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Samlesak for referatsaker 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 18.01.2017 001/17 

 
Referater/meldinger tas til orientering.  
 
 
 
Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 

Referater/meldinger tas til orientering 

 
FS- 001/17 Vedtak: 

Referater/meldinger tas til orientering.  
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002/17, Link til Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 24.11.16 -  Nærmer seg vannfylling i 
Tosdalen 
 
 
003/17, Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 22.12.2016 - Modernisering og statlige avgifter 
øker nettleien 
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Uttalelse - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 18.01.2017 002/17 

 
Rådmannens innstilling 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på Indre Sør-
Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 .  
 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå 
som ikke er akseptabelt.  
 
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med de 
dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven.   
  
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende areal-
differensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten 
en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra 
Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte 
Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Hattfjelldal 
kommune ingen spesielle merknader til det. 
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Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 
Begrenset høring rovdyr, foreslått av Trine Bolstad.            
Innspill fra Hattfjelldal Senterparti og Hattfjelldal Bygdeliste på begrenset høring forvaltningsplan 
for rovdyr, region 7 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på indre Sør 
Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
Landbruk 
Hattfjelldal kommune kan dokumentere at vi har et av landets beste beiteområder. På bakgrunn 
av gjeldende plan har næringen satset tungt både økonomisk og med kompetansehevende 
tiltak i flere år i tråd med nasjonale føringer. 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå 
som ikke er akseptabelt. 
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende sone 
forvaltning for bjørn. På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten en 
redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra 
Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet. 
Kulturlandskap 
I nylig framlagt landbruksmelding presiseres det at utnyttelse av utmarksbeite er en viktig 
ressurs for å blant annet hindre gjengroing og bidra til ivaretakelse av det biologiske 
mangfoldet. 
 
Jakt og friluftsliv 
I Hattfjelldal kommune er det lange tradisjoner for jakt og friluftsliv både for innbyggere og 
tilreisende. Innføres rovdyrsone for bjørn vil dette forringe områdets kvalitet og attraktivitet. 
 
Reindrift 
Hattfjelldal har et aktivt reindriftsmiljø. I det sørsamiske området i Trøndelag som grenser til 
Byrkije er det allerede bestemt at det skal være 3 ynglinger av bjørn. Å belaste dette området 
ytterligere vil true den sørsamiske kulturen. 
 
Konklusjon 
Hattfjelldal er og skal fortsatt være prioritert beiteområde, dette for å gi forutsigbarhet for 
næringen og ivareta spesielt gode beiteområder. 
Hattfjelldal er et unikt beiteområde, har lange tradisjoner for jakt og friluftsliv og en aktiv reindrift. 
Det skal derfor ikke være yngling av bjørn på indre Sør-Helgeland. 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er revidert. 
 
Tilleggsforslag, foreslått av formannskapet. 
Viser til tidligere innsendt høringsuttale. 

 
 
 
FS- 002/17 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på 
indre Sør Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
Landbruk 
Hattfjelldal kommune kan dokumentere at vi har et av landets beste beiteområder. På 
bakgrunn av gjeldende plan har næringen satset tungt både økonomisk og med 
kompetansehevende tiltak i flere år i tråd med nasjonale føringer. 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et 
nivå som ikke er akseptabelt. 
I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende sone 
forvaltning for bjørn. På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for 
enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 
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ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet. 
Kulturlandskap 
I nylig framlagt landbruksmelding presiseres det at utnyttelse av utmarksbeite er en 
viktig ressurs for å blant annet hindre gjengroing og bidra til ivaretakelse av det 
biologiske mangfoldet. 
 
Jakt og friluftsliv 
I Hattfjelldal kommune er det lange tradisjoner for jakt og friluftsliv både for innbyggere 
og tilreisende. Innføres rovdyrsone for bjørn vil dette forringe områdets kvalitet og 
attraktivitet. 
 
Reindrift 
Hattfjelldal har et aktivt reindriftsmiljø. I det sørsamiske området i Trøndelag som 
grenser til Byrkije er det allerede bestemt at det skal være 3 ynglinger av bjørn. Å 
belaste dette området ytterligere vil true den sørsamiske kulturen. 
 
Konklusjon 
Hattfjelldal er og skal fortsatt være prioritert beiteområde, dette for å gi forutsigbarhet for 
næringen og ivareta spesielt gode beiteområder. 
Hattfjelldal er et unikt beiteområde, har lange tradisjoner for jakt og friluftsliv og en aktiv 
reindrift. 
Det skal derfor ikke være yngling av bjørn på indre Sør-Helgeland. 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert. 

