
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 22.11.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/12 - 022/12 

Møte nr: 2/2012 Til kl. 15:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan 

Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, leder Fauna, enhetsleder bygg/eiendom/idrett, 

formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 24.11.11 

 

 

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  24.11.11  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro først på befaring til diverse steder i Fauske sentrum. Leder i 

Fauna KF og enhetsleder bygg/eiendom/idrett var med på befaringen. 

 

Leder Fauna:  

Valnesfjord. Har fått tilbakemeldinger på at det må lages plan med attraktive og store tomter. 

Utvikling av Strømsnes sentrum. Coop har planer for utbygging. Det er viktig hvordan 

sentrum skal fremstå. 

 



Oppsummering etter befaring: 

 Forskjønnelse/vedlikehold: 

Må få med oss de private. Må få opp handlingsplan i møte i mars. 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok enstemmig å nedsette en referansegruppe 

bestående av: 

o Leder Fauna 

o Enhetsleder bygg/eiendom/idrett 

o Enhetsleder plan/utvikling (Enhet plan/utvikling er sekretariat for 

gruppa) 

o Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 

Dette utvalget skal også se på innspill til regional transportplan. 

 Veier 

Mølnveien og Hauan-Finneid 

Det må lages sak med henstilling til formannskapet om midler. 

Må se på om tomtefondet kan benyttes som forskuttering i Finneidlia til lys, gangvei 

og asfaltering. 

Kommunalsjef er usikker om hva vi kan pålegge tomtekjøperne. Dette er en 

budsjettsak. 

 Overganger 

o Overgang E6/Eiaveien – Over-/undergang. Må trykke på overfor Statens 

vegvesen. 

o Overgang Rv80/Mølnveien. Burde vært lysregulert. 

Bør samarbeide med Trafikkfaglig forum ang. overganger. 

Rapportering i neste møte på status ang. overganger. 

 Hauan bru 

Må få helhetlig plan for området. Må ha bedre belysning på Hauanbrua. 

Kommunalsjef tok opp tungtransporten som ikke burde vært der. 

I rådmannens forslag til budsjett er det forslått kr. 500000 til gatelys. PLUT vil 

eventuelt få prioriteringssak, hvis dette blir vedtatt. 

 Videregående skole 

Må oppgradere vei. Må henstille formannskap/kommunestyre. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): 

1. Kulturminneplan Sulitjelma. Er dette mulig å utarbeide? 

2. Ny parkeringsplass ved Sulitjelma skole. Er det mulig å få lys? 

 Kathrine Moan Larsen (FL): 

1. Er det plan i Sulitjelma for boligområder og områder for industri (veier, lys etc.)? 

2. Sentrumsplan forskjønning. Er Sulitjelma med i dette? 

3. Krokdalsmyra. Er det plan for hva som kan etablere seg der? 

 Vigdis Kristensen (H): 

Det er ikke lys på parkeringsplassen ved Fauskebadet og adkomstveien for 

funksjonshemmede er meget dårlig. Det er et fint bygg, men det er ikke gjort noe med 

uteområdet. 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Tomme lokaler i sentrum. Burde vi bestemme hva som skal etablere seg på 

Krokdalsmyra? 

 Ottar Skjellhaug (AP): 

Ny sak til behandling settes på dagsorden. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 



 

Svar på tidligere spørsmål: 

Katrine Moan Larsen: Sulitjelma barnehage. 

Kommunalsjef svarte. Fase 1 er skola. Fase 2 er barnehagen. Skole ferdigstilles først. Elevtall 

går nedover. Har tid å se på dette mens skola bygges. 

 

Kapasitet i enhet plan/utvikling 

Kommunalsjef svarte. Oppmålingssiden er nå besatt. Byggesak blir en flaskehals. 

Saksbehandler pensjoneres. Ny saksbehandler tar nå byggesaksskole. Avklaring før jul. 

Oversikt over planer samt “kokebok” for reguleringsplaner utleveres i møtet. Saltdal ønsker å 

avslutte samarbeidet ang. skogbrukssjef. Dette er OK. Den ledige kapasiteten settes inn i 

planarbeidet. 

 

Svar på spørsmål: 

Linn Normann Godtfredsen: 

Pkt. 1. Kommunalsjef kommer tilbake i neste møte med dette. 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Rådmannen har gitt enhetslederne klar beskjed om reduksjon 

etter budsjettsituasjonen. Stillstand som følge av budsjettsituasjonen. Rådmannen tar med seg 

problemer med sikkerhet. 

Kathrine Moan Larsen: 

Enhetsleder svarte. Boligbygging. I arealplanen er nytt område lagt ut utenfor rasområdet 

(ovenfor butikken). Sulitjelma nærmiljøutvalg har fått innvilget kr. 60.000 fra formannskapet 

til planlegging i LNF-område. De har ikke søkt om dispensasjon enda. 

Industriområde. Nye Sulitjelma Gruber har søkt om å benytte bygg på industriområdet. 

Formannskapet har innvilget dette i en periode. Smeltehytta eies av Nordlandsbanken. 

Kommunen kan ikke gå inn på dette området. Vei til industriområdet eies av Statskog. 

Vigdis Kristensen: 

Kommunalsjef svarte. Her må det opp flere stolper. En sak for prioritering i forbindelse med 

gatelys. 

Kjetil Sørbotten: 

Kommunalsjef svarte. Kommunestyret gjorde et valg da Coop fikk etablere seg på 

Krokdalsmyra. 

 

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

012/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

013/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

014/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

015/12 SJUNKHATTEN NASJONALPARK. INNFALLSPORT HÅLA - 

ANSVARFORHOLD ADKOMSTVEG/DIVERSE TILTAK 

016/12 ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG 

017/12 NAVN PÅ VEG 

018/12 KARIN BENDIKSEN, TUVEN 4A, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV 

TOMTEAREAL/TILLEGGSTOMT AV   FAUSKE KOMMUNES 

EIENDOM GNR. 103 BNR. 939 

019/12 SØKNAD OM  KJØRETILLATELSE - TURISTANLEGG VED 

STORTOPPEN 

020/12 SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING MED SCOOTER I 

ANLEDNING VARDEBRENNING 31.12.11 

021/12 MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

022/12 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKNADER TIL KJØPEKONTRAKT. 

INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID 

NÆRINGSOMRÅDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10877      

 Arkiv sakID.:   11/2492  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    012/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 1/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-012/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10875      

 Arkiv sakID.:   11/2490  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    013/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 156/11: 103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - RAMMETILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV 3 BOLIGER SAMMENBYGD M/CARPORTER PÅ FRADELT TOMT 

I BREMSEBAKKEN, FAUSKE. SAMLET BYA: 316 M2 

 

VEDTAK : 

 
Anmerkninger/ klage fra naboene Kaare Barkhald, Unn Inger Mathisen og Ronald 

Isaksen tas ikke til følge. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reg. planen for 

Fauske Østre, del 1 slik at utvidet G3 vei mellom vei 2 til Sykehusveien kan benyttes som 

atkomstvei i forbindelse med omsøkte bygningstiltak. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-2 jvf. SAK 5-4 meddeles rammetillatelse for 

oppføring av 3 boliger med sokkeletasje sammenbygd med garasjer i Bremsebakken på 

gnr.103 bnr.1573 som omsøkt, jvf. rev. hustegning mottatt 08.09.2011. 

 

Eventuell omlegging av off. vannledning over tomten må bekostes av tiltakshaver og må 

være utført før byggingen av boligene kan igangsettes. Det samme gjelder internvei 

(privat vei) over tomten som benyttes av noen beboere i Høgstveien. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen. 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Bodø godkjennes. 

Det vises for øvrig til sammendraget i saken. 

 

 

 

DPLU. 157/11: FINNEID GRUS AS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST PÅ 

EIENDOMMMEN GNR. 88 BNR. 2 PÅ SJØNSTÅ. FESTER: STEIN OLA JAKOBSEN, 

BJØRØYHAMN 

 

VEDTAK : 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

naust på eiendommen gnr. 88 bnr. 2 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 158/11: STATSKOG SF, NAMSOS.  SØKNAD OM PUNKTFESTE AV  NAUST 

VED KJELVATNET, GNR. 119 BNR. 1. FESTER: TURID NICOLAISEN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til punktfeste av 

naust på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 159/11: 58/8 - ROBERT KARLSSON - OPPFØRING AV TILBYGG MED 

SOVER., BAD OG VASKEROM BRA: 33 M3 LA: 28 M2 TIL BOLIG PÅ HAGENES, 

VALNESFJORD  BRA EKSIST. BOLIG 154 M2. LA: 100 M2. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a jvf. SAK § 2-2 og § 3-1 meddeles 

byggetillatelse for oppføring av tilbygg med våtrom til bolighuset på Hagenes, Valnesfj. 

gbnr. 58/8 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Akribi Bygg AS og Rørlegger`n Fauske AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 160/11: 77/50 - TROND MELLEM - OPPFØRING AV TILBYGG M/ BL.A. 

VÅTROM MED BRA:27 M2 TIL HYTTE I NORDVIKA, VALNESFJORD. BRA 

EKSIST. HYTTE 65 M2.           BYGNR.: 188859623 01 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-2 jvf. SAK § 2-2 meddeles 

tillatelse til oppføring av tilbygg til hytten i Nordvik på gbnr.77/50 samt våtromsarbeidet 

ved etablering av nytt våtrom som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Trond Mellem som selvbygger jvf. SAK § 6-8 godkjennes.  

 

 

 

DPLU. 161/11: 103/1566 - BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILL. FOR OPPF. AV 3-LEILIGHETSH. I TO ETASJER MED 

SAMLET BRA: 349 M2 BYGGETR. 1 DEL 2 MED TILHØRENDE CARPORTER.  

BYGGESTED: GRYTTINGVEIEN  39, 41 OG 43, FAUSKE 

 

VEDTAK : 



 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 10 § 5-4 meddeles igangsettings-

till. for oppføring av 3-leilighetshus m/ frittst. carporter byggetrinn 1 del 2 som omsøkt i 

Gryttingveien 39, 41 og 43 gbnr.103/1566. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen.(regning blir tilsendt) 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggm. Sten Andersen AS, Fauske Rør AS, A. Moan og 

murm. Sigurd Tverå AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til utredning og vedtak i rammetillatelsen sak nr. 44/2011. 

 

 

 

DPLU. 162/11: 77/1 - KAI-FRODE SOLBAKK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS 

VED NORDVIK 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende bolighus og lite uthus. Fradelingen må 

ikke omfatte deler av eksisterende gårdsvei. 

 

Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og synes ikke 

å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper for jord- og skogbruket og heller 

ikke for kulturlandskapet. 

 

Det gis også tillatelse til fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det 

settes som betingelse at det blir tinglyst adkomst fra rv 80 til omsøkte areal langs 

eksisterende gårdsvei. 

_____________________________________________________________________________   

 

 

DPLU. 163/11: 103/701 - HAVNEGÅRDEN FAUSKE AS - IGANGSETTINGSTILL.  FOR 

BYGNINGSMESSIGE OG TEKNISKE INNREDNINGSARBEIDER I 1. OG DELER AV 

2. ETASJE TIL FORRETNINGSFORMÅL. BRA 1. ETASJE: 969 M2 + DEL AV 2. 

ETASJE CA 50 M2. + TEKN. ROM.  ADR.: SJØGATA 78, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

Det gis dispensasjon fra TEK 2007 hva gjelder krav til varmeisolasjon i gulvet for 

tilbygget med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf. §§ 21-2 og 21-4 jvf. SAK § 6-4 med-

deles byggetillatelse for alt innredningsarbeidet inkl. ventilasjon, ledelys/brannvarsling 

etc i kontor/forretningsbygget i Sjøgata 78 som omsøkt. 

 

Bygget kan prosjekteres og oppføres etter TEK 2007. 

 



Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, Norconsult AS og GK Norge AS, samt 

søknad om lokal godkjenning av foretaket og ansvarsrett fra Fauske Elektro AS og Multi 

Kulde AS, Bodø godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 164/11: 58/38 - ØYVIN THUV/RAKEL HUNSTAD - OPPFØRING AV BOLIG PÅ 

TO PLAN MED SOKKELETASJE BRA:219 M2 LA:185 M2  PÅ FRADELT TOMT I 

HAGENESVEIEN 20, VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK § 13 meddeles byggetillatelse for 

oppføring av bolig i Hageneshaugen 20, gbnr. 58/38 som omsøkt. 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

Bygget kan prosjekteres etter TEK 2007, Jvf. sammendraget i saken. 

 

Vann og kloakk kan tilkobles feltets ledninger som ligger i veien bak huset. Kloakken 

ledes via pumpekum og er midlertidig inntil prosjekterte ledninger blir fremført nedenfor 

tomten som vil gi selvfall. 

