
Møteprotokoll 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



012/12: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-012/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

013/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-013/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

014/12: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-014/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

015/12: SJUNKHATTEN NASJONALPARK. INNFALLSPORT HÅLA - 

ANSVARFORHOLD ADKOMSTVEG/DIVERSE TILTAK  
 

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. 

 

 

016/12: ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG  
 

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. 

 

 

017/12: NAVN PÅ VEG  
 

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. 

 

 

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

TOMTEAREAL/TILLEGGSTOMT AV   FAUSKE KOMMUNES EIENDOM 

GNR. 103 BNR. 939  
 

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. 

 

 

019/12: SØKNAD OM  KJØRETILLATELSE - TURISTANLEGG VED 

STORTOPPEN  
 

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. 

 



 

 

020/12: SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING MED SCOOTER I 

ANLEDNING VARDEBRENNING 31.12.11  
 

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. 

 

 

021/12: MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE   
 

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. 

 

 

022/12: FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKNADER TIL KJØPEKONTRAKT. 

INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID 

NÆRINGSOMRÅDE.    
 

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
.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


