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Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________
Torfinn Krogstad (Sign.)
Leder

_______________________
Marit Graftås
Møtesekretær
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PS 22/14 Referatsaker
RS 183/14 Gnr/bnr 0029/0004 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg
RS 184/14 Gnr/Bnr 0049/0878 - Svar på søknad om tilltak - Fritidsbolig - Selbu Byggtre AS
RS 185/14 Gnr/Bnr 0015/0012 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg Merete Bekkevold
RS 186/14 Gnr/Bnr 0030/0027 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg
RS 187/14 Gnr/Bnr Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Endring av takform
RS 188/14 Gnr/Bnr 0045/0024 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Elin Kolden
RS 189/14 Gnr/Bnr 0049/0563 - Svar på søknad om endring av plassering av tiltak i gitt
rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse
RS 190/14 Gnr/Bnr 0049/0568 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Leif
Vassli
RS 191/14 Gnr/Bnr 0021/0270 Svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Tilbygg
RS 192/14 Gnr/bnr 0050/0001 Søknad om fradeling av tilleggsareal inntil gnr 50 bnr 16
RS 193/14 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - N-T Turistforening Mannseterbaken/Schulzhytta - Atle Stenmo
RS 194/14 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Tjønndalen - Geir
Florholmen
RS 195/14 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - 0050-0006 Lillevollen Trond Marius Slungaard
RS 196/14 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter- 0049/0012/0062 - Uno
Tronsmo
RS 197/14 Svar på søknad om motorferdsel for 2 snøscootere - Transport Angeltjønnhytta Nord-Trøndelag Turistforening
RS 198/14 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Lillekjerringvollen
(0049/0007) - Jon Bentdal
RS 199/14 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink - Frakting av båt 0045/0180 - Arve Jakobsen
RS 200/14 Søknad om motorferdsel i utmark - Snøscooter - Vedblink Hårrmyrfile - Torfinn
Krogstad
RS 201/14 Oppføring av 2 stk master i Kopperaa, søknad om ferdigattest
RS 202/14 Ferdigattest på gnr.21 bnr.29 - Meråker Betong AS
RS 203/14 Midlertidig brukstillatelse fase 1, gnr. 34 bnr. 7 - HENT AS

RS 204/14 Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter for eiendommen gnr/bnr
0012/0013
RS 205/14 Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK)

Behandling i Komite kommunal utvikling - 07.05.2014 :
Ingen merknader til referatsakene.

PS 23/14 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark diverse kjøretøy og helikopter Oppsetting av anneks på Stensdalen - AS Meraker Brug
Rådmannens forslag til
Vedtak:
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, med hjemmel i § 6, LOV 1977-06-10 nr. 82: Lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag, med hjemmel i § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 –
12, imøtekommes søknaden fra AS Meraker Brug for følgende motorisert ferdsel i utmark
mellom Litjvollen og Steinsdalen, samt helikoptertransport fra område Mårråkvollen til
Steinsdalen, i perioden 20.05. 2014 – 30.09. 2014:
-

2 dager med helikoptertransport
Kjøring med gravemaskin i to omganger
Kjøring med traktor ved transport av tyngre utstyr og materialer
Kjøring med beltekjøretøy i anleggsperioden, ved transport av tyngre utstyr og/eller hvis
værforhold umuliggjør båttransport på Feren
Kjøring med terrengmotorsykkel i anleggsperioden hvis værforhold umuliggjør
båttransport på Feren

Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram på forlangende.
-

Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt
tidsperiode.
Kjøringen skal foregå etter alt eksisterende traktorvei og gamle driftsveger og så
skånsomt som mulig med hensyn til natur og den øvrige ferdselen.
Motorisert ferdsel i utmark for transport av arbeidsfolk og lettere utstyr skal kun skje når
værforholdene ikke tillater båttrafikk på Feren.
Feren Reinbeitedistrikt varsles om datoer for helikoptertransport i forkant

Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.

Behandling i Komite kommunal utvikling - 07.05.2014 :
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite kommunal utvikling - 07.05.2014 :
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, med hjemmel i § 6, LOV 1977-06-10 nr. 82: Lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag, med hjemmel i § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 –
12, imøtekommes søknaden fra AS Meraker Brug for følgende motorisert ferdsel i utmark
mellom Litjvollen og Steinsdalen, samt helikoptertransport fra område Mårråkvollen til
Steinsdalen, i perioden 20.05. 2014 – 30.09. 2014:

-

2 dager med helikoptertransport
Kjøring med gravemaskin i to omganger
Kjøring med traktor ved transport av tyngre utstyr og materialer
Kjøring med beltekjøretøy i anleggsperioden, ved transport av tyngre utstyr og/eller hvis
værforhold umuliggjør båttransport på Feren
Kjøring med terrengmotorsykkel i anleggsperioden hvis værforhold umuliggjør
båttransport på Feren

Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen skal medbringes under kjøring og vises fram på forlangende.
-

Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt
tidsperiode.
Kjøringen skal foregå etter alt eksisterende traktorvei og gamle driftsveger og så
skånsomt som mulig med hensyn til natur og den øvrige ferdselen.
Motorisert ferdsel i utmark for transport av arbeidsfolk og lettere utstyr skal kun skje når
værforholdene ikke tillater båttrafikk på Feren.
Feren Reinbeitedistrikt varsles om datoer for helikoptertransport i forkant

Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.
PS 24/14 Høringsuttalelse - Verneforslag til "Feren naturreservat"
Rådmannens forslag til
Innstilling:
Meråker kommune er positiv til det foreslåtte vernet av Feren naturreservat.
Meråker kommune ber om at regulering av ferdselen i forskrift om vern av Feren naturreservat,
blir sett i sammenheng med forskrift om fredning av Øvre Forra naturreservat. Dette med
bakgrunn i at to naturreservat som ligger inntil hverandre ikke bør forvaltes ulikt med tanke på
ferdsel.
Kommunen mener at ordet «mobile» i verneforskriftens § 4, Pt 6 bør strykes slikt at punktet får
følgende formulering:
Punkt 6. Oppsetting av midlertidige jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
Behandling i Komite kommunal utvikling - 07.05.2014 :
Forslag fra representanten Ole Brenntrø:
Meråker kommune går imot vern av Feren Naturreservat.
Innstilling i Komite kommunal utvikling - 07.05.2014 :
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme (Ole Brenntrø –
Frp).

