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Åfjord landbruks- og utmarksnemnd
Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
05.09.2017
09:00 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Walter Solberg
Leder
Ingrid Gauslaa Hårstad
Nestleder
Brit Hoås
Medlem
Lars A Lien
Medlem
Wenke Osen Børmark
Medlem

Representerer
ÅF-AP
ÅF-V
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ÅF-H
ÅF-AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lise Grøtting Sørheim
MEDL
Roy Jonny Larsen
MEDL
Lars Arne Lien
MEDL

Representerer
ÅF-AP
ÅF-SP
ÅF-H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Frank Arne Andreassen
Roy Larsen
Erlend Aune
Lise Sørheim

Representerer
ÅF-SP
ÅF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Haugdal Humstad
Avdelingsleder
Merknader:

Saksnr

Sakstittel
Referatsaker Åfjord LU-nemnd

RS 3/17

Deponering av masser på land ved marina på Grimsneset
D-sak 133/17 – 1630/160/2 Anleggstiltak i havneanlegg Linesøy
småbåtforening - tillatelse

PS 11/17

Lukket

Saker til behandling:
1630/28/1 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrka
jord til grusuttak på Moan - Robert Flenstad

Møte oppstart kl. 0900 med Befaring på Moan – grustak.
Felles kjøring fra rådhuset kl. 0900.
Drøfting:


Gunnar Singsås – søknad på kommunalt tilskudd for profilering/drenering - info gis i møte.

Orienteringssak:



Helikopter-trafikk/-landing – 31.08, 12.09 eller 13.09
Motorferdsel på sjø og innsjø.

Walter Solberg
komiteleder

Referatsaker Åfjord LU-nemnd
RS 3/17 Deponering av masser på land ved marina på Grimsneset Deponering av masser
på land ved marina på Grimsneset

Referatsak:
RS – 3/17 – Deponering av masser på land ved marina på Grimsneset D-sak 133/17.
Nemnda fikk seg referert saken. Saken kom inn like før sommerferien og befaring ble foretatt av
administrasjonen 04.07.17. Leder i LU-nemnda ble da orientert og ingen vesentlige merknader
ble gitt. Landbruksfaglig så vil beiteland i knekksone ned mot fjæra bare bli til det bedre ved
utføring av deponering/fylling som tilpasses.

Drøftingssaker:


Gunnar Singsås – søknad på kommunalt tilskudd for profilering/drenering.

Saken drøftes i LU-nemnda da kriterier for bruk av kommunal tilskuddsordning til
dreneringstiltak er vedtatt tidligere i år av nemnda. Dette tilskuddet er innført og gjelder for
2017.
Det spesielle her er at søker sommeren 2016 leide inn entreprenør og fikk utført rydding og
profilering av stykket Gråfjellmyra på 72 daa. I 2016 fikk søker også innvilget og utbetalt kr.
72 000,- i statlig tilskudd.
Nemnda ble fort enige om følgende:
Søker får sin søknad reelt behandlet først om det er penger igjen i potten når fristen har gått
ut.



Plassering på torget ved torgsalg, ref. ny forskrift om bruk av kommunalt areal.

Ber administrasjon om skriftlig å minne om rett plassering på torget fra 2018, om torgplass
skal leies videre.
Orienteringssaker:


Fosen Vind DA orienterer oss om helikopterbefaringer; gjennomført 31.08 og skal skje 12. eller
13. september.



Motorferdsel på sjø og innsjø.
Ønske om egen kommunal forskrift vedr vannscooter/småbåttrafikk er oversendt Fosen
Regionråd v/ Torunn Bakken. Ettersender forespørsel vedr. bruk av båt med motor på innsjøer.

PS 11/17 1630/28/1 - Behandling av søknad om omdisponering av dyrka jord til grusuttak
på Moan - Robert Flenstad
Saksprotokoll i Åfjord landbruks- og utmarksnemnd - 05.09.2017
Behandling:
Befaring på stedet var en svært positiv start på LU-nemndas møtedag, og arbeidet som var utført
på allerede omdisponert areal la grunnlaget for endret vedtak.

Endelig vedtak:
Åfjord kommune v/ landbruks og utmarksnemnda gir etter § 9 i jordloven tillatelse til
midlertidig omdisponering av omsøkt areal på 2 daa på vilkår.
Nytt areal er i fortsettelsen av tidligere omdisponert areal til samme formål.
Dagens befaring av området styrker nemnda i sitt vedtak da tilbakeføring av tidligere
omdisponert areal fremstår forbilledlig – meget bra og utført innen fristen.
Vilkår:




Ny omdisponering har en tillatelse på 5 år, regnet fra 01.01.18.
Grusen skal tas ut etter behov slik at maksimalt av areal holdes i jordbruksproduksjon.
Matjordlaget skal tas vare på og bør lagres på en måte som ivaretar kvaliteten.

Enstemmig vedtatt.