 

Tilknytningsavg. til kommunalt mottaksnett må betales til kommunen.(regn. blir tilsendt) 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Unikus AS, ByggPartner AS, Flexit AS, 

Rørlegger`n Fauske AS og Øyvind Thuv som selvbygger på visse vilkår. 

 

 

 

DPLU. 165/11: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV UBEBYGD NAUSTTOMT 

OG UTMARKSTEIG - GNR. 53/37, 38 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen for nausttomt og utmarksteig på kr. 5000,- anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003 samt delegasjon, innvilges Mette Alvenes Hegge og Hans Jakob Hegge 

konsesjon ved erverv av gnr. 53 bnr. 37, 38 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 166/11: SØKNAD OM KONSESJON VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV 

BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 89/2 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Elin Agathe Olsen og Svein Leander Setså  

konsesjon for en ideell halvdel hver ved erverv av gnr. 89/2 i Fauske kommune. 



 

Det sette som vilkår for innvilging av konsesjon at dyrka jord og beitearealer leies bort på 

langsiktig kontrakt hvis det skulle oppstå interesse for det. 

 

 

 

DPLU. 167/11: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I 

KJELVATN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 20/08, 

legges forslag til områderegulering for Naustbukta ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

 

 

DPLU. 168/11: SØKNAD OM TILDELING AV EKSTRA DYR I FORBINDELSE MED 

ÅRETS ELGJAKT I DRIFTSPLANOMRÅDE 5 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet for jakt på elg for 

driftsplanområde 5 ( Lakså/Nordal m.m) for elgjaktperioden 2011, jfr. Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt dat. 22.03.02, § 6. 

 

Det gis tillatelse til felling av inntil 6 ekstra dyr i tillegg til ordinær kvote for 

driftsplanområde 5 i 2011 som omsøkt. Det bør i hovedsak tas ut kalver og ungdyr. 

 

 

 

DPLU. 169/11: SØKNAD OM TILDELING AV EKSTRA DYR I FORBINDELSE MED 

ÅRETS ELGJAKT FOR LAKSÅ VESTRE JAKTFELT I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearelet for jakt på elg med inntil 50 % 

for Lakså Vestre Jaktfelt for elgjaktperioden 2011, jfr. Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt, § 6, dat. 22.03.02. 

 

Det gis tillatelse til felling av 1 voksen elg i tillegg til ordinær kvote for Lakså Vestre 

Jaktfelt i 2011. Det henstilles om at det felles et ungdyr.  

 

 

 

DPLU. 170/11: SØKNAD OM TILDELING AV EKSTRA DYR I FORBINDELSE MED 

ÅRETS ELGJAKT I DRIFTSPLANOMRÅDE 2 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 



Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet for jakt på elg for 

driftsplanområde 2 (Fauskeeidet m.m.) for elgjaktperioden 2011, jfr. Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt dat. 22.03.02, § 6. 

 

Det gis tillatelse til felling av inntil 15 ekstra dyr i tillegg til ordinær kvote for 

driftsplanområde 2 i 2011. Det bør i hovedsak tas ut kalver og ungdyr og uttaket må skje i 

samarbeid med kommunen. 

 

 

 

DPLU. 171/11: SØKNAD  OM TILDELING AV EKSTRA DYR I FORBINDELSE MED 

ÅRETS ELGJAKT I DRIFTSPLANOMRÅDE 3 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet for jakt på elg for 

driftsplanområde 3 (Vatnbygda m.m.) for elgjaktperioden 2011, jfr. Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt dat. 22.03.02, § 6. 

 

Det gis tillatelse til felling av til sammen  inntil 9 ekstra dyr i tillegg til ordinær kvote for 

driftsplanområde 3 i 2011. Det bør i hovedsak tas ut kalver og ungdyr. 

 

 

 

DPLU. 172/11: STATSKOG, NAMSOS.  SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST VED 

KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER: ANN-KARIN BODØGAARD, BODØ 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

naust på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 173/11: BOLIGBYGG&EIENDOM ANS.  SØKNAD OM FRADELING AV  2,5 

DAA AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 18 I MØLNVEIEN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 2,5 

daa av eiendommen gnr. 104 bnr. 18, benevnt som B9 i stadfestet reguleringsplan for 

Mølnveien. 

 

 

 

DPLU. 174/11: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 0,3 

DAA.  AV GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. KJØPER: ØRJAN VALLA, SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 



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

areal stort ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 beliggende i Bursimarka. 

 

 Omsøkt areal er sjekket ut/klarert mhp skredfare, jfr skredrapport for Sulitjelma. 

 

 

 

DPLU. 175/11: 119/104 - GEIR HOLEN - KLAGE FRA WENCHE SPJELKAVIK PÅ 

ADM. VEDTAK I SAK NR.118/2011 OM OPPFØRING AV BALKONGER PÅ 

FRITIDSHUSET I SJEIDEBAKKEN 12, SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 

Klagen fra Wenche Spjelkavik tas til følge hva angår kommunens dispensasjon fra kravet 

om utarbeidelse av reguleringsplan jvf. kommunedelplanen som er gitt uten at det på 

forhånd skriftlig er søkt om det fra tiltakshaver/søker. 

 

 

Byggetillatelse i sak nr. 118/11 av 25.08.2011 oppheves inntil videre i påvente av 

skriftlig søknad om dispensasjon, samt gjenpart for utstedelse av nytt nabovarsel er 

mottatt. 

 

Saken vil deretter bli behandlet på nytt.  

 

 

 

DPLU. 176/11:  KENNETH SVENDSEN - BYGGETILL./FLYTTING AV BOLIGHUS I 

SIN HELHET FRA REINROSEVN. 6B TIL BOLIGTOMT MED NY GRUNNMUR I 

TORTENLI, FAUSKE PARSELL AV GBNR.116 /4.  BRA: 193 M2. LA: 108 M2. 

 

VEDTAK : 
 

Eier av boligen i Reinrosevn. 6 B gis rett til å benytte huset over grunnmur slik det er i 

dag som permanent bolig på ny grunnmur i Tortenli, Fauske parsell av gbnr.116/4. 

 

Det gis dispensasjon fra TEK 10 slik at bygget oppført i 1984 etter teknisk forskrift av 

1983 godkjennes for videre bruk på ny tomt, jvf. PBL § 19-2 og § 31-2. 

 

Byggetillatelse meddeles med dette i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 10 § 5-1 for 

oppføring av boligen på parsell av gbnr.116/4 i Tortenli som omsøkt. Grunnmur med 

varmeisolering utføres etter krav i TEK 10. 