Viser til tidligere innsendt høringsuttale. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

04.01.2017 119274 Høringsuttalelse Grane kommune 
04.01.2017 119275 Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune 
04.01.2017 119276 Høringsuttalelse Mattilsynet 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
23.12.2016 Høringsfrist forvaltningsplan rovvilt 
22.12.2016 Fylkesmannens merknadsbehandling og anbefaling til rovviltnemnda ang 

revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt - ny begrenset høring 
30.11.2016 16/8794 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
30.11.2016 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
23.11.2016 Representantforslag 163 S 
23.11.2016 Rovviltforliket 2011 
23.11.2016 NINA 1268 Evaluering av regional forvaltning 2016 
23.11.2016 Evaluering av regional rovviltforvaltning - Miljødirekroratets anbefalinger 
16.11.2016 Høring - Forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland 
30.10.2016 Høring - revidert forvaltningsplan for rovvilt i Nordland 

 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Rovviltnemdas vedtak den 19.10.2016, sak 20/2016: 
1. Rovviltnemda vedtar og sende Fylkesmannens forslag til revidert forvaltningsplan på 

høring. Høringsfristen settes til 30. november 2016. 
2. Arbeidsutvalgets forslag vedlegges. Høringspartene gjøres oppmerksom på at det er 

prinsipielle forskjeller mellom Fylkesmannens forslag og Arbeidsutvalgets forslag, særlig 
knyttet til sonering. 

3. Det bes særskilt om tilbakemelding på forslag til prioritert område for bjørn, der 
Fylkesmannen foreslår et område i Salten, mens Arbeidsutvalget foreslår et område på 
Helgeland. 

 
Hattfjelldal kommune ga uttalelse til forslaget i vedtak FS-076/16, vedlagt. 
 
Fylkesmannen (heretter FM) fikk inn 86 høringsuttalelser, hvorav halvparten kom fra 
Saltdal. FM har vurdert samtlige innspill samt Arbeidsutvalgets (heretter AU) forslag til 
soneinndeling og forvaltningsprinsipper.  
 
På bakgrunn av innsendte høringsuttalelser har Fylkesmannen endret planforslaget.  
Endringene går ut på at gaupeområdet vil omfatte hele Nordland unntatt Lofoten og 
Vesterålen, samt at det fremmes et alternativt bjørneområde på Indre Sør-Helgeland.  
Fylkesmannen åpner, i samråd med rovviltnemndas leder, for en begrenset ny høring 
på disse to endringene.  Høringsfristen er satt til 15. januar 2017.  Planen skal 
behandles av rovviltnemnda i møte 26. januar 2017. 
 
Saksopplysninger: 
Rovviltnemdas oppdrag om å utarbeide en regional forvaltningsplan følger av 
rovviltforskrifta § 6: 
«Rovviltnemden skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. I 
forvaltningsplanen skal det etableres en geografisk differensiert forvaltning i regionen, jf. 
forskriften § 1. Forvaltningsplanen skal vise hvordan rovviltnemden vil prioritere midler 
til forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i tråd med prinsippet om 
geografisk differensiert forvaltning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av 
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landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innenfor regionen for å bidra til en 
samordnet virkemiddelbruk og reduserte tap og konflikter. 
 
Rovviltnemden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor 
regionen ved utforming av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet til 
uttalelse før den vedtas av rovviltnemden» 
 
I § 6 er det henvist til formålsparagrafen i rovviltforskrifta: 
 
«§ 1 formål. Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av 
gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også 
ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal 
være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike 
områder for de ulike rovviltarter. 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal 
medvirkning (saksbehandlers utheving). 

FM uttaler i sitt saksfremlegg at ut fra aktiviteten av bjørn i Hattfjelldal over mange år, 
kan det være grunnlag for å si at det er noe større sannsynlighet for å få inn binner i 
Hattfjelldal sammenlignet med Salten. Samtidig er det kun i Salten det er påvist 
binneaktivitet. Det vises også til at Länsstyrelsen i Västerbotten peker på at særlig i de 
sørlige fjelltraktene i Västerbotten har omfanget av skadefellinger økt. Dette vil trolig 
medføre mindre innvandring til Nordland. 

FM mener ut fra en samla vurdering for reindrift vil en bjørnesone i indre Saltdal være 
litt verre enn om det legges til indre Sør-Helgeland. Dette fordi jervebelastningen på 
indre Helgeland ikke er like stor som i Salten, samtidig som  deler av kalvingslandet til 
Byrkije vil ha et bedre vern.  

Videre skriver FM at for sauenæringa vil begge områdene medføre betydelige 
utfordringer. I antall vil det beite betydelig flere sauer i alternativet i Hattfjelldal enn i 
Salten. FM vurderer videre at begge områdene har egnet habitat for bjørn og at 
rovviltnemda må velge ett av områdene.  
 
Flere har uttalt at hensynet til beitenæringene må vektlegges tyngre. FM er enig i at det 
har store konsekvenser for næringa å ha rovvilt i utmarka, men påpeker at 
bestandsmålene ikke er endret. Juridiske og økonomiske konsekvenser er ikke utredet 
spesielt og FM mener planforslaget vil gi muligheter til å oppfylle bestandsmålet, fordele 
byrdene på en bedre måte og gi en mer forutsigbar forvaltning.  
 
