Meråker kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Komite kommunal utvikling

Møtested:

Rådhuset, møterom Funnsjøen

Dato:

05.11.2014

Tidspunkt: 13:00
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Erling Andreas Ervik
NESTL
Torfinn Krogstad
LEDER
Rune Stenmo
MEDL
Ole Brenntrø
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Elin Benberg
MEDL
Håvard Nicolausson
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H
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V
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Snefrid Halsan Slungård
MEDL

Rep.
SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Egil Kleven
Snefrid Halsan Slungård
Merknader:
Neste møte:
Mandag den 24.11.2014 kl 09.00 – Budsjettmøte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Graftås
Sektorsjef

Underskrifter:

Rep.
AP

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

Saksliste
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offentlighet

Arkivsaksnr.

Innhold

PS 51/14

Referatsaker

PS 52/14

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
etablering av ny enebolig på Stordalen, gnr/bnr
0047/0075

2014/579

PS 53/14

Organisering av Interkommunalt Utvalg mot Akutt
forurensing (IUA) - ny samarbeidsavtale og vedtekter

2011/935

PS 54/14

Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Gnr/bnr
0049/383 - Kjell Jostein Børseth

2013/925

PS 55/14

Søknad om motorferdsel i utmark - Beltegående ATV
og snøscooter - I forbindelse med vedlikehold av
vindmålemaster i Kopperå - E. ON Vind Norway

2013/925

PS 51/14 Referatsaker
RS 329/14 Gnr/Bnr 0047/0002 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Redskapsbod
RS 330/14 Gnr/Bnr 0020/0059 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg
RS 331/14 Gnr/Bnr 0045/0239 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse - Ansvarsrett
RS 332/14 Gnr/bnr 0049/0696 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett:
Takoverbygg over terrasse m/levegg.
RS 333/14 Gnr/Bnr 0031/0027 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje
RS 334/14 Gnr/Bnr 0031/0011 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Riving
samt nytt tilbygg
RS 335/14 Gnr/bnr 0031/0005 Søknad om fradeling av tilleggsareal inntil gnr 31 bnr 17
RS 336/14 Gnr/bnr 0048/0001 Søknad om fradeling av tilleggsareal lagt inntil gnr 48 bnr 6
RS 337/14 Gnr/Bnr/Festenr.0049/0001/0271 - Svar på søknad om riving/oppsetting av nytt
naust ved Funnsjøen
RS 338/14 Gnr/bnr 0048/0001 og 0047/0075 Søknad om fradeling av grunneiendom til ny
turisthytte, samt areal til aktivitetsområde
RS 339/14 Gnr/bnr 49/113 i Meråker - overføring av festerett
RS 340/14 Ferdigattest på gnr.22 bnr.112 - OEG Tegnekontor
RS 341/14 Ferdigattest på gnr.21 bnr.127 - Alvsbyhus Norge AS
RS 342/14 Ferdigattest på gnr.21 bnr.278 - Selbuhus Industrier AS
RS 343/14 Svar på Klage - ferdigattest på gnr/bnr 0024/0027 - garasje
RS 344/14 Svar ang. rydding langs veien ved Bjørknes
RS 345/14 Svar vedrørende tilkobling kommunalt vann
RS 346/14 Svar ang. søknad om reduksjon av kommunale avgifter på eiendommen gnr/bnr
35/14
RS 347/14 Om motorferdsel i utmark - Behov for kommunal forskrift?
RS 348/14 Ang. ødelagt vasskomme
RS 349/14 Svar ang. ødelagt vasskomme
RS 350/14 Gnr/bnr 20/24 Knippet - Fradeling av parsell som tilleggstomt til gnr/bnr 20/59
Løvset
RS 351/14 Gnr/Bnr 0500/0001 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Nytt vegtoalett på
rasteplass ved Tovmodalen rasteplass

RS 352/14 Gnr/bnr 20/9 Mehaug - Fradeling av tilleggstomt til gnr/bnr 20/59 Løvset
RS 353/14 Gnr/bnr 0025/0006 Fradeling av tilleggsareal - Flaamoen
RS 354/14 Gnr./Bnr. 0500/0001 - Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - Statens
vegvesen
RS 355/14 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Meråker kommune

Behandling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Ingen merknader til referatsakene.

PS 52/14 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av ny enebolig på
Stordalen, gnr/bnr 0047/0075
Rådmannens forslag til
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for etablering av boligtomt med adkomstveg i Stordalen gnr/bnr 47/75.

Behandling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for etablering av boligtomt med adkomstveg i Stordalen gnr/bnr 47/75.

PS 53/14 Organisering av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) - ny
samarbeidsavtale og vedtekter
Rådmannens forslag til
innstilling:
1. Kommunestyret sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets
vedlegg 1.
2. Kommunestyret vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing
(IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg 2.
3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015.