Frittstående garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

Vilkår for fradeling av tomten jvf. sak nr. 56/11 må etterkommes. 

 

Tilknytningsavgift for vann må innbetales til kommunen (regning blir tilsendt). 

Kloakken blir privat enkeltutslipp, jvf. utslippstillatelse av 08.11.2011 A-sak 96/11. 

 

Det vises for øvrig til saksutredningen og krav til radontiltak jvf. TEK 10 § 13-5. 

 



Søknad om ansvarsrett fra tiltakshaver, Dahl-Bygg AS og Fauske Rør AS godkjennes.  

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-013/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10876      

 Arkiv sakID.:   11/2491  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    014/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/9698 U 10/2682 17.10.2011 Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

SØKNAD OM DISPENSASJON 

FOR KJØRING I 

YTTERGRENSEN AV 

NASJONALPARKEN - 

TURISTLØYPEN FRA 

SULITJELMA TIL SVERIGE - 

SESONGEN 2010 - 2011 

 11/10471 I 11/2418 01.11.2011 Coop Nordland SA NY ADKOMST FRA 

TILKNYTNINGSVEI MELLOM 

RV80 OG STRØMSNES 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-014/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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     JournalpostID:   10/8587      

     Arkiv sakID.:   10/1004  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet 
 

Sak nr.:    015/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 018/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

 

 

 

SJUNKHATTEN NASJONALPARK. INNFALLSPORT HÅLA - ANSVARFORHOLD 

ADKOMSTVEG/DIVERSE TILTAK 

 
Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Håla Veiforening v/Per A. Vasshaug, Bodø datert 05.05.2010 

2. Kopi av brev stilet  til Fylkesmannen i Nordland datert 31.01.2010 

3. Kopi av brev til Håla Veiforening v/Per A. Vasshaug datert 03.11.2010 

4. Kopi av brev fra Håla veiforening v/Per A. Vasshaug datert b19.11.2011 

5. Kopi av forslag til tiltak   

6. Kartkopi over området Vestvatnli/Håla 

7. Kartkopi over Sjunkhatten nasjonalpark 

 

 

Sammendrag: 
 

Sjunkhatten nasjonalpark ble vedtatt 5. februar 2010. 

 

I forbindelse med oppstartsmeldingen for Sjunkhatten nasjonalpark kom det inn en rekke 

innspill. Blant annet kom det innspill (datert 31.01.2010)  fra Håla Veiforening  v/Per A. 

Vasshaug, vedrørende problemstillinger rundt adkomstveien inn  til innfallsport Håla. I brev av 

05.05.2010 er innspillet oversendt Fauske kommune.  

 

Kort om planlagte innfallsporter. 

I forbindelse med arbeidet med planen for nasjonalparken ble det lagt opp til følgende 

innfallsporter i Fauske kommune: (I vedtatt forvaltningsplan ble disse lagt inn som tiltak),  jfr. 

vedlegg 3: 

Fridalen i øvre Valnesfjord er definert som hovedinnfallsport. I samarbeid med Nordland 

fylkeskommune har Fauske kommune utarbeidet egen reguleringsplan for denne. 

Det er igangsatt et eget prosjekt hva angår utforming av innfallsporten i Fridalen. Det er  avholdt 

en arkitektkonkurranse. Vinner er kåret. Neste trinn her blir et forprosjekt med bakgrunn i 

vinnerutkastet. 

 

Prosjektet i Fridalen omfatter innfallsporten/omkringliggende arealer/utformingen av dette.  

Adkomst til Fridalen går via Fv 530 fra Strømsnes til avkjøring inn til helsesportsenteret. Resten 

av strekningen er kommunal veg.  

 

Ansvaret for eventuelle forbedringer/forsterkninger av denne vegstrekningen vil ligge hos 

Nordland fylkeskommune som vegeier av fylkesvegen og Fauske kommune som eier av den 

kommunale vegen.  

 

 



Vestvatnli/Håla blir den andre sentrale innfallsporten i kommunen. Her vil det bli utarbeidet en 

detaljplan som beskriver  de ulike elementer som eksempelvis, parkering-/snuplasser, infotavle, 

bålplass etc. 

Fauske kommune har inngått leieavtale med berørt grunneier vedrørende leie av grunn. Inngått 

avtale gjelder i 40 år. Årlig leieavgift er kr. 5.000 som dekkes av Fauske kommune. 

 

Det er igangsatt arbeide med klopplegging/rydding av sti fra parkeringsplass inn i 

nasjonalparken, slik at stien går utenom eksisterende fritidsbebyggelse. 

 

Opparbeidelse av de ulike tiltak nevnt i detaljplanen er planlagt igangsatt til sommeren. 

 

Ved Bringsli er det planlagt opparbeidet en enkel parkeringsplass med infotavle etc. 

Det samme planlegges langs Fv 531, nord for skytterhuset i Nordvika. Dette for å ”fange opp” de 

som vil starte turen ut i nasjonalparken via Kvalhornet. Dette arbeidet er ikke igangsatt. 

 

Innspill/brev fra Håla veiforening: 

Brevet fra Håla Veiforening tar opp en del problemstillinger hva angår adkomstveien opp til 

Håla. Eierforholdet til vegstrekningen, (ca. 2,1 km), fra kommunal snuplass nord for Jordbru 

fram til Håla er uklar. På grunn av at det pr. d.d. ikke er fastboende i Håla, er vedlikeholdet av 

denne vegstrekningen nedprioritert av Fauske kommune.  Om vinteren foretas brøyting av veien, 

men dette skjer kun om helgene. Håla veiforening yter et tilskudd stort kr. 25.000 for dette. 

 

Håla er/vil bli et sentralt utgangspunkt/innfallsport til nasjonalparken, noe som vil generere  økt 

trafikk langs veien. Som det framgår av forvaltningsplan vil forvaltningsmyndigheten hensynta 

den økte tilstrømningen av turfolk, ved å legge forholdene til rette med etablering av 

parkeringsplass/snuplass for busser/infotavle etc. ved denne innfallsporten.  

 

Adkomst til innfallsporten Håla er ikke tema i forvaltningsplanen. 

 

Rådmannen er enig i at dagens praksis hva angår ansvar/drift/vedlikehold samt standard på vei 

inn til Håla ikke er tilfredsstillende. Ansvaret for drift/vedlikehold av adkomstveg inn til en av 

innfallsportene til nasjonalparken kan ikke i hovedsak være basert på dugnad fra Håla 

Veiforening. Her må det finnes løsninger som beskriver ansvarsforholdet, sikrer en skikkelig 

vegstandard samt et tilstrekkelig vedlikehold.  

