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Hattfjelldal kommune 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Utvalg for plansaker 
Møtested: Møterom Unkervatn 
Dato: 12.03.2013 
Tidspunkt: 09:00 
 
 
Medlemmer: 
 SP – Kjetil Sjåvik (representant) 

AP – Helene K. Slettbakk (representant) 
SV – Louise Fontain (representant) 

 
Forfall:   

SP – Anne Siri Hammarsbøen (representant) 
AP – Stian Bråten (representant) 

 
Vara: 
 SP – Terje Daleng (vararepresentant) 
  
Fra administrasjonen møtte: 
 Avdelingsleder Bjarne Haugen 

Formannskapssekretær Marit Hatten 
 
Av  5 medlemmer møtte 3 Totalt frammøtte: 4 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
004/13 Godkjenning Hovedplan vannforsyning 
005/13 Planprogram for reguleringsplan Hattfjelldal Sør 
006/13 Søknad om å få drive med leiekjøring-Gunder Garsmark 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Orienteringssaker: 
 
1. Bjarne Haugen orienterte om arbeidet med kommuneplanens arealdel.   
2. Planutvalget ga uttalelse på innspillene som er kommet inn ang. planen. 

 Spredt bebyggelse – endring av tabell 

 Reindriftsforvaltningen ang. Breidablikk 

 Fiskekort i forbindelse med motorferdsel i utmark ang. opplæring eller guidetturer. 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FA-M10 
12/393 
13/240 
Jostein Grandaunet 
04.02.2013 

 

Godkjenning Hovedplan vannforsyning 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 12.03.2013 004/13 

Kommunestyret 03.04.2013  

  
   

Rådmannens innstilling 
Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. godkjennes 
 
For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett 
byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015 
 
 
12.03.2013 Utvalg for plansaker 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PLU-004/13 PLU`s innstilling: 
Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. godkjennes 
 
For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
11.01.2013 61878 Hovedplan vannforsyning.pdf 
 
 
Saksopplysninger: 
Planutvalget gjorde den 06.11.12 i sak 002/12 følgende vedtak 
 
Planutvalget godkjenner Hovedplan vannforsyning, dat. 11.10.2012. 
For Varntresk vannverk velges utbyggingen etter alt. 2 og hele anlegges utføres i ett byggetrinn. 
KS vedtak 021/11: Oppheves. 
KS vedtak 022/11: I kulepunkt 2 og 3 endres årstallet til 2015 
I henhold til PLB § 11-13 legges Hovedplan Vannforsyning ut til offentlig ettersyn i perioden 
16.11.2012 – 28.12.2012. 
Frist for å komme med uttalelse settes til 28.12.2012  
 
Saken ble sendt til 12 mottakere. 
Det er innkommet 3 svar. 
 

1. Statskog.  
2. Mattilsynet 
3. Reindriftsforvaltningen. 

 
Ingen har merknader til planen, men Mattilsynet tar forbehold at den nye kilden i Varntresk blir 
godkjent. Prøvetakingen foregår og blir ikke avsluttet før til høsten 2013. 
 
KS vedtak 021/11: Gjelder valg av kilde i Varntresk som endres fra ”oppkom” til ”inntak” 
KS vedtak 022/11: Gjelder tidsplanen som forskyves med 1 år. 
 
Vurdering: 
Dagens Hovedplan er fra 1991 og er i praksis en ”ikke plan”. Den nye planer viser at det er stort 
investeringsbehov i alle 3 vannverkene.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Detaljplanleggingene og anbudsbeskrivelse er planlagt utført av NTK. Dette må kanskje endres. 
Økonomiske konsekvenser beskrives i Hovedplanens kap. 9. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Hovedplan vannforsyning godkjennes. 
 
 
 
 
Jostein Grandaunet 
avd. ingeniør 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-L10, TI-&30 
12/1496 
13/1461 
Jostein 
Grandaunet 
26.02.2013 

 

Planprogram for reguleringsplan Hattfjelldal Sør 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 12.03.2013 005/13 

  
   

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg for plansaker godkjenner planprogram / prosjektbeskrivelse for regulering av 
Hattfjelldal Sør 
 
I henhold til PLB §11-13 legges disse ut til offentlig ettersyn i perioden 15.03.2013 – 
29.04.2013. 
 
