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2020. 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak nr. Sakstittel  
001/17 Samlesak for referatsaker  

002/17 Behandling av klage på vedtak PLU sak-026/16 av 
08.11.2016 

 

003/17 Fastsettelse av veinavn  

004/17 Søknad om motorferdsel i utmark-Asbjørn Simskar  

005/17 Søknad om tillatelse til transport av kabeltrommel-Steinar 
Hanem 

 

006/17 Midler til konsekvensutredning for områderegulering 
Hattfjelldal Sør 

 

 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 033 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/1254 

Saksbehandler: Ann-Kristin N. Rustad 

 
 

Dato: 14.02.2017 

 
 

 
 

Samlesak for referatsaker 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 001/17 

 
Referater/meldinger tas til orientering.  
 
 
 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Referater/meldinger tas til orientering.  
 

 
PLU- 001/17 Vedtak: 

Referater/meldinger tas til orientering.  
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Underliggende saker: 
001/17, Fastsatt planprogram - Revisjon Regional plan om vannkraft 
 
 
002/17, Høring om oppheving av vannscooterforskriften 
 
 
003/17, Kommunestyrets vedtak om revisjon av plan for snøskuterløyper i Hemnes - 
oversendelse av vedtak sendt fra Hemnes kommune 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/98 

Saksbehandler: Ragnhild Haugen 

 
 

Dato: 16.01.2017 

 
 

 
 

Behandling av klage på vedtak PLU sak-026/16 av 08.11.2016 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 002/17 

 
Rådmannens innstilling 
 
Klage på vilkår i vedtak PLU- sak 024/16 tas til følge og vedtaket oppheves. Nytt vedtak lyder 
som følger: 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.1.3 om fradeling av parsell på 
inntil 1 dekar fra eiendom gnr 8 bnr 4 i Hattfjelldal, innvilges, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2. 

Området er avsatt til LNFR-formål og de generelle hensyn bak bestemmelsen er blant annet å 
fremme og legge til rette for friluftsinteresser. Dispensasjonen vil ikke gi negative konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller reindrift. Tiltaket berører heller ikke strandsone. 

Det vurderes slik at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 
vurderes å være klart større enn ulempene i en samlet vurdering.  

Tiltaket er godkjent etter Jordloven § 12 i FS-vedtak 055/16 av 24.08.2016 
 
 

 
 
 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PLU- 002/17 Vedtak: 
Klage på vilkår i vedtak PLU- sak 024/16 tas til følge og vedtaket oppheves. Nytt vedtak lyder 
som følger: 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.1.3 om fradeling av parsell på 
inntil 1 dekar fra eiendom gnr 8 bnr 4 i Hattfjelldal, innvilges, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2. 

Området er avsatt til LNFR-formål og de generelle hensyn bak bestemmelsen er blant annet å 
fremme og legge til rette for friluftsinteresser. Dispensasjonen vil ikke gi negative konsekvenser 
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for helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller reindrift. Tiltaket berører heller ikke strandsone. 

Det vurderes slik at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 
vurderes å være klart større enn ulempene i en samlet vurdering.  

Tiltaket er godkjent etter Jordloven § 12 i FS-vedtak 055/16 av 24.08.2016. 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune 21.02.2017 
 
 
 
Ann-Kristin N. Rustad 
sekretær 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

22.12.2016 118895 Klage på vedtak i PLU 
22.12.2016 118896 Utskrift av e-post fra advokatfullmektig Marius S. Lindberg 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
21.12.2016 Klage på vedtak i PLU 
11.11.2016 Innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.3.3 
26.10.2016 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.3.3 

 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
I PLU sak 024/16 fikk Bjørnar Hansen innvilget dispensasjon for fradeling av parsell på gnr 8 
bnr 4 i Hattfjelldal. Det ble i vedtaket satt vilkår om at gnr 8 bnr 2 har gjenkjøpsrett på gnr. 8 og 
bnr. 4 og nå ny fradelt parsell ved evt. videresalg av disse og ved å tre inn i høyeste bud.  

Tiltaket er innvilget etter jordloven § 12 i FS-vedtak 055/16 av 24.08.2016. 

Saksopplysninger: 
Bjørnar Hansen mener planutvalget ikke kan stille vilkår om gjenkjøpsrett av følgende årsaker: 

1. «En gjenkjøpsrett defineres vanligvis slik: «Rett for en tidligere eier av en gjenstand til å 
erverve den igjen, mot et bestemt vederlag, når han selv ønsker.» Planutvalget har derfor 
ingen rett til å kreve gjenkjøpsrett for eier av bnr 2, verken til bnr 4 eller ny fradelt parsell. 