 

Veien har i dag en meget dårlig standard, og trenger opprustning. Enhet VVA har estimert at en 

opprusting av veien til en forsvarlig standard vil kreve en investering på  anslagsvis kr. 2-3 mill. 

Årlige driftskostnader er anslått til ca. kr. 35.000/kr. 40.000 ( anslaget forutsetter opprustet veg). 

I dette ligger vinterbrøyting slik det praktiseres i dag, dvs. kun om helgene. Rådmannen anser 

dagens ordning med vinterbrøyting (kun om helgene)  å være tilstrekkelig, da Fridalen med 

vinteråpen veg vil være den mest naturlige innfallsport til nasjonalparken på vinterstid. 

 

Rådmannen kan ikke se at Fauske kommune alene skal bære kostnadene til en påkrevet 

opprusting av adkomstvei inn til en ”regulert” innfallsport til nasjonalparken.  Dette bør skje 

enten med tilskudd fra forvaltningsmyndigheten/MD eller et spleiselag mellom Fauske 

kommune, forvaltningsmyndigheten/Nordland fylkeskommune samt Håla Veiforening.  

Veiforeningen vil nyte godt av at vegen blir utbedret/opprustet/forsvarlig vedlikeholdt, og 

rådmannen anser det således ikke unaturlig at deres tilskudd stort kr. 25.000 videreføres - event. 

justeres. 

 



Med bakgrunn i brev fra Håla Veiforening datert 05.05.2010 var angjeldende sak tema for ca. 1 

år tilbake. Det ble da konkludert med at problemstillingen rundt adkomst til innfallsport Håla 

skulle stilles i bero påvente av en helhetlig/plan/avklaring for både Fridalen og Håla. 

 

Som nevnt innledningsvis er arbeidet med innfallsport Fridalen godt i gang. Forprosjektet 

forventes å omfatte parkering, informasjon og servicefasiliteter. Nødvendige utbedringer av 

adkomstforholdene opp til Fridalen forventes ikke å bli tatt med som den del av forprosjektet, 

men må utredes som en egen sak. Finansiering av eventuell utbedring er ikke avklart, som eier 

av veien vil kommunen stå ansvarlig, men det vil også her kunne tenkes et spleiselag mellom 

flere aktører.  

 

Med grunnlag i ovenstående redegjørelse vil rådmannen konkludere med at utbedringer av 

veiene må gjøres i prioritert rekkefølge der hovedinnfallsporten prioriteres først. 

 

Utbedring av veiene er ikke kostnadsberegnet. Gjennomføring av arbeidet vil være avhengig av 

at prosjektene er fullfinansiert.  

 

I denne saken er problemstillingen rundt adkomstforholdene til Håla bragt fram i lyset diskutert, 

slik at en prinsipiell avgjørelse kan bli fattet. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune ser behovet for at adkomstveg inn til Håla innfallsport blir gitt en bedre 

standard. Nødvendig opprusting bør finansieres ved et spleiselag mellom Fauske 

kommune, forvaltningsmyndigheten/MD/ Nordland fylkeskommune samt Håla 

Veiforening. 

 

Utbedringer av veiene inn til nasjonalparken må gjøres i prioritert rekkefølge der 

hovedinnfallsporten prioriteres først. 

 

Gjennomføring av arbeidet vil være avhengig av at prosjektet  er fullfinansiert. 

 

Det må inngås en bindende avtale mellom de instanser som skal delta i finansieringen 

hva angår kostnadsfordelingen.  

 

Fauske kommune påtar seg drift og vedlikehold av opprustet veg. Dette under 

forutsetning av årlig tilskudd fra forvaltningsmyndigheten og Håla Veiforening. 

 

 

PLUT-015/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo følgende endring i 1. avsnitt: 

Håla veiforening strykes i spleiselaget.  

 

FL’s forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Fauske kommune ser behovet for at adkomstveg inn til Håla innfallsport blir gitt en bedre 

standard. Nødvendig opprusting bør finansieres ved et spleiselag mellom Fauske 

kommune og forvaltningsmyndigheten/MD/ Nordland fylkeskommune. 

 

Utbedringer av veiene inn til nasjonalparken må gjøres i prioritert rekkefølge der 

hovedinnfallsporten prioriteres først. 

 

Gjennomføring av arbeidet vil være avhengig av at prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det må inngås en bindende avtale mellom de instanser som skal delta i finansieringen 

hva angår kostnadsfordelingen.  

 

Fauske kommune påtar seg drift og vedlikehold av opprustet veg. Dette under 

forutsetning av årlig tilskudd fra forvaltningsmyndigheten og Håla Veiforening. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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 019/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

  KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG 

   

 
Vedlegg: Forprosjekt datert 3. okt. 2011 av Norconsult AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Østerkløft avløpsrenseanlegg ble etablert i ca. 1980 i forbindelse med etableringen av 

Valnesfjord Helsesportssenter. Anlegget er i dag nedslitt og krever betydelige ressurser for drift 

og oppfølging.  

 

Enhetsleder VVA ønsker derfor å bygge nytt anlegg i samme område, se Norconsults rapport 

(vedlagt). 

 

 

Drift av dagens anlegg 

 

Valnesfjord-vassdraget er et vernet vassdrag. Driften av Valnesfjord Helsesportssenter er 

avhengig av et til enhver tid velfungerende avløpsrenseanlegg.  

 

Enhet VVA gjorde i august 2010 en HMS-risikovurdering av dagens anlegg. Følgende faktorer 

framkom: 

 

 Natronlut og aluminiums-sulfat håndteres manuelt på anlegget. Dette er risikofylt og lite 

tilrettelagt. Uttynning av lut skjer manuelt. Påfylling av aluminiums-sulfat skjer manuelt 

med mye støy fra prosessen. 

 Åpen løsning av bassenger og prosesser i bygget fremkaller gasser og aerosoler. Ved 

spyling av basseng og utstyr dannes det aerosoler som er sterkt forurensende og krever 

omfattende beskyttelsestiltak (åndedrettsvern mm). 

 På grunn av at anlegget er nedslitt er det en stressfaktor at vi til tider er på grensen til å 

oppfylle rensekravene (som i verste fall vil kunne medføre en stengning av VHSS). 

 Dagens renseanlegg krever hyppig tilsyn/ drift (4-5 timer daglig). Behovet for tilsyn går 

ut over drift av kommunens andre VA-anlegg. 

 Bygget er lite hensiktsmessig men en dårlig tak-konstruksjon. I løpet av hver vinter er det 

behov for å måke taket for snø ca. 3-5 ganger. 