Vurdering: 
Forutsigbarhet er et nøkkelord i denne saken. FMs forslag om alternativt bjørneområde i 
Hattfjelldal er en helomvending av tidligere plan hvor Hattfjelldal var prioritert 
beiteområde. Planen skal etter rovviltforskriften sikre en forvaltning som vektlegger 
forutsigbarhet og lokal medvirkning.   

Med forutsetning om at forvaltningsregionen har mål om en årlig yngling av bjørn, vil det 
kreves 7 binner med opphold i Nordland hele året for å oppnå målet. I en bestand med 
7 binner vil det mest sannsynlig være minimum 7 hanner, og totalbestanden vil derfor 
være minimum 14 bjørner. Sannsynligheten er stor for at antallet hanner er større enn 
antallet binner fordi Nordland ligger i yttergrensen av den Skandinaviske populasjonen, 
hvor andelen hanner er større enn andelen hunner pga. innvandring av unge hanner fra 
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reproduksjonsområder i Sverige. Dødeligheten blant bjørnunger vil derfor også 
sannsynligvis være høy i Nordland (ungedrap).  

Bestandssituasjonen for brunbjørn i Norge er sterkt påvirket av bestandssituasjonen på 
svensk side. Bjørnebestanden i Sverige er vurdert til å bestå av omlag 3200 individer. 
På 
svensk side er det åpnet for omfattende skydds- og lisensjakt de siste årene, og et stort 
antall 
bjørner er felt de senere årene og da særlig i de sørlige fjelltraktene i Västerbotten. På 
bakgrunn av dette er det grunn til å anta at innvandringen av bjørn fra Sverige vil bli 
mindre i årene som kommer. Hattfjelldal kommune opplever nå en nedgang i antall sau 
drept av bjørn, noe som sannsynligvis er forårsaket av uttak på svensk side og våruttak 
på norsk side.  
 
I rapport 4 av 2016, «Det skandinaviske bjørneprosjektet», står det at det er vanskelig å 
estimere tapsutvikling og konfliktpotensial fordi dette i større grad vil være avhengig av 
politiske og forvaltningsmessige beslutninger enn bjørnens biologi. Ved å legge prioritert 
område for bjørn til beite- og kalvingsområder vil, etter saksbehandlers vurdering,  
konfliktnivået med beitenæringene øke betraktelig.  
 
FM skriver i sitt saksfremlegg at FM tar utgangspunkt i at forvaltningsplanen skal følge 
opp Stortingets rovviltforlik og at planen ikke utformer en ny rovviltpolitikk overfor 
beitenæringene og ikke oppretter nye nasjonale rovviltpolitiske standarder. FM har pga. 
dette ikke utredet dyrevelferdsmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved 
endring av planen. Det er riktig at bestandsmålet ikke er endret, men konsekvensene 
ved å legge prioritert område for bjørn til Hattfjelldal vil være fatale for Hattfjelldal 
kommune og nærliggende kommuner.  
 
Mattilsynet påpeker i sin høringsuttalelse (datert 30.11.16)  at forslaget til planen ikke 
bidrar til å skille beitedyr og rovvilt, men innlemmer flere beiteområder inn i 
rovviltområder. Rovviltnemnda må ta utgangspunkt i Dyrevelferdslovens bestemmelser i 
arbeidet med forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland.  Det grunnleggende kravet i 
Dyrevelferdsloven er at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger.  Samtidig viser Fylkesmannen til Bernkonvensjonen for å 
synliggjøre det nasjonale ansvaret for å bevare artene gaupe, jerv, bjørn og ulv, samt 
kongeørn.  Det blir da naturlig å stille følgende spørsmål:  Er et brudd på 
Dyrevelferdsloven mindre alvorlig enn et evt. brudd på Bernkonvensjonen?  Et 
forvaltningsområde for bjørn i Indre Sør-Helgeland vil uten tvil bli et omfattende brudd 
på Dyrevelferdsloven, og på sikt føre til avvikling av saueholdet i de berørte 
kommunene, på samme måte som f.eks. i Lierne i Nord-Trøndelag.  

Arealdifferensieringen bør ha som mål at størst mulig del av beitedyrene i Nordland gis 
nødvendig beskyttelse mot rovdyr.  Saksbehandler oppfatter imidlertid at forslaget til 
arealdifferensiering kun tar hensyn til ett av målene i den todelte målsetningen; å sikre 
bærekraftige rovviltbestander.  Målsetningen om fortsatt aktiv bruk av 
utmarksressursene og reduserte tap av sau og tamrein er mindre vektlagt.  Dette med 
bakgrunn i at mange beiteområder for sau og tamrein, samt kalvingsområder for rein, er 
innlemmet i rovviltsoner.  Saksbehandler støtter Mattilsynets vurdering, og vil på nytt 
understreke at et forvaltnings-område for bjørn på Indre Sør-Helgeland ikke vil oppfylle 
Stortingets målsetting om å sikre fortsatt bruk av utmarka til beiteformål. 