2. Dersom planutvalget har ment «forkjøpsrett» til bnr. 4 og ny fradelt parsell mener jeg at 
heller ikke et slikt krav kan stilles, ettersom at bnr. 4 er fradelt bnr. 2 uten noen 
gjenkjøpsrett eller forkjøpsrett.  

3. planutvalget har ikke sagt noe om grunnlaget for å kreve gjen-/forkjøpsrett for eier av gnr. 
8 bnr 2, annet enn å vise til PBL § 19-2. Jeg så med derfor nødt til å forelegge saken for 
advokatkontoret Henrik Bakke-Nielsen ANS. Etter en vurdering gjort av advokatfullmektif 
Marius S. Lindberg blir det konkludert med bl.a. følgende: 

«Om gjenkjøpsrett til bnr. 4 vil vurderingen være den som vi beskriver og har vurdert til at 
kommunen ikke har hjemmel i PBL § 19-2 til å stille vilkår om gjenkjøp av både bnr. 4 og 
ny fradelt parsell.» 

På bakgrunn av dette ber jeg om at Planutvalget tar min søknad opp til ny behandling og følger 
saksbehandlers tilrådning uten å stille vilkår om gjen-/forkjøpsrett.» 

Vurdering: 
Klagen er mottatt innen fristen og saken behandles i Planutvalget som førsteinstans. Dersom 
politikerne ikke tar klagen til følge, må saken behandles i Formannskapet før oversending til 
Fylkesmannen.  
 
Kommunen har adgang til å stille vilkår i forbindelse med innvilgelse av dispensasjoner, dersom 
negativ påvirkning på lokalmiljøet langt på vei kan reduseres ved å stille vilkår. 
 
Plan- og bygningsloven § 1-1.Lovens formål 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
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interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming 
av omgivelsene. 
 
Adgangen til å stille vilkår etter plan- og bygningsloven må ses i sammenheng med den 
alminnelige forvaltningsrettslige læren om vilkår. Vilkår må ligge innenfor rammen av de hensyn 
loven skal ivareta, jf. bl.a. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, stå i saklig 
sammenheng med tillatelsen og ikke være uforholdsmessig tyngende. Vilkårene må heller ikke 
medføre forskjellsbehandling, eller gi uttrykk for myndighetsmisbruk. Det må heller ikke settes 
vilkår som fremstår som uforholdsmessig tyngende i forhold til de målsettinger en forsøker å 
realisere gjennom vilkåret. De vilkår som settes må således være tilpasset det formål som skal 
realiseres. 
 
Det er gitt dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel kap. 1.1.3, som klargjør 
vilkår for bruk og vern av arealer. Etter PBL § 19-2 skal det være en saklig sammenheng 
mellom vilkår og vedtak, herunder bestemmelsen det dispenseres fra, og saklig sammenheng 
mellom vilkår og lovens formål. 
 
Tiltaket er i tidligere sak vurdert etter jordloven og funnet at ikke vil ha ytterligere negative 
konsekvenser for landbruket i området.  
 
Det fremgår av PBL § 19-2 av tredje ledd at det skal legges særlig vekt på konsekvenser for 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Området er avsatt til LNFR-formål og de generelle hansyn bak bestemmelsen er bl.a. å fremme 
og legge til rette for friluftsinteresser. Dispensasjonen er vurdert å ikke gi negative 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller reindrift. Tiltaket berører heller ikke 
strandsone. 
 
Det er vurdert slik at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
vurdert å være klart større enn ulempen i en samlet vurdering. 
 
Kommunens adgang til å sette vilkår av privatrettslig karakter er begrenset. Vilkåret i PLU sak 
024/16 gjelder privatrettslige anliggende og PLU går derfor ut over sitt myndighetsområde og 
vilkåret vurderes derfor som ugyldig.  

Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtekostnader. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Saksbehandler legger fram ett alternativ til vedtak: 

Klage på vilkår i vedtak PLU- sak 024/16 tas til følge og vilkåret oppheves. Vedtaket endres til: 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kap. 1.1.3 om fradeling av parsell på 
inntil 1 dekar fra eiendom gnr 8 bnr 4 i Hattfjelldal, innvilges, jf. Plan- og bygningsloven § 19-2. 