 

 

 

Forprosjekt 

 

Konsulentfirmaet Norconsult AS har på oppdrag for Fauske kommune utarbeidet et forprosjekt 

med kostnadsoverslag for et nytt Østerkløft RA med følgende hovedinnhold: 

 

1. Bakgrunn 

2. Eksisterende anlegg 

3. Dimensjonerende vannmengder 

4. Renseanlegg 

5. Slamavvanning 

6. Kostnadsoverslag 

  

I kostnadsoverslaget er det ikke medtatt driftskontrollanlegg. Overslaget må derfor økes med kr. 

200000,-. 

 

Framdriftsmessig er det ønskelig å få utarbeidet detaljprosjekteringen vinteren 2011/12 slik at 

bygging av nytt anlegg kan bli gjennomført i løpet av 2012. 

 

Økonomi 

 

Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft forventes å redusere de totale driftskostnadene 

samt frigjøre ressurser til blant annet driften av vannbehandlingsanleggene på Klungset, 

Stengvann og Valnesfjord (som settes i prøvedrift i januar 2012). 

 

Nytt renseanlegg i Østerkløft vil medføre en økning av avløpsavgiften på ca. kr. 50,- pr. 

abonnent. Fauske kommune har de senere år bygget opp et forholdsvis stort avløpsfond som i 

praksis betyr at det ikke vil være grunnlag for en økning av avløpsavgiften på kort sikt likevel. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

 

PLUT-016/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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NAVN PÅ VEG 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplan benevnt Hauanbakken 

Reguleringsplan benevnt Hauanbakken med påtegning av navn og nummer 

 

 

Sammendrag: 
 

Det er utarbeidet en reguleringsplan benevnt Hauanbakken, (vedlagt). Intern veg i planen er ikke 

gitt navn. Rådmannen foreslår at vegen kalles Hauanbakken. 

 

I området er det flere veger som har navn som ligner foreslått navn. Disse er, Haubakken, 

Hauanveien og Nedre Hauanveg, men det antas at skillet er tilstrekkelig i forhold til disse. 

 

INNSTILLING : 
 

Ny veg i reguleringsplanen benevnt Hauanbakken kalles Hauanbakken og gis 

nummerering som foreslått av administrasjonen. 

 

 

PLUT-017/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Ny veg i reguleringsplanen kalles Gaphaugen og gis nummerering som foreslått av 

administrasjonen. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Ny veg i reguleringsplanen kalles Gaphaugen og gis nummerering som foreslått av 

administrasjonen. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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KARIN BENDIKSEN, TUVEN 4A, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV 

TOMTEAREAL/TILLEGGSTOMT AV   FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 

BNR. 939 

   
Vedlegg: 1. Kopi av søknad  fra Karin Bendiksen datert 09.06.2011 

2. Kopi av brev til Karin Bendiksen datert 21.06.2011 

3. 1 stk. kartkopi 

4. Kopi av stadfestet reguleringsplan for Radioskogen 

 

 

Sammendrag: 
 

Karin Bendiksen søker  brev av 09.06.2011 om tillatelse til kjøp av et areal stort ca. 150/170 m
2
 

av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 939 beliggende sør-vest for Radioskogen/Tuven. 

Bakgrunnen for søknaden er å få ervervet nødvendig areal, slik at det kan føres opp en garasje 

tilhørende hennes eiendom. Eiendommen har i dag ikke garasje. 

  

I forbindelse med innkommet søknad ble Karin Bendiksen gjort oppmerksom på at 

tilleggstomten gnr. 103 bnr. 1378 ikke var overført henne i forbindelse med overdragelsen av 

eiendommen gnr. 103 bnr. 742, jfr vårt brev datert 21.06.2011. 

 

Etter samtale med K. Bendiksen  får vi opplyst at hjemmelsoverføringen av tilleggstomten er 

ordnet,  men hun ønsker at søknad om kjøp av tilleggstomt står ved lag. 

 

Eiendommen gnr. 103 bnr. 742 og bnr. 1378 har et areal på ca. 1 daa – en boligtomt av normal 

størrelse. Men på grunn av husets plassering på tomten er det vanskelig å få til en fornuftig 

arrondering/finne plass til ny garasje inne på eksisterende tomt.   

 

Eiendommen har adkomst fra Tuven – over kommunal eiendom gnr. 103 bnr. 939.  

Oppføring av garasje langs denne adkomsten vil være en god og fornuftig løsning for søker. 

 

I vedtatt reguleringsplan for Radioskogen er  omsøkt areal regulert til boligformål. På grunn av 

adkomstveier inn til eksisterende bolighus/byggeavstand fra kommunal veg, er angjeldende areal 

lite egnet som selvstendig boligareal. Arealet vil/kan imidlertid ha verdi som tilleggsareal til  

eksisterende boligtomter. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden fra Karin Bendiksen innvilget. 

 

Hva angår pris for ervervet viser rådmannen til F-sak 007/10.   

 



 

INNSTILLING : 
 

Søknad fra Karin Bendiksen hva angår erverv av ca. 150/170 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr. 103 bnr. 939 innvilges. 

 

Pris for ervervet settes til kr. 275,- pr. m
2 

. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 

 

PLUT-018/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Karin Bendiksen hva angår erverv av ca. 150/170 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr. 103 bnr. 939 innvilges. 

 

Pris for ervervet settes til kr. 275,- pr. m
2 

. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM  KJØRETILLATELSE - TURISTANLEGG VED STORTOPPEN 

   
Vedlegg: - Søknad fra Joakim Jarnæs, Bodø, datert 13. september 2011 m/kartutsnitt  

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltninga, datert 3. november 2011 

 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Joakim Jarnæs, Bodø, om dispensasjon for kjøring med 

snøskuter/beltekjøretøy fra kirka i Sulitjelma til turistanlegget ved Stortoppen/Otervatn 

(Breporten) i Sulitjelma i forbindelse med riving og fjerning av det totalskadede anlegget.   Det 

søkes om kjøring fram til anlegget er helt fjernet, tidligst ut 2014. 

 

Søknaden må behandles etter § 19.2 i plan og bygningsloven, da dette ikke er hjemlet i 

motorferdselsloven eller bestemmelsene i tilknytning til kommunedelplan med tema 

motorferdsel. 