Å legge en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, 
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med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med 
Dyrevelferdsoven.  Det eneste alternativet som kan forsvares dyreetisk er at 
forvaltningsområdet for ynglende bjørn legges til områder med lite eller ingen beitedyr.  
Dersom ikke dette lar seg gjøre i Nordland, har Rovviltnemnda ansvaret for å 
videreformidle dette til statlige myndigheter, som enten må redusere det nasjonale 
bestandsmålet med 1 yngling, eller overføre ynglingen fra Nordland til et annet fylke 
som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Konsekvensene vil være svært omfattende dersom Hattfjelldal endres fra prioritert 
beiteområde til prioritert bjørneområde. Konsekvensene ved å ha en årlig yngling av 
bjørn på indre Helgeland er ikke vurdert i FMs vedlegg til planen «Vurdering av 
konsekvenser». Planer er ment for å gi forutsigbarhet til de berørte, men dette 
planforslaget snur opp ned på forutsetningene for Hattfjelldal kommunes 
hjørnesteinsbedrifter og vil få vesentlige virkninger for ikke bare landbruket i Hattfjelldal 
og omegn, men også andre bedrifter.   
 
Denne planen er svært betydningsfull for en hel næring og til sammenligning skal alle 
planer etter Plan- og bygningsloven vurderes om de kan få vesentlige virkninger, 
dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med bl.a. naturområder 
som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, utøvelsen av samiske utmarksnæringer 
eller landbruket. Det skal i vurderingen bl.a. ses hen til tiltakets samvirke med andre 
gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, 
varighet, frekvens og reversibilitet. Planer (PBL) som medfører omdisponering av 
landbruksområder som er av stor betydning for landbruksvirksomhet skal behandles i 
tråd med bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning. Forvaltningsplanen for 
rovvilt er ikke en plan etter PBL, men konsekvensene blir enorme for landbruket når 
viktige naturressurser blir båndlagt, og det er derfor et minstekrav at forvaltningsplanen 
konsekvensutredes.  
 
Hattfjelldal har en unik fjellkultur, oppbygd av norske, svenske og samiske tradisjoner. 
Sauenæringa i Hattfjelldal kan benytte seg av landets beste beiter (jf. bl.a. Norske 
fjellbeiter bind 13, Hersaug og Lyftingsmo) og sysselsetter en stor del av Hattfjelldals 
befolkning, både som primær- og sekundærnæring. Mulighetene for omstilling er 
minimale, bl.a. pga. klimatiske forhold, men også fordi andre arbeidsplasser er 
mangelvare. Målsetningen om levedyktig næringsvirksomhet vil bli tilsidesatt dersom 
Hattfjelldal skal prioriteres til rovvilt. 

Konklusjon/anbefaling: 
Etter vurdering av FMs forslag legger saksbehandler fram ett forslag til vedtak: 
 
Hattfjelldal kommune går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på 
Indre Sør-Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området. 
 
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke 
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 
.  
 
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et 
nivå som ikke er akseptabelt.  
 
Å legge en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på 
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, 
med de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med 
Dyrevelferdsloven.   
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I Nordland er det etter kommunens vurdering ikke mulig å få til en tilfredsstillende areal-
differensiering for bjørn.  På bakgrunn av dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide 
for enten en redusering av det nasjonale bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre 
ynglingen fra Nordland til et annet fylke som har mulighet til å oppfylle bestandsmålet 
uten å bryte Dyrevelferdsloven.   
 
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er 
revidert. 
 
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Hattfjelldal 
kommune ingen spesielle merknader. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K01 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 16/9078 

Saksbehandler: Lisbet Nordtug 

 
 

Dato: 20.12.2016 

 
 

 
 

Motorferdsel i utmark 2016 - klage på vedtak gjort i PLU - Per 
Drevland 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 18.01.2017 003/17 

 
Rådmannens innstilling 
 
 

Formannskapet opprettholder planutvalgets vedtak i sak 027/16. Klagen fra søker tas ikke til 
følge, jf. § 3 bokstav d, kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold av bygninger omfattes ikke 
av bestemmelsen. Det oppfordres til å bruke leiekjører eller vente med restaureringen til det er 
bar mark.  

 
 

 
 
 
Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 
Endringsforslag, foreslått av Asgeir Almås, Arbeiderparti 
Siste setning i rådmannens innstillingen tas bort. 

 

Rådmannens innstilling med foreslåtte endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 
FS- 003/17 Vedtak: 

Formannskapet opprettholder planutvalgets vedtak i sak 027/16. Klagen fra søker tas 
ikke til følge, jf. § 3 bokstav d, kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold av bygninger 
omfattes ikke av bestemmelsen.  
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

03.11.2016 116715 Søknad om motorferdsel i utmark 
03.11.2016 116716 resultset_147_2744_vedlegg1 
06.12.2016 116978 Søknad om å kjøre til hytta på Krutfjellet - Per Drevland 
08.12.2016 118261 Klage på vedtak 
09.12.2016 118341 Klage på vedtak: Avslag om å kjøre skuter til egen hytte - 

Per Armand Drevland 
12.12.2016 118418 SV: 16/9045 Klage på vedtak: Avslag om å kjøre skuter til 

egen hytte - Per Armand Drevland 
12.12.2016 118419 SV: 16/9045 Klage på vedtak: Avslag om å kjøre skuter til 

egen hytte - Per Armand Drevland 
 
 
Habilitet: 
Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Per Armand Drevland søkte 2.11.16 om å få kjøre snøscooter til hytta på Krutfjellet, 11-20 turer. 
Dette i forbindelse med restaurering av hytta.  
 