Området er avsatt itl LNFR-formål og de generelle hensyn bak bestemmelsen er blant annet å 
fremme og legge til rette for friluftsinteresser. Dispensasjonen vil ikke gi negative konsekvenser 
for helse, milnø, sikkerhet, tilgjengelighet eller reindrift. Tiltaket berører heller ikke strandsone. 

Det vurderes slik at hensynet bak bestemmelden det dispenseres fra og hensynet i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 
vurderes å være klart større enn ulempene i en samlet vurdering.  
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Tiltaket er godkjent etter Jordloven § 12 i FS-vedtak 055/16 av 24.08.2016.  
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - L32 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/342 

Saksbehandler: Ragnhild Haugen 

 
 

Dato: 30.01.2017 

 
 

 
 

Fastsettelse av veinavn 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 003/17 

Kommunestyret   

 
Rådmannens innstilling 
 
Følgende veinavn vedtas: 

5010 Varntresk Ytre, fra kryss FV 292 til Nyrud 

1010 Hattfjelldalsvollen, fra rundkjøring mot Hattfjelldal service- og næringsbygg. 

 
 
 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PLU- 003/17 Vedtak: 
Følgende veinavn vedtas: 

5010 Varntresk Ytre, fra kryss FV 292 til Nyrud 

1010 Hattfjelldalsvollen, fra rundkjøring mot Hattfjelldal service- og næringsbygg. 
 
 

 
  



Side 10 
 

Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

21.10.2016 116164 Oversikt Hattfjelldalsvollen 
12.01.2017 119720 Oversikt Varntresk Ytre 
23.11.2016 117495 Varntresk Ytre og Hattfjelldalsvollen – tilråding 
19.01.2017 119923 Adresseprosjekt 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
23.11.2016 Varntresk Ytre og Hattfjelldalsvollen – tilråding 
26.09.2016 Veg-/gateadresse Fjellfolkets Hus 
14.06.2016 Adresseringsprosjektet 2015-2016, Varntresk ytre 

 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet 
 
Saksopplysninger: 
Hattfjelldalsvollen ble foreslått av Helgeland Museum og forslaget ble sendt på høring etter 
vedtak PLU-022/16 av 8.11.2016. 

Varntresk Ytre ble foreslått av leder i Varntresk grendelag og forslaget ble sendt på høring etter 
vedtak PLU-014/16 av 16.08.2016. 

Vurdering: 
1010 Hattfjelldalsvollen: Etter høringen er det kommet inn uttalelse fra Språkrådet. I denne står 
at SSR har registrert Vollen (status Godkjent) som navn på jordet. Foreslått navn er godkjent av 
Språkrådet. Det er ikke kommet inn andre forslag.  

5010 Varntresk Ytre: Etter høringen er det kommet uttalelse fra Språkrådet som tilråder at veien 
får navnet Ytre Varntreskveien. Tillegget –veien tilrås for å tydeliggjøre at det dreier seg om en 
vei. Alle berørte er gjort oppmerksom på Språkrådets tilråding og flere ønsker å fastholde ved 
det opprinnelige forslaget, Varntresk Ytre. Alle eiendommer med bygg som skal adresseres til 
denne veien tilhørte opprinnelig bruket Varntresk Ytre. Saksbehandler vurderer at 
lokalbefolkningens forslag bør imøtekommes.  

Konklusjon/anbefaling: 
Saksbehandler legger fram ett forslag til vedtak: 

Følgende veinavn vedtas: 

5010 Varntresk Ytre, fra kryss FV 292 til Nyrud 

1010 Hattfjelldalsvollen, fra rundkjøring mot Hattfjeldal service- og næringsbygg. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K01, TI - &18 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 17/356 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 12.01.2017 

 
 

 
 

Søknad om motorferdsel i utmark-Asbjørn Simskar 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 004/17 

 
Rådmannens innstilling 
 
Med hjemmel i § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag», 
gis Asbjørn Simskar dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. 
 

· Dette i forbindelse med transport av båt, ved og utstyr til og fra naustet ved Vågvatnet.  

 
· Transporten skal skje langs den fastsatte løypetrasé mellom Grubben og Vågvatnet, 

med avstikker til naustet. 

 
· Dispensasjonen begrenses til 2 turer pr. vinter, fram til 01.05.2019.  

 
 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldsloven. 
 
 
 
 

 
 
 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens instilling enstemmig vedtatt. 

 
PLU- 004/17 Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag», 
gis Asbjørn Simskar dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. 