 

Saksopplysninger: 

Turistanlegget ved Breporten ble bygd av Sulitjelma Wildlife and Adventure, senere solgt til 

Sulitjelma Scooter- og Hytteservice og nå er det Joakim Jarnæs, Bodø, som står som eier av 

anlegget.  Liknende søknad er tidligere behandlet av PLUT under sak 58/08 den 15. april 2008 

og under sak 15/09 den 10. februar 2009. Det ble i den siste saken innvilget dispensasjon for 

inntil 6 turer pr sesong med inntil 2 kjøretøy på hverdager.  Ferdsel i helgene ble det ikke gitt 

dispensasjon til.  Denne dispensasjonen gjaldt fram til 8. mai 2011. 

 

Anlegget ligger i en a-sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tillatt.  Traseen som det er 

søkt benyttet er stort sett den samme som skiløpere benytter. 

 

Fauske kommune har innvilget rivingstillatelse, DPLUT- sak 154/11. 

 

Saken er sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.  Det er kommet svar fra Reindriftsforvaltninga 

som syns det er positivt at det ryddes opp i området, men at det bør gjøres på kortere tid enn 

skissert i søknaden.  Reindriftsforvaltninga ønsker heller ingen transport i mai og juni (pga 

reinkalvingen) og at det kun bør tillates transport på snødekt mark. 

 

I kommuneplanens arealdel, vedtatt i Fauske kommunestyre den 3.2.2011, er området hvor 

turistanlegget ligger fjernet som område til næringsformål. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Fauske kommune er positiv til at turistanlegget v/Breporten rives og fjernes. 



Sikring av anlegget/fjerning av avfall startet på ettervinteren 2008 og det ble da innvilget kjøring 

med inntil 2 skutere i 5 dager. Fom vinteren 2009 ble det innvilget inntil 6 turer pr sesong med to 

kjøretøy, dvs at eierne allerede hittil har hatt dispensasjon i til sammen 4 sesonger for transport 

fra Breporten. 

 

I søknaden er det skissert hvordan fjerningen av anlegget skal skje, bl a at trekonstruksjonen skal 

brennes sommeren 2012 og restene skal kjøres ned over flere sesonger.  Rådmannen kan ikke se 

at det er behov for kjøring i mer enn 1 sesong etter at trekonstruksjonen er brent. 

   

Rivingstillatelser gjelder i 3 år fra en starter rivingen, men i dette tilfellet mener Rådmannen at 

fjerningen av anlegget og nedtransport av avfall må skjer over kortest mulig tid.   

 

Reindriftsforvaltningen mener også at det bør tilstrebes å få oppryddingen gjennomført så snart 

som mulig. 

 

Tidligere er det blitt innvilget inntil 6 turer pr sesong med 2 kjøretøy. Det er mulig at denne 

begrensingen gjør at det har tatt/tar lenger tid å transportere ned avfall fra anlegget. Hvorvidt 

man skal innvilge et ubegrenset antall turer med 2 kjøretøy for de neste 2 sesongene for å få 

fjernet avfall raskt, må vurderes.  Imidlertid er Fauske kommune meget restriktiv når det gjelder 

ferdsel i a-soner (forbudssoner) og ser helst at slik ferdsel begrenses til et minimum. 

 

Det søkes om transport i helgene og om utvidet sesong slik at oppryddingen kan skje raskere. 

 

Fylkesmannen var i sin uttalelse fra 2009 meget klar på at det ikke skulle innvilges ferdsel i 

helgene på grunn av at en burde ta hensyn til friluftsinteressene i området. 

 

Reindriftsforvaltningen mener at en må ta hensyn til reinkalvingen i området og ikke bør 

innvilge dispensasjon for motorferdsel i mai/juni. 

 

I hht bestemmelsene som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel er 

det lovlig å kjøre skuter tom 2. søndag i mai. 

 

Ny lov om motorisert ferdsel ligger til politisk behandling sentralt og Fauske kommune 

behandler slike saker etter den vedtatte kommunedelplanen med tema motorferdsel inntil nytt 

lovverk er på plass.   

 

I og med at det er 3. gang det søkes om dispensasjon i denne saken, og vi allerede har gitt 

dispensasjon for 4 sesonger, og det nå innstilles på 2 nye sesonger, kan søker ikke påregne 

ytterligere dispensasjon til samme formål dersom ikke noe helt spesielt skulle inntreffe. 

 

På bakgrunn av ovenstående vurderinger innstiller Rådmannen på følgende: 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra 

gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Joakim Jarnæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i 

Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget.  Trase i hht 

vedlagte kartutsnitt. 



2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres 

kjørebok. 

3. Ferdselen skal forgå på hverdager.  Transport i helgene er forbudt. 

4. Dispensasjonen gjelder fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, 

dog ikke lenger enn til 13.mai 2012.  

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

PLUT-019/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Rådmannen tilføyde følgende pkt. 7 i innstillingen: 

Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved 

sesongslutt. 

 

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra 

gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Joakim Jarnæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i 

Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget.  Trase i hht 

vedlagte kartutsnitt. 

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal føres 

kjørebok. 

3. Ferdselen skal forgå på hverdager.  Transport i helgene er forbudt. 

4. Dispensasjonen gjelder fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt, 

dog ikke lenger enn til 13.mai 2012.  

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved 

sesongslutt. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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Sak nr.:    020/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 

 

 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING MED SCOOTER I ANLEDNING 

VARDEBRENNING 31.12.11 

   

 
Vedlegg: - Søknad fra Fauske kommune, BEI, datert 13.09.2011 m/vedlegg 

- Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 24.10.2011 

 -  «            «   Reindriftsforvaltningen, datert 02.11.2011 

   

Sammendrag: 
Fauske kommune, BEI, har søkt om dispensasjon for bruk av snøskuter i anledning av 

vardebrenning på nyttårsaften på Finneidfjellet og på Tuvatoppen.  Det er behov for kjøring med 

snøskuter da ved skal fraktes opp og avfallet skal fraktes ned.  Det søkes om totalt 6 turer. 

 

Saksopplysninger: 

Transport med det formålet som det her er søkt om er ikke hjemlet i motorferdselsloven eller 

bestemmelsene i til knytning til kommunedelplan med tema motorferdsel.  

Dispensasjonssøknaden må derfor behandles i Planutvalget etter Plan- og bygningsloven (§ 

19.2). 

  

Uttalelse fra Fylkesmannen og Reindriftsforvaltninga er innhentet og ligger ved saken. 

Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden, bortsett at det bør vurderes å stille krav som 

avgrenser transporten til mellom kl 0800 og 1600 på hverdager for ikke å være til hinder for 

allment friluftsliv og ferdsel, samt avgrensing i antall turer.   

Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til ferdselen bortsett fra at dersom det påtreffes rein 

i området, må det tas hensyn til dette. 

 

Søker opplyser at ferdsel på nyttårsaften vil måtte foregå på kveldstid, men at det vil bli kjørt slik 

at det ikke berører natt- og helligdagsforbudet.  

 

Trase som skal benyttes til Finneidfjellet er store deler av vintertraseen og så vil det bli kjørt ca 

150 m ut fra denne traseen. Til Tuvatoppen skal den ordinære traseen benyttes. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Vardebrenning er en fin markering av inngangen til et nytt år og bør bli en tradisjon.  I den 

forbindelse er det nødvendig med noen turer for å transportere ved og lignende med snøskuter. 

Dette anses av Rådmannen for ikke å være til hinder for allment friluftsliv og ferdsel i området, 

selv om både Finneidfjellet og Tuvatoppen er populære områder å ferdes i for Fauskes 

befolkning, både sommer og vinter.  

 



I søknaden fra BEI er det søkt om tillatelse for flere år framover.  Rådmannen innstiller på at en 

slik tillatelse kan innvilges inntil nytt regelverk for motorferdsel er vedtatt, dog max 3 år fram i 

tid.  

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Fauske kommune v/Enhet bygg/eiendom/idrett innvilges dispensasjon for transport 

av ved, avfall og lignende med snøskuter til/fra Finneidfjellet og Tuvatoppen i 

forbindelse med vardebrenning på nyttårsaften, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer til sammen på hverdager mellom kl 08.00 og 

16.00 i tidsrommet 20. desember - 5. januar, samt 1 tur på nyttårsaften før kl 24.00. 

3. Dispensasjonen gjelder inntil nytt regelverk for motorferdsel er vedtatt, dog ikke 

lenger enn til 05.01.2014. 

4. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

5. For dispensasjonen gjelder at ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

6. Eventuelle skader på terrenget skal utbedres av søker. 

 

 

PLUT-020/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Rådmannen tilføyde følgende i pkt. 1: 

Det gis også dispensasjon for transport til Løkåsheia i Valnesfjord og Gjertrudfjellet i 

Sulitjelma. Det forutsettes at berørte høringsinstanser ikke har merknader. 

 

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Fauske kommune v/Enhet bygg/eiendom/idrett innvilges dispensasjon for transport 

av ved, avfall og lignende med snøskuter til/fra Finneidfjellet og Tuvatoppen i 

forbindelse med vardebrenning på nyttårsaften, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

Det gis også dispensasjon for transport til Løkåsheia i Valnesfjord og Gjertrudfjellet i 

Sulitjelma. Det forutsettes at berørte høringsinstanser ikke har merknader. 

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer til sammen på hverdager mellom kl 08.00 og 

16.00 i tidsrommet 20. desember - 5. januar, samt 1 tur på nyttårsaften før kl 24.00. 

3. Dispensasjonen gjelder inntil nytt regelverk for motorferdsel er vedtatt, dog ikke 

lenger enn til 05.01.2014. 

4. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

5. For dispensasjonen gjelder at ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

6. Eventuelle skader på terrenget skal utbedres av søker. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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 020/12 DRIFTSUTVALG  23.11.2011 

 024/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

  KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  

   

 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2012 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2012 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt følger forslag til møteplan 2012, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 

kjenner til. 

 

INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-021/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Forslag om et ekstra møte i PLUT 13. juni. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende tillegg: 

 Et ekstra møte i PLUT 13. juni. 

 Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Sak nr.:    022/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 

 

 

FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKNADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN 

OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.   

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Finneid Sveiseverksted datert 13.10.2011 

2. Kopi av vedtak i K-sak 043/10 

3. Kopi av målebrevskart 

4. Kopi av reguleringsplan for Finneid næringsområde 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok i K-sak 043/10 å overdra en industritomt stor ca. ca. 12 daa til Finneid 

Sveis Eiendom AS.  

 

I vedtaket står bl.a.:  

 Søknaden innvilges under forutsetning av at det oppføres en bygning på ca. 5.000 m
2
. 

 

Kjøpekontrakt er pr. d.d ikke underskrevet av partene. Dette har bl.a. sammenheng med at det 

har tatt tid å fått slettet en gammel borett på avgivereiendommen.  

 

I brev av 13.10.2011 ber Finneid Sveiseverksted AS om at det blir gjort endringer i tilsendt 

kjøpekontrakt, før denne underskrives av kjøper. 

 

Punkt 1: Ber om at krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m
2
 fjernes. 

 

Rådmannen bemerker:  

Etter oppmåling av tomten framkommer at størrelsen på denne er 11.789 m
2
.  I 

reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Finneid næringsområde er BYA, (max. tillatt 

bebygd areal), satt til 40%,  hvilket betyr at det på tomten ikke kan føres opp bygg større enn ca. 

4.700 m
2
.   

 

Fauske kommune kan som bygningsmyndighet ikke stille krav til tiltakshaver om at 

vedkommende skal  bebygge en tomt maksimalt. 

Vedtatte reguleringsplanbestemmelser er juridisk bindende for tiltak innenfor planområdet. 

 

Som grunneier/selger kan kommunen stille krav ved salg av fast eiendom. 

For å harmonisere byggets størrelse med gitt reguleringsbestemmelser, anbefaler rådmannen at 

kravet om oppføring av bygg stort ca. 5000 m
2
 endres til ca. 4.700 m

2
. 

 

 



Punkt 3: Angjeldende tomt ble håndgitt til Finneid Sveis Eiendom AS. Det bes om at tomten 

skjøtes over til datterselskapet Rugås industrier AS. 

 

Rådmannen bemerker: 

Tomten ble håndgitt til Finneid Sveis Eiendom AS. Rugås industrier AS er et datterselskap av 

Finneid Sveis Eiendom AS. Det bør imidlertid være en kurant sak at Fauske kommune 

overskjøter ny tomt direkte til Rugås industrier AS, all den tid overdragelsen skjer internt innen 

selskapet. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Det vises til K-sak 43/2010. 

 

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m
2
 endres til ca. 4.700 m

2
.  

 

Håndgitt tomt til Finneid Sveis Eiendom AS overskjøtes direkte til opprettet 

datterselskap: Rugås industrier AS.  

 

 

PLUT-022/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Ved kontraktsinngåelse skal tomten ryddes for tømmer. 

 

Første og andre avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Tredje avsnitt ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det vises til K-sak 43/2010. 

 

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m
2
 endres til ca. 4.700 m

2
.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