Det er under 2,5 km fra brøytet vei på vinters tid og hytta har vei helt frem på sommers tid. 

 
Planutvalget avslo søknaden.  
 
Saksopplysninger: 
Per Drevland har den 8. desember klaget på Planutvalgets vedtak sak 027/16 
 
«Jeg påklager herved vedtaket med følgende begrunnelse: 
· Veien til hytta er ikke brøytet vinterstid, og dermed stemmer ikke deres begrunnelse for 

avslaget at jeg kan kjøre helt fram. 
· Jeg har ingen lagringsplass for materialer og utstyr ved hytta, og kunne derfor ikke frakte det 

inn før snøen kom. 
· Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. §3d gir anledning til å gi kjøretillatelse for 

byggearbeider, og byggetillatelse er ikke påkrevd for innvendig restaurering. Jeg mener å fylle 
kriteriene for å kunne gi kjøretillatelse ihht. dette punktet.» 

Kommunen har i ettertid innhentet litt flere opplysninger om hva det er som skal fraktes. 
Liste over dette er mottatt.  

Vurdering:  
Opplysningene om hva som skal fraktes, forelå ikke da planutvalget gjorde sitt vedtak. 
Hytta til Per Drevland ligger på Krutfjellet, mindre enn 2,5 km unna brøytet vei.  
 
Det ble søkt om transport ved andre særlige behov. I dette tilfelle var formålet å 
transportere materiell og utstyr i forbindelse med restaurering av hytta. § 6 omhandler 
unntakstilfeller som ikke kommer inn under § 2 - § 5, dersom søkeren kan påvise et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. 
 
Planutvalget gjorde dette vedtaket: 
 
“Med hjemmel i § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag», avslås søknaden fra Per Drevland om å få bruke snøscooter til å frakte 
materiell og utstyr til hytta i forbindelse med innvendig restaurering. 
Det er bilvei helt frem til hytta slik at omsøkte behov kan dekkes på annen måte. 
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Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldsloven.” 
 
Vedlagte kart viser at det går vei helt frem til hytta når det er bar mark. Det skulle derfor 
ikke være behov for å bruke snøscooter til dette formålet.  
 
Klager viser til at veien ikke er brøytet på vinters tid og at han ikke har lagringsplass på 
hytta.  
Det stemmer at det ikke er brøytet veg dit på vinters tid. At det skal være mer 
lagringsplass på vinteren enn det er på sommeren stiller saksbehandler seg undrende 
til, men det er ikke avgjørende for utfallet i saken.  
 
Klager viser til § 3 d, at motorkjøretøy på vinterstid kan nyttes til: transport av materialer, 
utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Men klager presiserer at 
det ikke er nødvendig med byggetillatelse ved restaurering. Det medfører riktighet.  
 
Klagen kommer ikke inn under § 3 bokstav d, da kjøring i forbindelse med vanlig 
vedlikehold ikke omfattes av bestemmelsen.  
 
I rundskriv T-1/96 står det om § 3 første ledd bokstav d, 
 
«Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk 
til bygging i samsvar med byggetillatelse.  
 
Det fremgår uttrykkelig hva slags transport som her tillates. Det er transport av 
materialer, utstyr og arbeidsfolk til selve byggingen. Det er ikke adgang til kjøring utover 
det som er nødvendig for byggearbeidet. Det forutsettes at kjøringen skal gis så lite 
omfang som mulig og være knyttet til en vanlig byggeperiode.  
 
Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen.  
 
I visse tilfeller er det etter plan- og bygningsloven ikke krav om byggetillatelse, jf. plan- 
og bygningslovens § 81 om driftsbygninger og § 86a om mindre byggearbeider. Her må 
forskriftens § 3 første ledd bokstav d forstås slik at den gjelder også for kjøring i 
forbindelse med slike byggearbeider. For arbeider som er byggemeldingspliktige etter 
plan- og bygningslovens §§ 81 og 86a, vil det være tilstrekkelig å kunne vise frem kopi 
av innsendt melding for at kjøring skal være tillatt.» 
 
Plan- og bygningslovens §§ 81 og 86a er foreldet. Nå gjelder § 20-5 Tiltak som er 
unntatt fra søknadsplikt. Men i og med at dette gjelder restaurering kommer ikke disse 
paragrafene til anvending. 
 
Klager har listet opp hva han har behov for å frakte. 
 