· Dette i forbindelse med transport av båt, ved og utstyr til og fra naustet ved Vågvatnet.  

· Transporten skal skje langs den fastsatte løypetrasé mellom Grubben og Vågvatnet, 
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med avstikker til naustet. 

· Dispensasjonen begrenses til 2 turer pr. vinter, fram til 01.05.2019.  

Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldsloven. 
 

Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune 21.02.2017 
 
 
 
Ann-Kristin N. Rustad 
sekretær 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

15.12.2016 118623 Søknad om motorferdsel i utmark 
 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Asbjørn Simskar har søkt om tillatelse til transport av båt, ved og søppel. Dette til og fra naustet 
ved Vågvatnet. Det søkes i forhold «transport ved andre særlige behov». Det søkes for det 
samme formål i 3 år. 
 
Vurdering: 
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag.  

Ved vurderingen av om det foreligger et ”særlig behov” vil det være av betydning om kjøringen 
er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring.  Det er 
formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenhengen, og det er et krav at 
transporten dekker et reelt og nødvendig behov. 
 

For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen  streng.  
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: 
søkeren må påvise et særlig behov, 
behovet må ikke knytte seg til turkjøring, 
behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere  
motorferdselen til et minimum. 
 
 
 
Søknaden vurderes å tilfredsstille forskriftens krav iht de to første kulepunktene. 
Helikopter vil alltid være et mulig alternativ, men sett i forhold til at en her har en scooterløype 
som går ca. 200 meter fra endestasjonen(naustet) vil det bare være av teoretisk interesse å 
vurdere slike alternativ.Transportbehovet tilsier ingen jevnlig kjøring, og skadene forventes å bli 
relativt små da transporten skal skje på snødekke og is.  
 
Slik sett kan er også de øvrige kulepunkt vurdert og tilfredstilt. 
 
 
 
Søknaden er også vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
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. 
Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som 
omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan 
komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjørelei og kjøretidspunkt. 
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. Aktiviteten er av forbigående karakter og vil 
ikke medføre noen stor belastning på området. § 10 tillegges derfor liten vekt i 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 
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medfører miljøforringelser ut over det som er beskrevet i søknaden skal kostnadene bæres av 
tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.). 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12. 
Vurderes som lite relevant og tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
 

 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtekostnader. 
 
Kontering: 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søknaden kan innvilges. For å ivareta bestemmelsens strenghet settes begrensning i antall 
turer. 
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Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - K01 

Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> 

JournalpostID: 16/9330 

Saksbehandler: Jan Inge Helmersen 

 
 

Dato: 21.12.2016 

 
 

 
 

Søknad om tillatelse til transport av kabeltrommel-Steinar Hanem 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 005/17 

 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» og 
FOR-2011-02-25-235, § 7, pkt. 15(verneforskriften for nordre Varnvassdalen NR) gis 
Steinar Hanem  dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. 
Dette i forbindelse med transport av kabeltrommel fra Sørdal til Varnvatnet gård.  
 Dispensasjonen begrenses til 1 tur i løpet av vinteren  2017. Tillatelsen gjelder langs to 
alternative traséer, avhengig av isforholdene. 
 

1. Trasé via Lendingan og islagt vassdrag fram til Varnvatn gård. 
2. Ved dårlige isforhold, trasé langs landevegen fra Sørdal og fram til Varnvatn gård. 

 
 
Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldsloven. 

 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PLU- 005/17 Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» og 
FOR-2011-02-25-235, § 7, pkt. 15(verneforskriften for nordre Varnvassdalen NR) gis 
Steinar Hanem  dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. 
Dette i forbindelse med transport av kabeltrommel fra Sørdal til Varnvatnet gård.  
 Dispensasjonen begrenses til 1 tur i løpet av vinteren  2017. Tillatelsen gjelder langs to 
alternative traséer, avhengig av isforholdene. 

1. Trasé via Lendingan og islagt vassdrag fram til Varnvatn gård. 
2. Ved dårlige isforhold, trasé langs landevegen fra Sørdal og fram til Varnvatn gård. 

Beslutningen er vurdert i forhold til prinsippene om offentlig beslutningstaking, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldsloven. 
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Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune 21.02.2017 
 
Ann-Kristin N. Rustad 
sekretær 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

24.11.2016 117531 Søknad om motorferdsel i utmark 
25.11.2016 117644 resultset_1105_541_vedlegg1 
 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Steinar Hanem søker om tillatelse til transport av en trommel med kabel. Transporten skal 
foregå, enten via isveien inn til varnvatnet gård, alternativt langs landveien fram til samme sted. 
 