Frist for å komme med uttalelse settes til 29.04.2013. 
 
 
12.03.2013 Utvalg for plansaker 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PLU-005/13 Vedtak: 
Hovedutvalg for plansaker godkjenner planprogram / prosjektbeskrivelse for regulering av 
Hattfjelldal Sør 
 
I henhold til PLB §11-13 legges disse ut til offentlig ettersyn i perioden 15.03.2013 – 
29.04.2013. 
 
Frist for å komme med uttalelse settes til 29.04.2013. 
 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune, 12.03.2013 
 
 
 
Marit Hatten 
sekretær 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
26.02.2013 63628 Planprogram.doc 
 
 
 
Oppsummering av saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 085/12 den 19.12.2012 at området skulle reguleres for å avklare 
arealbruken 
Kommunestyret registrerer at det i sentrumsområdet mellom RV 73 og Elsvasselva er flere aktører som 

har behov for mer areal til sin virksomhet og at det i området med flyplassen er viktige lokale 

kulturinteresser som må ivaretas.  

 

Kommunestyret beslutter at det med bakgrunn i de foreliggende arealbehov igangsettes 

reguleringsplanarbeider for arealet.  

 

Sak om igangsetting av planarbeid forelegges Planutvalget 1.kv.2013.  

 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til utarbeidet forslag til planbeskrivelse og planprogram for flere saksopplysninger. 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Forslag til planbeskrivelse og planprogrammet anbefales godkjent og lagt ut til offentlig 
ettersyn.. 
 
 
 
Jostein Grandaunet 
avd. ingeniør 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
SaksbehandlerD
ato: 

FA-K01, TI-&18 
13/259 
13/1426 
Jan Inge 
Helmersen 
20.02.2013 

 

Søknad om å få drive med leiekjøring-Gunder Garsmark 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Utvalg for plansaker 12.03.2013 006/13 

  
 

   

Rådmannens innstilling 
Alt. 1 
Gunder Garsmark tildeles løyve til leiekjøring  med snøscooter i Hattfjelldal kommune.  

1. Løyvet inndras ved en eventuell regelendring. 
2.  Leiekjøring, bestemmelser for bruk av snøscooter til ervervsmessig kjøring, jfr. PS 

003/06 skal etterleves. 
 
Dette løyvet er gitt med hjemmel i Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av 
motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune,Nordland, fastsatt av Hattfjelldal 
kommunestyre den 21. februar 2001, med tilhørende planbestemmelser. 
 
Alt.2 
Søknad fra Gunder Garsmark om løyve til leiekjøring med snøscooter avslås. Planutvalget 
mener eksisterende løyver er tilstrekkelig til å dekke dagens behov for leiekjøring. 
 
12.03.2013 Utvalg for plansaker 
 
Møtebehandling: 
Rådmannens alt. 1 i innstilling, enstemmig vedtatt. 
 
PLU-006/13 Vedtak: 
Gunder Garsmark tildeles løyve til leiekjøring med snøscooter i Hattfjelldal kommune.  

1. Løyvet inndras ved en eventuell regelendring. 
2.  Leiekjøring, bestemmelser for bruk av snøscooter til ervervsmessig kjøring, jfr. PS 

003/06 skal etterleves. 
 
Dette løyvet er gitt med hjemmel i Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av 
motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland, fastsatt av Hattfjelldal 
kommunestyre den 21. februar 2001, med tilhørende planbestemmelser. 
 
 
 
Rett utskrift bekreftes 
Hattfjelldal kommune, 12.03.2013 
 
 
 
Marit Hatten 
sekretær 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
20.02.2013 62211 Regler for leiekjørere.pdf 
 
 
Saksopplysninger: 
Gunder Garsmark søker om å få drive leiekjøring med snøscooter.  
 
Vurdering: 
Dette er tilsvarende søknad som ble behandlet i PLU sak 003/13. Da ble Torgeir Sørmo tildelt 
en slik tillatelse. 
 
I tillegg har følgende personer/virksomheter et slikt løyve, jfr. PS 034/06(Løyvekjøring med 
snøscooter i Hattfjelldal kommune, forlengelse av løyver: 

 Hans Petter Nordheim 

 Rolf Bråten 

 Eldor Johansen 

 Bodvar Sagmo 

 Kroken gård 

 Dan Vollan 

 Jon Åge Tyldum 

 Kjell Sjånes 

 Bjørn A. Gryteselv 

 Asgeir Sørdal 

 Rune Vesterbukt 
 
I samme sak ble følgende formulering gitt i pkt.2 : ”Løyvene forlenges automatisk etter eventuell 
forlengelse av ordningen med motorferdsel i utmark i Hattfjelldal kommune.” 
 
