                           
Mottakere: 
I henhold til adresseliste                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

mailto:shbdr@kirken.no


   

  4 av 5 
   
 
Adresseliste Salten prosti 

 

BEIARN MENIGHETSRÅD   Kirkekontoret, 8110 MOLDJORD 

Kirkeverge@kirken.beiarn.no 

 

FAUSKE MENIGHETSRÅD   Storgaten 7, 8200 FAUSKE  

kirkekontor@fauskekirken.no  

 

VALNESFJORD MENIGHETSRÅD   Postboks 15, 8233 VALNESFJORD  

kirkekontor@fauskekirken.no  

 

SULITJELMA MENIGHETSRÅD   Storgaten 7, 8200 FAUSKE  

kirkekontor@fauskekirken.no  

 

SALTDAL MENIGHETSRÅD   Postboks 117, 8251 ROGNAN  

post@saltdalkirken.no  

 

ØVRE SALTDAL MENIGHETSRÅD  Postboks 117, 8251 ROGNAN  

post@saltdalkirken.no  

 

SØRFOLD MENIGHETSRÅD   Postboks 26, 8232 STRAUMEN 

sorfold.sokn@sorfold.kommune.no 

 

STEIGEN MENIGHETSRÅD   Rådhuset, 8283 LEINESFJORD  

yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no  

 

NORDFOLD MENIGHETSRÅD    Rådhuset, 8283 LEINESFJORD  

yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no  

 

LEIRANGER MENIGHETSRÅD   Rådhuset, 8283 LEINESFJORD  

yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no  

 

BEIARN KIRKELIGE FELLESRÅD   Kirkekontoret, 8110 MOLDJORD 

Kirkeverge@kirken.beiarn.no 

 

FAUSKE KIRKELIGE FELLESRÅD   Storgaten 7, 8200 FAUSKE  

fellesraad@fauskekirken.no  
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SALTDAL KIRKELIGE FELLESRÅD   Postboks 117, 8251 ROGNAN  

post@saltdalkirken.no  

 

SØRFOLD KIRKELIGE FELLESRÅD   Postboks 26, 8232 STRAUMEN  

sorfold.sokn@sorfold.kommune.no  

 

STEIGEN KIRKELIGE FELLESRÅD   Rådhuset, 8283 LEINESFJORD  

yvonne.jacobsen@steigen.kommune.no  

 

PROSTEN I SALTEN PROSTI 

gunnar.brathen@fauskekirken.no 
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Fra: Lissi Berg (lb739@kirken.no)
Sendt: 03.10.2017 12:31:41
Til: 'post@beiarn.kommune.no'; 'postmottak@fauske.kommune.no'; Servicetorget Saltdal kommune;
'postmottak@steigen.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Ettersending av høring med utvidet høringsfrist - Salten prosti
Vedlegg: Høring om soknestruktur i Salten prosti.pdf
Viser til vedlagte høring som ble sendt ut til alle proster, menighetsråd, fellesråd og tillitsvalgte i Salten prosti den
1. september. Vi har i ettertid blitt gjort kjent med at denne høringen også skulle vært sendt ut på høring til
kommunene i de angjeldende prostiene.
 
For å kompensere for den opprinnelige høringsfristen som i høringsbrevet er satt til 31. oktober gis kommunen
frist til 30. november med å svare på høringen.
 
Vi beklager at høringen kommer sent til dere og ber dere kontakte oss dersom dere har spørsmål vedrørende
høringen.
 
 
Med vennlig hilsen
Lissi Berg
seniorrådgiver personal
Sør‐Hålogaland bispedømme
 
Kopi: prosten i Salten
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Saltdal kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2017/3337-2 

Saksbehandler:  Ørjan Alm  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 165/2017 21.11.2017 

   
 

Tom Rasmussen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 00002H 

 
 
Saksopplysninger 
Tom Rasmussen søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven. Søknaden gjelder transport av 
borevogn for å bore etter vann på egen hyttetomt, Gnr 76/1/200 i Lønsdal. Søker leier inn 
vannborings firma til å utføre jobben. 
 
Vurdering  
Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig 
behov for transport. Etter forskriftens § 6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annen måte. Fra parkeringsplass ved E6 i Lønsdal til hytte er det ca. 180 meter, det er ikke 
opparbeidet vei. 
 
Reglene i motorferdselloven tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel som tjener anerkjente 
nyttebehov. Kjøring av borevogn på barmark vil kunne medføre kjøreskader i terrenget, i et 
hytteområde som er mye brukt til friluftsliv. Transport må utføres på snødekt mark slik at det ikke 
blir terrengskader. 
 