Saksopplysninger: 
Steinar Hanem søker om tillatelse til transport av en trommel med kabel. Transporten skal 
foregå, enten via isveien inn til varnvatnet gård, alternativt langs landveien fram til samme sted. 
Det er i søknaden opplyst at det dreier seg om en kabeltrommel med vekt på 1800 kg. 
Hensikten er å få lagt inn strøm på flere hytter ved Varnvatnet. Det er strøm inn til gården 
Varnvatnet. Derfra skal det legges jordkabel til hyttene, deriblant Hanems. 

 
Vurdering: 
 
Saken blir å behandle etter § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte  
vassdrag. 

I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5. Dette hvis 
søkeren påviser 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 mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Ved vurderingen av om det foreligger et ”særlig behov” vil det være av betydning om kjøringen 
er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring.  Det er 
formålet med selve transporten som er avgjørende i denne sammenhengen, og det er et krav at 
transporten dekker et reelt og nødvendig behov. 
 
”§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer 
- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser 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 mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.” 

 
For tillatelse ved særlig behov etter forskriftens § 6 så er bestemmelsen streng.  
Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: 
søkeren må påvise et særlig behov, 
behovet må ikke knytte seg til turkjøring, 
behovet må ikke kunne dekkes på annen måte,  
og behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere  
motorferdselen til et minimum. 
 
Formålet med transporten dekker/vurderes å tilfredsstille alle kulepunktene. Teoretisk sett er 
helikopter et alternativ, men som det er nevnt i søknaden er det ikke helikopter på Helgeland 
som har tilstrekkelig løftekapasitet til å ta dette løftet. 
Vedlagt søknaden følger kart hvor det er beskrevet to alternative traséer.  
 
«Kabeltrommel (1800 kg) skal fortrinnsvis transporteres på islagt vann fra Lenninga (Sørdal) til 
Varnvatnet gård med bruk av beltevogn og kjelke. Hvis det ikke lar seg gjøre grunnet dårlig is 
og føre, er det ønskelig å kunne transportere kabeltrommelen inn til Varnvatnet ved hjelp av 
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gravemaskin med tilpasset kjelke(Dan Storli) fra Sørdal og landveien på nordsiden og inn til 
Varnvatnet.» 
 
  Langs isen anses i denne sammenheng å være den mest kurante, men som søker beskriver 
kan det ved dårlige isforhold være behov for alternativ trasé. 
Det tenkes da brukt den gamle landveien til Varnvatn gård. Denne veien går gjennom Nordre 
Varnvassdalen NR. 
Det må derfor tas i betraktning verneforskriften for dette reservatet ved en eventuell tillatelse til 
tiltaket.  
Kommunen er forvaltningsmyndighet for verneområdet.  
Forskrift om fredning av Nordre Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland 
FOR-2011-02-25-235, § 7,  

15. «Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter ved Varnvatnet 
med beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé.» 

 
Dette punktet gir forvaltningsmyndigheten mulighet for å dispensere fra motorferdselforbudet i 
verneområdet for det omsøkte tiltak. 
 
En må også i forhold til verneforskriften vurdere om transporten er nødvendig. Det er også et 
krav at det skal være etter fastlagt trasé. I dette tilfelle er begge disse forhold klare. Transporten 
anses nødvendig. Trasé er etter den gamle «landveien» som ble brukt mellom Varnvassgården 
vår og haust. Trasé er derfor fastlagt. 
 
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. 
Det foreligger ikke vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som 
omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan 
komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle kjørelei og kjøretidspunkt. 
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. Aktiviteten er av forbigående karakter og vil 
ikke medføre noen stor belastning på området. § 10 tillegges derfor liten vekt i 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. 
Vurderes som lite relevant og tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
 
Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtekostnader. 
 
Kontering: 
Ingen. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søknaden kan innvilges. 
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Midler til konsekvensutredning for områderegulering Hattfjelldal Sør 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 21.02.2017 006/17 

Fondstyret   

 
Rådmannens innstilling 
PLU gjør følgende innstilling til vedtak i Fondsstyret: 

Rådmannen får i oppdrag å bestille konsekvensutredning ved et vern av flyplassen. Det gis en 
kostnadsramme på inntil 200 000,- som finansieres av generelt driftsfond og tas inn i 
budsjettregulering 1/17. 