Liste materiell og utstyr som søkes tillatelse å frakte med skuter: 
Pernille furupanel –ca 15m2 
Rockwool 10cm isolasjon –ca 15m2 
Gulvlister, taklister, utforinger, gerikter –tot. ca 70m 
Pussmørtel 6-8 sekker 
Lakk, maling, etc.  
Elektrisk kapp/gjærsag 
Klyvsag 
Stikksag, drill, slipemaskiner o.l. 
Mørtelvisp 
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Vann til murpuss og rengjøring 
Diverse håndverktøy og verneutstyr  
 
Det søkes for tidsrommet 1.12.16 – 31.03.17, 11-20 turer.  
 
I § 6 er det anledning til å gi dispensasjon i spesielle tilfeller, jf. begrepet særlige 
grunner. Det skal stilles meget strenge krav til “særlig behov”. Det skal vurderes om 
motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål. Det skal og vurderes om behovet for 
kjøring ikke kan dekkes opp på en annen måte.  
 
Kjøringen har et nytteformål, men anses ikke som nødvendig, da dette kan gjøres mens 
det er bar mark. 
 
Uansett, 11-20 turer er mye. Med en middels stor slede burde det være tilstrekkelig med 
4 turer, jfr. materialliste. 
 
Kommunen har leiekjørere og det er i utgangspunktet de som skal brukes i slike tilfelle. 
Pr. i dag er det ingen leiekjørere i dette område, men alle leiekjørere i kommunen skal 
kunne ta oppdrag i hele Hattfjelldal. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen utover administrativ arbeidstid og politiske møtekostnader. 
 
Kontering: 
Ingen  
 
Konklusjon/anbefaling: 
Saksb. anbefaler opprettholdelse av vedtak i PLU, men legger frem to alternativ til 
vedtak: 
 
Alt. 1: Formannskapet opprettholder planutvalgets vedtak i sak 027/16. Klagen fra søker 
tas ikke til følge, jf. § 3 bokstav d, kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold av 
bygninger omfattes ikke av bestemmelsen. Det oppfordres til å bruke leiekjører eller 
vente med restaureringen til det er bar mark. 

Alt. 2: Klagen tas til følge. Jf. § 6 gis Per Armand Drevland 4 turer med snøscooter for 
frakt av materialer i forbindelse med restaurering av hytta ved Krutvatnet i tidsrommet 
18. 01. – 31.03.17. 

Det forutsettes at søker har alle øvrige tillatelser i orden (grunneiers). 
 
Jfr.§7 i naturmangfoldsloven (prinsipper for offentlig beslutningstaking skal følgende 
vurderes):  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8. I utgangspunktet er motorisert ferdsel i utmark forbudt.  
Det er imidlertid en rekke allment aksepterte nytteformål hvor det er åpnet for slik 
ferdsel. 
 
Føre-var-prinsippet § 9. Føre- var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner 
der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9, og 
tillegges liten vekt i denne saken.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10. Aktivitetene er innenfor dagens bruk 
og vil ikke medføre noen stor belastning på området. § 10 tillegges derfor liten vekt i 
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denne saken. 
 
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. 
Hvis aktiviteten medfører miljøforringelser ut over det som er beskrevet i søknaden skal 
kostnadene bæres av tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.). 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12. Bruk av snøscooter på snødekt mark 
for transport er i utgangspunktet skånsomt mot miljøet og § 12 tillegges derfor liten vekt 
i denne saken. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - V13 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/1 

Saksbehandler: Lisbet Nordtug 

 
 

Dato: 02.01.2017 

 
 

 
 

Produksjonstilskudd 01.01.16 - klage på feilutbetaling av 
husdyrtilskudd hjort 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 18.01.2017 004/17 

 
Rådmannens innstilling 

Hattfjelldal kommune opprettholder delegert vedtak i sak 675/16, jf. Forskrift om 
produksjonstilskudd mv. i jordbruket, FOR-2014-12-19-1817, § 13, Tilbakebetaling og renter 
mv. 

Feil utbetalt husdyrtilskudd til Rigmor Mikkeljord, org.nr. 995900904 på kr 16686,- trekkes ved 
utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2017.  

Klagen videresendes Fylkesmannen i Nordland for videre behandling.  
 
 

 
 
 
Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS- 004/17 Vedtak: 

Hattfjelldal kommune opprettholder delegert vedtak i sak 675/16, jf. Forskrift om 
produksjonstilskudd mv. i jordbruket, FOR-2014-12-19-1817, § 13, Tilbakebetaling og 
renter mv. 

Feil utbetalt husdyrtilskudd til Rigmor Mikkeljord, org.nr. 995900904 på kr 16686,- 
trekkes ved utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2017.  

