
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.09.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 062/11 - 070/11 

Møte nr: 6/2011 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske Hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ingelin Noresjø, Ronny Borge, Vigdis Kristensen, Truls Larsen, 

Ole Tobias Orvin, Jan Harald Paulsen, Ottar Skjellhaug. 

 

Varamedlemmer: 

Marit Sørensen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 20.09.11 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Svein Roger Bådsvik 

utvalgsleder 

  

 

Utskrift er foretatt den  20.09.11  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til gården til Ole Martin Pettersen og Kirsti Ellingsen 

på Leivset. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ronny Borge (H):  

Har mottatt epost fra Østbø. Det har vært avholdt et anbud ang. rydding i Sulitjelma. Det 

lagres nå metallavfall inni og utenfor Smeltehytta. Etterspør prosessen rundt anbud. 

Hvorfor har ikke rydding startet? Det meldes om nytt skrap på kommunal tomt ved 

smeltehytta. 

 

 

 



Svar på spørsmål: 

Ronny Borge: 

Kommunalsjef svarte. Bra å få spørsmålet på forhånd. Dette gjelder anbud om fjerning av metall 

ved flotasjonen. De 2 bedriftene som ga inn anbud var: Metallavfall kr. 0,- og Østbø kr. 60.000,-. 

Mangler HMS-erklæring og avfallsplan fra Metallavfall, som var krav før inngåelse av avtale. 

Det er ikke kommet inn noe. I ettertid skulle anbudet ha blitt avlyst. Burde vært fulgt opp. 

Vekting for anbudet: Pris 20 % og gjennomføringstid 80 %. Nye Sulitjelma Gruber ber om at det 

ikke gjøres noe i flotasjonen. Saken har vært i kontrollutvalget. Anbud er OK, men ikke 

gjennomføringen. 

Enhetsleder svarte. Ikke inngått avtale med Metallavfall, ettersom de ikke har gitt inn erklæring. 

Smeltehytta ikke kommunal. Nordlandsbanken står som eier. Metallavfall har avtale med 

Statskog om innsamling av metallavfall. De har ikke avtale med kommunen om leie av areal. 

 

Marit Sørensen (SV) innvilget permisjon fra sak 62/11 til og med sak 65/11. 

 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

062/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 

063/11 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

064/11 REFERATSAKER I PERIODEN 

065/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

MEIERIKVARTALET, ENDRING 

066/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3 

067/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM - 

ENDRING 

068/11 GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV 

FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO I SULITJELMA TIL HELÅRSBOLIG/NY 

BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK 

069/11 ASLE  SOMMERLI, KLUNGSET.  SØKNAD OM FRADELINGAV 2 

BOLIGTOMTER AV EIENDOMMEN GNR. 117 BNR. 8 PÅ KLUNGSET. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN 

AREALDELEN. 

070/11 RAGNHILD PEDERSEN, BODØ. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 65 BNR. 10 I ØVRE 

VALNESFJORD. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT 

KOMMUNEPLAN AREALDELEN 

 

 

 

 

 

  



062/11: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2011 godkjennes. 

 

 

PLUT-062/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

063/11: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-063/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

064/11: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

065/11: FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

MEIERIKVARTALET, ENDRING  
 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring.  

 

 

PLUT-065/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring. 

 

 

066/11: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3  
 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 

PLUT-066/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre godkjenner ikke det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan 

for Jernbanegata 3, med begrunnelse at byggets utforming bryter med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for KRF’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 

067/11: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM - 

ENDRING  
 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-067/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

068/11: GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV 

FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO I SULITJELMA TIL HELÅRSBOLIG/NY 

BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK  
 

NY INNSTILLING: 

 



Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 

 

 

PLUT-068/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 

 

 

069/11: ASLE  SOMMERLI, KLUNGSET.  SØKNAD OM FRADELINGAV 2 

BOLIGTOMTER AV EIENDOMMEN GNR. 117 BNR. 8 PÅ KLUNGSET. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN 

AREALDELEN.  
 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i  plan- og bygningsloven § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon 

fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av 2 parseller, (areal parsell 1 ca. 6,7 

daa. og areal parsell 2 areal ca. 4,8 daa.),  kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling som 

omsøkt på følgende vilkår: 

 

Overføring av resten av eiendom gnr 117/8 til eier av gnr 117/1 må skje samtidig som 

fradelingen av de to omsøkte parseller tinglyses.  

 

Eier av gnr 117/1 får tinglyst rett til å bruke eksisterende traktorvei over omsøkte 

parseller opp til innmarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen av 

de to omsøkte parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 og 

over jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å bruke denne 

veien som adkomstvei. 

 

Statens vegvesen må gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Rv 80 for 

de 2 nye boligeiendommene. 

 

 

PLUT-069/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i  plan- og bygningsloven § 19-2 gir med dette planutvalget 

dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av 2 parseller, (areal 

parsell 1 ca. 6,7 daa. og areal parsell 2 areal ca. 4,8 daa.),  kan gjennomføres. 

 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling som 

omsøkt på følgende vilkår: 

 

Overføring av resten av eiendom gnr 117/8 til eier av gnr 117/1 må skje samtidig som 

fradelingen av de to omsøkte parseller tinglyses.  

 

Eier av gnr 117/1 får tinglyst rett til å bruke eksisterende traktorvei over omsøkte 

parseller opp til innmarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen 

av de to omsøkte parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 

og over jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å bruke 

denne veien som adkomstvei. 

 

Statens vegvesen må gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Rv 80 

for de 2 nye boligeiendommene. 

 

 

070/11: RAGNHILD PEDERSEN, BODØ. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 65 BNR. 10 I ØVRE 

VALNESFJORD. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT 

KOMMUNEPLAN AREALDELEN  
 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 daa av 

eiendommen gnr. 65 bnr. 10 kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles med dette tillatelse til fradeling 

av 1 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 på følgende betingelser: 

  

Det må foreligge samtykke fra vegeier av Fv 530/Statens vegvesen hva angår utvidet 

bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen gnr. 65 bnr. 10.  

 

 

PLUT-070/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 daa av 

eiendommen gnr. 65 bnr. 10 kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles med dette tillatelse til 

fradeling av 1 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 på følgende betingelser: 

  

Det må foreligge samtykke fra vegeier av Fv 530/Statens vegvesen hva angår utvidet 

bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen gnr. 65 bnr. 10.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


