
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12 - 011/12 

Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Kathrine Moan Larsen, Erling 

Palmar, Ari Tollånes, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, barnas representant, formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.10.11 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  25.10.11  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkallinga: 

 Kjetil Sørbotten (FL): Sakspapirene kom ikke i posten før på torsdag. Håper utvalget 

kan se på og ikke bruke tirsdag som møtedato ved neste års møteplan. 

 

Orientering ved enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir og plansjef Paul Aakerli. 

 

Planutvalget ønsker en oversikt over planer som venter på behandling. 

 



Planutvalget ønsker en orienteringssak til neste møte ang. kapasitet på plansiden og kjøp av 

tjenester. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Hjemgam. 

 

Merknad til dagsorden: 

 Jens Erik Kosmo (AP): Ber om redegjørelse om status Hageneshaugen. 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): Når kan vi få sak ang. hjemfall og veier i 

Sulitjelma? 

 Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om redegjørelse ang. status barnehagen i Sulitjelma. 

 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Rådmannen svarte. Kan gi status og framdrift i saken, men er usikker om prosjektleder er 

tilstede i dag. Barnehagen er i trinn 2. Kommer tilbake til dette senere. 

Linn Normann Godtfredsen: 

Rådmannen svarte. Det er ikke avklaring på dette. Statskog holder på med en avklaring mot 

staten. Det er ikke endring i dagens praksis ang. brøyting. 

Jens-Erik Kosmo:  

Enhetsleder svarte. Spørsmålet har vært hvem som eier infrastrukturen på Hageneshaugen. 

Kommunens advokat mener at infrastrukturen eies av eiere som har kjøpt seg inn i prosjektet. 

Kan da gi byggetillatelse. Pumper opp avløp til gjeldende ledning. Kan ikke forskuttere 

løsning for de tomtene som ikke er solgt. Hageneshaugen er et privat prosjekt. 
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001/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-001/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/12: NY PLAN- OG BYGNINGSLOV. PLANDELEN MED VIRKNING FOM 

01.07.09. KONSEKVENSER  
 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 

PLUT-002/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUESTYRET: 

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til 

det blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 

003/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KISTRAND  
 

INNSTILLING : 
 

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

områderegulering for Kistrand ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas H71 og H72 ut av plankartet. 

 

 

PLUT-003/12 VEDTAK-  25.10.2011 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Kistrand ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas H71 og H72 ut av plankartet. 

 

 

004/12: FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021  
 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for skogsveier 

2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til offentlig høring. 

 

 

PLUT-004/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for 

skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til 

offentlig høring. 

 

 

005/12: AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. 

REFUSJON AV IKKE BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 av Amundsens Eiendom AS sin eiendom på 

Krokdalsmyra i hht. kartskisse datert 12.09.2011, (vedlegg 3 i saken). 

 

Pris pr. m
2
 settes til kr. 80,- pr. m

2
. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med overskjøtingen bæres av Amundsen Eiendom AS. 

 

Vurdering av ytterligere salg av tilleggsareal til Amundsen Eiendom AS stilles i bero i 

påvente av endelig planvedtak reguleringsplan for Krokdalsmyra øst.  

 

 

PLUT-005/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 av Amundsens Eiendom AS sin eiendom på 

Krokdalsmyra i hht. kartskisse datert 12.09.2011, (vedlegg 3 i saken). 

 



Pris pr. m
2
 settes til kr. 80,- pr. m

2
. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med overskjøtingen bæres av Amundsen Eiendom 

AS. 

 

Vurdering av ytterligere salg av tilleggsareal til Amundsen Eiendom AS stilles i bero i 

påvente av endelig planvedtak reguleringsplan for Krokdalsmyra øst.  