Klagen videresendes Fylkesmannen i Nordland for videre behandling. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

24.11.2016 117561 Rapporter og brev 
04.01.2017 119280 Forhåndsvarsel 
29.11.2016 117793 Produksjonstilskudd i jordbruket 01.01.16 - feilutbetaling 

av husdyrtilskudd hjort 
27.12.2016 119108 Klage på vedtak om tilbakebetaling av produksjonstilskudd 

grunnet feil i systemene til Landbruksdirektoratet 
05.01.2017 119333 Fra Fylkesmannen i Nordland 
05.01.2017 119330 Påminnelse om tilbakebetaling av feilutbetalt PT-tilskudd 

for hjort søknadsomgangen januar 2016 
 
 

Habilitet: 
Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Produksjonstilskudd for søknadsomgangen i januar 2016 ble utbetalt 1. juni 2016. 
E-post fra fylkesmannen og landbruksdirektoratet om tilbakebetaling,  8. juni 2016. 
Forhåndsvarsel om avkorting ble sendt ut 16. juni 2016. 
Påminnelse fra fylkesmannen  vedr. tilbakebetalingen, 22. november 2016. 
Delegert vedtak om avkorting utsendt 05.12.16. 
Klage var kommunen i hende innen fristen 26.12.16 
 
Saksopplysninger: 
Foretaket til Rigmor Mikkeljord, org.nr. 995900904, leverte søknad om 
produksjonstilskudd i jordbruket innen fristen 20.01.16. Hun driver med hjort og søkte 
om avløsertilskudd ved ferie og fritid 2015. For at de med hjort skal få utregnet nytt 
avløsertilskudd for 2016, må søknaden påføres antall dyr pr. 1.januar. Det skal ikke bli 
utbetalt husdyrtilskudd. Men på grunn av en feil i systemene til Landbruksdirektoratet 
ble det betalt ut kr 16.686,- i husdyrtilskudd til alle de med hjort.  
 
Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Nordland opplyste om feilen i en e-post. Med 
hjemmel i forvaltningsloven § 16 (forhåndsvarsling), ble det sendt ut forhåndsvarsel. Og 
senere ble det laget delegert vedtak om avkorting.   
 
Vurdering: 
Rigmor Mikkeljord har klaget på kommunens vedtak. Hun viser til at hun har overholdt 
søknadsfristen og oppgitt korrekte opplysninger i søknaden. Hun mener hun ikke skal 
belastes  for feil gjort av landbruksdirektoratet og synes det er meget urettferdig å i 
tillegg bli belastet renter. Det er mulig delegert vedtak kan misforstås, men der står det 
ingenting om at beløpet er med renter. Beløpet kr 16.686,- i delegert vedtak er det 
søker har fått for mye utbetalt i husdyrtilskudd.  

Det er som klager skriver vist til Forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, FOR-
2014-12-19-1817, § 13, Tilbakebetaling og renter mv.:  

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av 
andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet 
kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende 
gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om 
avkorting etter § 11 og § 12. 

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov 
uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det 
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urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 
17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan 
motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. 

 
Her står det kan og ikke skal, men i følge e-post fra landbruksdirektoratet og 
fylkesmannen må dette tilbakebetales. Hovedregelen er at alle tilskudd som er feil 
utbetalt skal kreves tilbake, enten ved å utstede faktura eller ved motregning i senere 
utbetalinger. Saksbehandeler har hatt kontakt med tre av de andre kommunene vedr. 
tilbakebetalingen av feilutbetalt tilskudd. Også der motregnes tilskuddet. 

Rigmor Mikkeljord viser til at tilskudd som blir utbetalt blir brukt umiddelbart til å dekke 
løpende utgifter. Hun skriver og at motregnet beløp på kr 16.686,- vil svekke  foretakets 
evne til å opprettholde produksjonen. Saksbehandler skjønner godt at dette føles feil for 
klager, det er jo ikke hun som har gjort noe feil. Derfor ble forhåndsvarsel sendt ut så 
snart kommunen hadde satt seg inn i saken. 8 dager etter at feilen ble oppdaget og 2 
uker etter at pengene hadde kommet inn på konto.  

I veiledningsheftet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd pkt. 2.8, står det blant 
annet:  

Om du får utbetalt for mye tilskudd må du kontakte kommunen. For mye utbetalt 
tilskudd blir krevd tilbakebetalt etter motregnet i senere tilskuddsutbetalinger til 
foretaket.  

Alle som mottar tilskudd bør gå inn å sjekke om det de får utbetalt er riktig. Dette for at 
det kan skje feil. I Hattfjelldal har vi tre stykker som driver med hjort og feilutbetalingen 
skjedde hos alle. Den ene av de to andre har tatt kontakt etter at de mottok 
forhåndsvarslelet. Han var klar på at det ikke var hans feil, men skjønte at dette kom til 
å bli motregnet ved en senere utbetaling. Rigmor Mikkeljord besvarte ikke 
forhåndsvarselet, men kommunen går ut fra at hun har mottatt brevet. 

Kommunen bør her opprettholde delegert vedtak, og sende saken til Fylkesmannen i 
Nordland som er klageinstans. Selv om dette ikke er en feil klager har gjort, er det heller 
ikke penger hun skal ha.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen utover adm. tid med saken. 
 