Tiltaket gis slik kontering: 

19403.630.301          +200.000,-                                                                             12700.630.301                     
-200.000,- 

 
 
 

 
 
 
Utvalg for plansaker 21.02.2017: 
 
Møtebehandling: 
Ny innstilling, foreslått av Asgeir Almås, Arbeiderparti 
Planutvalget trekker forslaget på å verne flyplassen som krigskulturminne. Det gjennomføres 
ikke konsekvensutredning av å regulere Hattfjelldal flyplass som krigskulturminne.  

Konsekvensene for Arbor med redusert arealtilgang for virkeslager/ industriutvikling bør utredes 
nærmere. 

 
Punkt 2 til rådmannens innstilling, foreslått av Kjetil Sjåvik, Senterpartiet 
Man utreder samtidig de fremtidige arealbehov for Arbor, samt evt. behov for og plassering av 
nye virksomheter. 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Senterpartiet vedtatt med 3 mot 2 
stemmer . Leder Kjetil Sjåvik brukte sin dobbeltstemme. 
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PLU- 006/17 Vedtak: 
Rådmannen får i oppdrag å bestille konsekvensutredning ved et vern av flyplassen. Det gis en 
kostnadsramme på inntil 200 000,- som finansieres av generelt driftsfond og tas inn i 
budsjettregulering 1/17. 

Tiltaket gis slik kontering: 

19403.630.301          +200.000,-                                                                             12700.630.301                     
-200.000 
 
 

Man utreder samtidig de fremtidige arealbehov for Arbor, samt evt. behov for og plassering av 
nye virksomheter. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

26.10.2016 116357 Høringsuttalelse - reguleringsplan Hattfjelldal sør 
 
 
Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Oppsummering av saken: 
Arbor-Hattfjelldal AS mener høringsutkastet for Områderegulering Hattfjelldal Sør er mangelfullt 
og at en gjennomføring av planen vil få konsekvenser for arbeidsplassene ved bedriften. De 
støtter forslaget om å konsekvensutrede et eventuelt vern av flyplassen. 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til «Områderegulering Hattfjelldal Sør» lå ute til offentlig ettersyn i perioden 18.08.2016 
– 29.10.2016. 

I møter med de berørte partene, og spesielt hjørnesteinsbedriften Arbor, har det kommet til 
uttrykk misnøye med kommunens håndtering av saken, og saksbehandlers kompetanse er 
gjentatte ganger dratt i tvil. Det er forsøkt kommunisert med bedriften at saksbehandler ikke har 
anledning til å gå inn i bedriften og utrede konsekvensene for dem. Dette er bedriftens oppgave 
å utrede og gjøre kjent for kommunen i en høringsuttalelse. Både kostnadene med å 
opparbeide nytt lagerareal og hvorvidt bedriften er i stand til å bære slike kostnader. 

Arbor har bedt om at vern av flyplassen konsekvensutredes. 

PLU er godt kjent med Arbors synspunkter og har i muntlige ordelag sagt at en regulering vil 
ikke bli gjennomført uten skikkelig utredning. 

 
Vurdering: 
Jeg er av den oppfatning at administrasjonens kompetanse ikke er særlig ansett hos Arbors 
ledelse. For å få verifisert de opplysningene som Arbor hevder i sin høringsuttalelse og få en 
uhildet vurdering av konsekvensene ved at flyplassen vernes, anbefales det at PLU bestiller slik 
konsekvensutredning og forslår en kostnadsramme, i en innstilling til vedtak i fondsstyret. Og at 
rådmannen får i oppdrag å innhente tilbud på dette før gjennomføring. En slik KU vil ha større 
legitimitet, enn det en utredning fra kommunens saksbehandler vil ha.  

Jeg anser det derfor som viktig å gå en runde til for å klarlegge konsekvensene, før vi 
merknadsbehandler høringsutkastet. 

Med bakgrunn i våre erfaringstall foreslås en kostnadsramme på inntil kr 200 000,-. Beløpet 
dekkes inn av generelt driftsfond ved første budsjettregulering i 2017.   

 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Administrativ avlastning og mer legitimitet i saksbehandlingen. Budsjettregulering med bruk av 
generelt driftsfond. 
 
Kontering: 
19403.630.301          +200.000,-                                                                             12700.630.301                     
-200.000,- 
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Konklusjon/anbefaling: 
Det anbefales at planutvalget bestiller en konsekvensutredning ved eventuelt vern av flyplassen 
og forslår en kostnadsramme på inntil kr 200.000,-, som innstilling til vedtak i fondsstyret. 
 
 

 
 
 