 

 

006/12: FRANK HJEMGAM, HJEMGAM. SØKNAD OM TILLATELS ETIL 

FRADELING AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 97 BNR. 1 PÅ 

HJEMGAM. KLAGE PÅ VEDTAK  
 

NY INNSTILLING: 

 

Klage fra Frank Hjemgam på vedtak i DEL-sak 109/11 av dato 05.07.2011 står ved 

lag.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen i angjeldende sak. Begrunnelsen for dette framkommer i 

skogbrukssjefens utredning/vedtak. 

 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.  

 

 

PLUT-006/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet på vegne av AP og H følgende forslag:  

Klagen til Frank Hjemgam tas til følge, med de tilpasninger han har foreslått. 

Det betyr at planutvalget dispenserer i forhold til kommuneplanen arealdelen. 

Begrunnelse: Samfunnsinteresser med nyetablering og videre drift går foran verning 

av den delen av den dyrka marka. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen til Frank Hjemgam tas til følge, med de tilpasninger han har foreslått. 

Det betyr at planutvalget dispenserer i forhold til kommuneplanen arealdelen. 

Begrunnelse: Samfunnsinteresser med nyetablering og videre drift går foran verning 

av den delen av den dyrka marka. 

 

 

007/12: GUNNAR RABBEN, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING 

AV TOMT TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 5 PÅ 

NYSTAD. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN 

AREALDELEN. KLAGE PÅ VEDTAK   
 

NY INNSTILLING: 

 



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

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 0,7 daa 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5 kan gjennomføres. 

 

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

fradeling av 0,7daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

  

Ny eiendom skal ha tinglyst rett til biloppstillingsplass på eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

 

 

PLUT-007/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

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 0,7 daa 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5 kan gjennomføres. 

 

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

fradeling av 0,7daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

  

Ny eiendom skal ha tinglyst rett til biloppstillingsplass på eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

 

 

008/12: FARTSGRENSESKILTING LANGS BJØRKVEIEN-ROGNVEIEN-

TINKELIHEIEA  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunal veg på strekningen Hauanbrua langs Bjørkveien/Rognveien opp til 

Kantlyngveien skiltes med fartsgrense 50 km/t som angitt på vedlagte skiltplan. Videre 

skiltes strekningen Rognveien, fra Kantlyngveien, fram til avkjøringen til Finneid skole, 

med 40 km/t. (ikke ferdigstilt veg). Fra dette punktet og videre ned Tinkeliheia til en har 

passert gangvegpassasjen skiltes det med 30 km/t grunnet mye skolebarntrafikk.   

Tinkeliheia ned til krysset med Heiaveien skiltes med 50 km/t. Herfra og ned til Rv 830 

(Sulitjelmaveien) skiltes det med hastighet 40 km/t grunnet mange avkjørsler. 

 

Gang/sykkelvegen langs Rognveien skiltes med skilt nr 522 i tråd med krav til plassering 

av slike skilt. 

 

Skiltplassering og type er angitt på vedlagte kartutsnitt nr. 1, 2 og 3. 

 

 

PLUT-008/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Kommunal veg på strekningen Hauanbrua langs Bjørkveien/Rognveien opp til 

Kantlyngveien skiltes med fartsgrense 50 km/t som angitt på vedlagte skiltplan. Videre 

skiltes strekningen Rognveien, fra Kantlyngveien, fram til avkjøringen til Finneid 

skole, med 40 km/t. (ikke ferdigstilt veg). Fra dette punktet og videre ned Tinkeliheia 

til en har passert gangvegpassasjen skiltes det med 30 km/t grunnet mye 

skolebarntrafikk.   

Tinkeliheia ned til krysset med Heiaveien skiltes med 50 km/t. Herfra og ned til Rv 

830 (Sulitjelmaveien) skiltes det med hastighet 40 km/t grunnet mange avkjørsler. 

 

Gang/sykkelvegen langs Rognveien skiltes med skilt nr 522 i tråd med krav til 

plassering av slike skilt. 

 

Skiltplassering og type er angitt på vedlagte kartutsnitt nr. 1, 2 og 3. 