Kontering: 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Delegert vedtak opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen i Nordland for 
avgjørelse. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 36/1/2   36/2/1 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/359 

Saksbehandler: Ragnhild Haugen 

 
 

Dato: 12.01.2017 

 
 

 
 

Konsesjon for kjøp av Unkervatn kraftverk og oppdrettsanlegg 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 18.01.2017 005/17 

Kommunestyret   

 
Rådmannens innstilling 
 
Frikult As, orgnr. 984685920, gis konsesjon for kjøp av anlegg og leie av fallrettigheter 
tilhørende gnr 36 bnr 2 fnr. 1 og gnr. 36 bnr. 1 feste nr. 2 i henhold til avtale mellom Miljøkraft 
Hattfjelldal AS, Frikult AS og Statskog SF, jf. konsesjonsloven §§ 1,3 og 9.  
 
Det forutsettes at det er gitt/gis konsesjon etter vannressursloven. 
 
 
 
 
 
Formannskapet 18.01.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS- 005/17 Vedtak: 

Frikult As, orgnr. 984685920, gis konsesjon for kjøp av anlegg og leie av fallrettigheter 
tilhørende gnr 36 bnr 2 fnr. 1 og gnr. 36 bnr. 1 feste nr. 2 i henhold til avtale mellom 
Miljøkraft Hattfjelldal AS, Frikult AS og Statskog SF, jf. konsesjonsloven §§ 1,3 og 9.  
 
Det forutsettes at det er gitt/gis konsesjon etter vannressursloven. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

09.09.2016 114657 Søknad om konsesjon 
09.09.2016 114656 Konsesjon-fallrettigheter og overføring av feste til fast 

eiendom 
09.09.2016 114655 Kjøpekontrakt 
09.09.2016 114658 Tillegg til avtale av fallrettigheter 
09.09.2016 114653 Firmaattest Frikult AS 
09.09.2016 114654 Firmaattest Miljøkraft Hattfjelldal AS 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
08.09.2016 Søknad om konsesjon 

 
 

Hjemmelsgrunnlag: 
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom          LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 
Forskrift om overføring av myndighet til kommunene          FOR-2003-12-08-1479 

Saksopplysninger: 
I vedtak av 27.06.2012 KS-051/12 fikk Miljøkraft Hattfjelldal AS konsesjon for 45 års leie 
av fallrettigheter i Rundtjønnbekken, gnr 36 bnr 1 fnr. 2, i henhold til avtale mellom 
grunneier Statskog og Miljøkraft Hattfjelldal AS.  

Det foreligger søknad om konsesjon fra Frikult AS for overtakelse av Unkervatn 
kraftanlegg/oppdrettsanlegg på eiendommene gnr. 36 bnr. 1 fnr. 2 (minikraft og dam) og 
gnr. 36 bnr. 2 fnr. 1 (driftsbygning fiske/fangst/oppdrett). 

Kjøpesummen er på kr. 1.200.000,- og rettigheter som ligger til eiendommene er 
fallrettigheter, tomt for kraftstasjon og veier.    

Statskogs samtykke til overføring av leieavtale og kjøpekontrakt er vedlagt. Leieavtalen 
det refereres mellom Miljøkraft Hattfjelldall AS og Statskog SF til er også vedlagt.  
 
Lovgrunnlag: 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 14 er kommunene gitt myndighet til å avgjøre saker 
etter konsesjonsloven, jfr FOR-2003-12-08 nr1479 Overføring av myndighet til 
kommunene m.fl.. Etter samme forskrift er fylkesmannen klageinstans for kommunale 
vedtak etter konsesjonsloven 
 
I konsesjonslovens formålsparagraf står at loven skal regulere og kontrollere omsetning 
av fast eiendom for å oppnå et effektivt cern om landbrukets produksjonsarealer og 
slike eier- og bruksforhold som er medt gagnlige for samfunnet. 
 
Lovens regler gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen lignende 
bruksrett, jf. § 3.  
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på 
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket, jf. § 9. 
 
Vurdering: 
Miljøkraft Hattfjelldal overskjøter eiendommen gnr 36. bnr 2 fnr. 1 med påstående 
bygning og alle tilhørende tekniske installasjoner for fiskeoppdrett og kraftproduksjon til 
Frikult AS. I overdragelsen inngår også rettigheter og forpliktelser etter avtale med 
Statskog SF om leie av fallrettigheter, grunn m.v. på eiendommen gnr. 36 bnr. 1 fnr. 2. 
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Frikult AS overtar anlegget og kraftproduksjon etter Miljøkraft Hattfjelldal AS, det vil si at 
arealbruk og virksomheten, når det gjelder kraftproduksjon, vil bli i henhold til gitt 
konsesjon etter vannressursloven.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saksbehandlingstid og  inntekter for saksbehandlingsgebyr. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Frikult As, orgnr. 984685920, gis konsesjon for kjøp anlegg og leie av fallrettigheter 
tilhørende gnr 36 bnr 2 fnr. 1 og gnr. 36 bnr. 1 feste nr. 2 i henhold til avtale mellom 
Miljøkraft Hattfjelldal AS, Frikult AS og Statskog SF, jf. konsesjonsloven §§ 1,3 og 9.  
 
Det forutsettes at det er gitt/gis konsesjon etter vannressursloven. 
 
 
 

 
 
 