Behandling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :

Innstilling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 54/14 Søknad om motorferdsel i utmark - Barmark - Gnr/bnr 0049/383 - Kjell Jostein
Børseth
Rådmannens forslag til
Vedtak:
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 – 12,
imøtekommes søknaden fra Kjell Jostein Børseth for følgende motorisert ferdsel i utmark:
- Kjøring 1 tur/retur med liten gravemaskin fra fylkesvei 2 til egen hytte, gnr/bnr 49/383, for
graving av strømkabel fra punkt C2 som ligger ved hytte gnr/bnr/fnr 49/1/24, til egen hytte
gnr/bnr 49/383.
- Tillatelsen gjelder i perioden 08.11. 2014 – 15.06. 2015.
Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen, samt grunneier sin tillatelse skal medbringes under kjøring og vises fram på
forlangende
- Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt tidsperiode.
Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.
Behandling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Rådmannens forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 – 12,
imøtekommes søknaden fra Kjell Jostein Børseth for følgende motorisert ferdsel i utmark:
- Kjøring 1 tur/retur med liten gravemaskin fra fylkesvei 2 til egen hytte, gnr/bnr 49/383, for
graving av strømkabel fra punkt C2 som ligger ved hytte gnr/bnr/fnr 49/1/24, til egen hytte
gnr/bnr 49/383.
- Tillatelsen gjelder i perioden 08.11. 2014 – 15.06. 2015.
Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen, samt grunneier sin tillatelse skal medbringes under kjøring og vises fram på
forlangende
- Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt tidsperiode.
Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.

PS 55/14 Søknad om motorferdsel i utmark - Beltegående ATV og snøscooter - I
forbindelse med vedlikehold av vindmålemaster i Kopperå - E. ON Vind Norway
Rådmannens forslag til
Vedtak:
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 – 12,
imøtekommes søknaden fra Rambøll for E. On Vind Norway, Brance of E. ON Norway AB
følgende motorisert ferdsel i utmark:





1-2 turer/år til vestre målemast med beltegående firehjuling på barmark
1 tur/år til østre målemast med beltegående firehjuling på barmark, hvis ikke
helikoptertransport er mulig.
2- 3 turer/år til begge målemastene med 2 snøscootere på snødekt mark
Tillatelsen gjelder i perioden 10.11. 2014 – 01.06. 2016

Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen, samt grunneier sin tillatelse skal medbringes under kjøring, og vises fram på
forlangende
- Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt antall turer
og tidsperiode
- Det skal føres kjørebok for kjøring som er foregått hvert kalenderår. Denne kjøreboken
leveres kommunen etter 31.12. 2014, 31.12. 2015 og 01.06. 2016.
- Ved behov for vedlikehold og tilsyn på vindmålemat som ligger lengst øst, skal det på
barmark fortrinnsvis velges helikopter. Bruk av beltegående firehjuling skal kun skje når det
ikke finnes annen løsning.
- Tillatelsen gjelder ved transportbehov av utstyr til vedlikehold, og ikke ren persontransport
- Feren Reinbeitedistrikt informeres i forkant om når transport vil foregå
- Området transport foregår gjennom er i et reinbeiteområde. Det skal utøves aktsomhet ved
kjøring ovenfor rein og næringsutøvelse av reindrift. Ved motorisert ferdsel med rein i
området, må det tas tilbørlig hensyn til dette
Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.
Behandling i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Komite kommunal utvikling - 05.11.2014 :
Med bakgrunn i FOR 1988 – 05 – 15 nr. 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag, § 6, og med vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens § 8 – 12,
imøtekommes søknaden fra Rambøll for E. On Vind Norway, Brance of E. ON Norway AB
følgende motorisert ferdsel i utmark:


1-2 turer/år til vestre målemast med beltegående firehjuling på barmark





1 tur/år til østre målemast med beltegående firehjuling på barmark, hvis ikke
helikoptertransport er mulig.
2- 3 turer/år til begge målemastene med 2 snøscootere på snødekt mark
Tillatelsen gjelder i perioden 10.11. 2014 – 01.06. 2016

Følgende vilkår settes:
- Tillatelsen, samt grunneier sin tillatelse skal medbringes under kjøring, og vises fram på
forlangende
- Tillatelsen gjelder kun motorferdsel til omsøkt formål og strekning, og for angitt antall turer
og tidsperiode
- Det skal føres kjørebok for kjøring som er foregått hvert kalenderår. Denne kjøreboken
leveres kommunen etter 31.12. 2014, 31.12. 2015 og 01.06. 2016.
- Ved behov for vedlikehold og tilsyn på vindmålemat som ligger lengst øst, skal det på
barmark fortrinnsvis velges helikopter. Bruk av beltegående firehjuling skal kun skje når det
ikke finnes annen løsning.
- Tillatelsen gjelder ved transportbehov av utstyr til vedlikehold, og ikke ren persontransport
- Feren Reinbeitedistrikt informeres i forkant om når transport vil foregå
- Området transport foregår gjennom er i et reinbeiteområde. Det skal utøves aktsomhet ved
kjøring ovenfor rein og næringsutøvelse av reindrift. Ved motorisert ferdsel med rein i
området, må det tas tilbørlig hensyn til dette
Det vises til avsnittet vurdering for begrunnelse for vedtaket.