 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen vurderes etter naturmangfoldloven.  
 
Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
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Begrunnelse 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av borevogn i dette området å være i strid med formålet. 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at borevogn transport i et begrenset tidsrom og på snødekt mark, 
vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil borevogn 
transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Borevogn transport det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Transport må foregå på snødekt mark. 
 
 
 
Oppsummering konklusjon  
Det søkes om transport av borevogn m/utstyr etter § 6 i motorferdselsloven for å bore etter vann på 
egen hyttetomt i Lønsdal hyttefelt. Med de opplysninger som er gitt i saken anbefales det at 
dispensasjon gis. Transport må utføres på snødekt mark og skånsomt slik at det ikke medfører 
terrengskader. 

Rådmannens innstilling 
Tom Rasmussen gis dispensasjon etter § 6 i motorferdselsloven til transport av borevogn til boring 
etter vann på egen hyttetomt. Transport må skje på snødekt mark og gjennomføres skånsomt slik at 
det ikke oppstår skade på terrenget i traseen, i perioden 21. november 2017 til og med 1. mai 2018. 
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- i SALTDAL KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING

Kirkegata 23, 8250 Rognan

L SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK  AV MOTORKJØRETØY  l  UTMARK l

Navn og adresse
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TIDSROM FOR DISPENSASJON {sett X):
Hel sesong Særskilt tidsrom: Fleràríg

Angi dato (start -  slutt) (maksfi gr)

SettX Formål Jfr. forskrmene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a Oppgi område
Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklærlng
Bagasje og utstyr til  egen  hytte § 5c Gjelder egen hytte  +  nær familie

Utmarksnæríng forfastboende §  5d Utleiehytter og lignende
. TIHHSDOH aV Ved §  59 ' Hogsflillatelsfi fra grunneier

ä/ Særskilt behov (unntaksparegrafen) § 6 Spas. Dppdrag cg barmarksiqnfing

i Beskriv formålet for bruk i  hht  anførte §:
_ f ~ /7 //'i,.7  f  - ~ , /-;—~ L: f, s* '7 *7 . ,

Ø/N ‘¢\/LL/\/(\ /Ãi //’\/‘9/‘V Bla” 'C “U ÉNJH; Å Me e r/\, 'l, f / f ` f' P / f1,» , / f* V  , i  ̀  i i ' -4 'f >~ / . 7 , ,
L  og (  I v .1  V  Ck/‘y ikk fUC  /l  LX keC//e f\ f/fffU/Vf

Navn på hytteeier:

~ et e; 4/1 gw: 252%
xx

Beskrivelse av trase for å kjøre til  hytte:

l .if/Å pm, lf féf* tå» Wu fir ("(4M ¢é«/we s . s , _ ,
jf om _ «legeme ‘em >«\«:~9:«/xx Mm:

Beskrivelse av trasé/område for vedhogst
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Saltdal kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/3345-3 

Saksbehandler:  Ørjan Alm  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 166/2017 21.11.2017 

   
 

Elin Anita Brandt. søknad om motorferdsel i utmark etter § 6 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 00002H 

 
 
Saksopplysninger 
Elin Anita Brandt søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven. Søknaden gjelder transport av 
borevogn for å bore etter vann på egen hyttetomt, Gnr 76/82 i Lønsdal. Søker leier inn vannborings 
firma til å utføre jobben. 
 
Vurdering  
Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig 
behov for transport. Etter forskriftens § 6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring 
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annen måte. Fra parkeringsplass ved E6 i Lønsdal til hytte er det ca. 110 meter alt. 230 meter, det 
er ikke opparbeidet vei. 
 
Reglene i motorferdselloven tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel som tjener anerkjente 
nyttebehov. Kjøring av borevogn på barmark vil kunne medføre kjøreskader i terrenget, i et 
hytteområde som er mye brukt til friluftsliv. Transport må utføres på snødekt mark slik at det ikke 
blir terrengskader. 
 
 
 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
 
Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen vurderes etter naturmangfoldloven.  
 
Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i 
naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
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Begrunnelse 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av borevogn i dette området å være i strid med formålet. 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at borevogn transport i et begrenset tidsrom og på snødekt mark, 
vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil borevogn 
transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Borevogn transport det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Transport må foregå på snødekt mark. 
 