 

 

009/12: KLAGE PÅ SØKNAD OM TILBAKEREGULERING AV 

PARKERINGSOMRÅDE VED VESTMYRA BARNEHAGE  
 

INNSTILLING : 
 

Klage fra FAU v/Vestmyra barnehage på vedtak i PLUT sak 6/11 den 18.1.2011, tas ikke 

til følge.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan.  

 

Klagen oversendes klagenemda for endelig avgjørelse.  

 

 

PLUT-009/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Brev fra FAU v/Vestmyra barnehage datert 24.10.2011 ble utdelt i møtet. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte i PLUT. Før saken behandles avholdes det en befaring 

ved barnehagen. 

Leder av FAU v/Vestmyra barnehage inviteres til å fremlegge FAU’s syn under 

befaringen. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Klage fra FAU v/Vestmyra barnehage på vedtak i PLUT sak 6/11 den 18.1.2011, tas 

ikke til følge.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan.  

 



Klagen oversendes klagenemda for endelig avgjørelse.  

 

 

010/12: HØRING AV JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT 

DYREPÅKJØRSLER MED TOG 2012 - 2017. HØRINGSFRIST 10.11.2011  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune støtter i hovedsak Jernbaneverkets forslag til handlingsplan og 

prioriteringsliste mot dyrepåkjørsler med tog. Vi er enige i at de strekningene med flest 

antall påkjørsler bør prioriteres høyest men påpeker at antall påkjørsler har økt i Fauske 

siste år slik at det også her bør prioriteres tiltak. 

 

Fauske kommune støtter ikke forslaget i handlingsplanen som sier at primærnæringene 

selv skal sette opp gjerde og dekke kostnadene med dette samt at vedlikeholdet skal 

bekostes av andre enn Jernbaneverket. Prosjektering, planarbeid, oppsetting av gjerde, 

drift og vedlikehold må foregå i regi av Jernbaneverket. 

 

Fauske kommune støtter forlaget om hogst og rydding av skog langs jernbanelinja og 

påpeker at det er nødvendig at det settes av tilstrekkelige årlige midler til etterrydding og 

sprøyting. 

 

Fauske kommune er positive til å delta i lokalt samarbeid med andre kommuner, 

grunneiere, Jernbaneverket, rettighetshavere og andre berørte parter. Dette arbeidet bør 

ledes av Nordland Fylkeskommune 

 

 

PLUT-010/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune støtter i hovedsak Jernbaneverkets forslag til handlingsplan og 

prioriteringsliste mot dyrepåkjørsler med tog. Vi er enige i at de strekningene med 

flest antall påkjørsler bør prioriteres høyest men påpeker at antall påkjørsler har økt i 

Fauske siste år slik at det også her bør prioriteres tiltak. 

 

Fauske kommune støtter ikke forslaget i handlingsplanen som sier at primærnæringene 

selv skal sette opp gjerde og dekke kostnadene med dette samt at vedlikeholdet skal 

bekostes av andre enn Jernbaneverket. Prosjektering, planarbeid, oppsetting av gjerde, 

drift og vedlikehold må foregå i regi av Jernbaneverket. 

 

Fauske kommune støtter forlaget om hogst og rydding av skog langs jernbanelinja og 

påpeker at det er nødvendig at det settes av tilstrekkelige årlige midler til etterrydding 

og sprøyting. 

 

Fauske kommune er positive til å delta i lokalt samarbeid med andre kommuner, 

grunneiere, Jernbaneverket, rettighetshavere og andre berørte parter. Dette arbeidet bør 

ledes av Nordland Fylkeskommune 

 

 



011/12: VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD 

GRUNNEIERLAG FOR PERIODEN 2011 - 2015  
 

 

PLUT-011/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Forslag om representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015. 

Jens Erik Kosmo foreslås. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Som vara foreslås Kjetil Sørbotten. 

 

AP/H og FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

 

Vararepresentant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015: 

 Kjetil Sørbotten, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