Pkt. 3 ” Leiekjørerne skal fortrinnsvis dekke sitt nærområde, men kan i prinsippet dekke oppdrag 
i hele kommunen.” 
 
Fra 2006 har det altså vært 11 slike løyver. Disse har, jfr. pkt 2 ovenfor blitt automatisk forlenget 
etter som forsøksordningen også har blitt forlenget siden 2006. I tillegg har nå Torgeir Sørmo et 
slikt løyve. 
Ved alle saker om tildeling av ”løyver” vil det være naturlig å vurdere om det foreligger behov for 
ytterligere løyver, eller om det er noen som ikke er virksomme. I dette tilfelle tror saksbehandler 
at det siste kan være tilfelle, da flere av de som er opplistet ovenfor ikke har rapportert om noen 
virksomhet på flere år, eller har rapportert i det hele tatt siden løyvet ble tildelt.  
 
Retninglinjene, eller bestemmelsene som leiekjørerne har hatt ble siste gang revidert i PS 
003/06 og inneholder 12. pkt som skal regulere denne virksomheten. (Disse følger vedlagt). 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel med bestemmelser ble det gitt et 
forslag til bestemmelse for leiekjøring som gjengis nedenfor: 

 

”§ 8 LEIEKJØRING/TRANSPORTTILLATELSE 

 

Leiekjøringstillatelse blir gitt etter behov til innenbygds boende. Innehaver av slik tillatelse har tillatelse 

til å utføre transportoppdrag i Hattfjelldal kommune jfr. regler for leiekjøring. Leiekjøringstillatelse blir 

gitt for en kommunestyre periode av gangen. 
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Planutvalget behandler søknader om leiekjøringstillatelse samlet. Frist for å søke om 

leiekjøringstillatelse skal annonseres av kommunen.  

Rapport fra tidligere år, sammen med vurdering av søknadene i forhold til behovet legges til grunn ved 

behandling av søknadene.” 

 

Dagens gjeldende planbestemmelser innehar ingen slik bestemmelse når det gjelder utstedelse 
av tillatelser til leiekjøring. Den sier imidlertid følgende om leiekjøring: 
”Utenfor løypenettet skal leiekjørere fortrinnsvis benyttes når det er behov for vedkjøring, 
transport av utstyr,bagasje,materialer, båt og lignende når transporten ikke er direkte 
tillatt/hjemlet i lov og vedtekter. Det er ikke tillatt å benytte leiekjøring for å kjøre på for eksempel 
fisketur utenfor løypenettet.” 
 

Intensjonen når bestemmelsene ble utarbeidet har tydeligvis vært klar. Det var et ønske om at 

leiekjøring skulle benyttes. 

 

 Det en skal ta stilling til i forhold til denne søknaden er om søker skal tildeles en slik leiekjøringstillatelse 

som de som er nevnt innledningsvis. Det finnes i dag ingen objektive kriterier for hvordan løyver tildeles, 

eller antall løyver. Det en har å forholde seg til er de bestemmelser og retningslinjer som det er henvist 

til ovenfor. Saksbehandler har tidligere i vurderingen antydet at noen av de eksisterende løyver kan 

være sovende. Samtidig henviser søker til at han har hatt forespørsler om å kunne yte denne servicen av 

sine kunder. Det foreligger således et behov. At kommunen så langt ikke har laget/vedtatt egne kriterier 

eller bestemmelser betyr ikke at det  finnes andre bestemmelser.  

Nasjonal forskrift, § 5a har bestemmelser som regulerer dette med utstedelse av 
leiekjøringsløyver. Nasjonal forskrift gjelder ikke under forsøket, men motorferdselloven som 
ligger over forskriften gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som 
følger av disse vedtekter,  jfr.vedtektene for forsøkets § 3. 
 
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Saks- og møtebehandling. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Søknaden kan imøtekommes. 
 
 
 
Jan Inge Helmersen 
skogbrukssjef 
 

 

 
O
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