 
 
Oppsummering konklusjon  
Det søkes om transport av borevogn m/utstyr etter § 6 i motorferdselsloven for å bore etter vann på 
egen hyttetomt i Lønsdal hyttefelt. Med de opplysninger som er gitt i saken anbefales det at 
dispensasjon gis. Transport må utføres på snødekt mark og skånsomt slik at det ikke medfører 
terrengskader. 

Rådmannens innstilling 
Elin Anita Brandt gis dispensasjon etter § 6 i motorferdselsloven til transport av borevogn til boring 
etter vann på egen hyttetomt. Transport må skje på snødekt mark og gjennomføres skånsomt slik at 
det ikke oppstår skade på terrenget i traseen, i perioden 21. november 2017 til og med 1. mai 2018. 
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Kart: 
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/7“/33c/5 ~/of

SALTDAL KOMMUNE
PLAN OG UTVIKLING
Kirkegata 23, 8250 Rognan 

L SØKNAD om DISPENSASJON FOR BRUK AV MoToRKJøRETøv I UTMARK 1

Navn og adresse in!

(titter, (ma: Z3r:w>C<?
f \  '/':> I

lgNwl/IJZ,

Tlf mobil

i (i 00 (7.35
Tlf priv.

TIDSROM FOR DISPENSASJON (sett X):
Hel sesong i Særskilt tidsrom: X Flerårlg

Angi dato (start - slutt) - (maksfi àr)

Sett X Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader
Løyvekjøring § 5a OpBgi område
Funksjonshemmede § 5b Krav til legeerklæring
Bagasje og 'utstyr fll egen hytte § 5c Gjelder egen hytte+ naerramme

Utmarksnæríng for fastboende § 5d Ufleiehyiter og lignende
_ Transport av ved §  Se Hogstíillalelse fna grunneier

_)( Særskilt behov (unntaksparagrafen) §  6 spes. Dppdrag og barmarkslqbfing

Beskriv formålet for bruk i hht anførte §:

gcñuoj .CHZF (fí/eovç/a i

Navn på hytteeier: i

Beskrivelse av trase for â kjøre til hytte;

Beskrivelse av trase/område for vedhzfit

Sted/dato: Underskrift
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© Norkart AS

1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget 2) Ved utskrift fra PDF-fll kan malestokken bli unøyaktig 3) Det tas forbehold om feil
i vann og avløpskartet.
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[FORSKRJFTENES §  5: j

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter/motorkjøretøy for:

§  5a fastboende som iervenrsmessig øyemed vil påta seg

transport mellom bilvei og hytte

tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
* transport av ved
* transport etter dispensasjon i medhold til denne forskriftens §6

§ 5b funksjonshemmede

§ 5c eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hyttey som ligger
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når deti området ikke er mulighet for leiekjøring

etter bokstav a

§  5d kjøring i utmarksnæring for fastboende

§ 5e transport av ved utover det som følger av denne forskrilts §  3g

Kommunestyrets myndighet etter denne paragrafen kan delegeres til et folkevalgt organ eller
kommunal tjenestemann.

lFoRsKRrFrENEs § 6: J

l unntakstilfeiler, kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer - etter skriftlig søknad, gi tillatelse til kjøring utover §§2, 3, 4 og 5 dersom søkeren
pàviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen

måte.
Før eventuell tillatelse gis,_ skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold
til et mái om å redusere motorferdselen til et minimum.

NB! i tilfelle det ikkelegges ved kartutsnitt med inntegpet trasè for omsøkt ferdsel,
vennligst tegn inn et "kart" her:

J
Søknaden sendes til: Saltdal kommune

Kirkegata 23
8250 Rognan
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Saltdal kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2017/1207-21 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 167/2017 21.11.2017 

   
 

Konkurranse - Arbeidsglede er veldig smittsomt 2017 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Arbeidsglede 2017 

 
 
Saksopplysninger 
Saltdal formannskap har i 2 år på rad arrangert konkurransen «Arbeidsglede er veldig 
smittsomt» som omfatter kommunale arbeidsplasser. 
 
Konkurransen består av å sende inn en video på maks 1 min. som viser en sosial aktivitet på 
arbeidsplassen. 
Formannskapet vurderer bidragene i siste møtet før jul og bestemmer hvem som kommer på 1., 
2., og 3. plass. 
Premiene har vært på kr. 5000, 3000 og 2000 (til sammen kr. 10.000) 
 

Vurdering 
Ovennevnte beløpene tas av konto 14709.1009 – til formannskapets disposisjon.  Pr. i dag står 
det igjen kr. 55.009 av kr. 100.000 på denne konto. 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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