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GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes.
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Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

15.02.2012
4/2012

Fra kL. 10:00

Tilkl. 14:15

Til behandling: Sakene 032/12 - 039/12
Møtested: Administrasjonsb et, møterom 2

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan
Larsen, Erling Palmar, Kai Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes.

Varamedlemmer:
*

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, IT-sjef, Kirsti Ellingsen, Lars
Morten Rødaas, Anne Elin Olsen.

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

Fau'k;;2Ih ~sd-
~n Hagainsdotti~
enhetsleder

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 16.02.12

MERKADER:

Svar på spørsmål fra siste møte:
Janne Hatlebrekke: IT-sjef svarte. Bredbåndstilgang i Øvre Valnesfjord. Kommunen har
ingen prosjekt på gang. Initiativ må tas av nærmiljøutvalget, lag for foreninger eller andre
private.

Tema: Orientering om landbruket i Fauske - Utvikling og utfordringer



Fra Fauske og Sørfold bondelag deltok Kirsti Ellngsen, fra Fauske og Sørfold bonde- og
småbrukerlag deltok Lars Moten Rødaas og fra Fauske og Sørfold skogbruerforening deltok

Ane Elin Olsen.

Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Leder i planutvalget orienterte om at "orientering av aktuelle saken) skal komme som

et nyt punt på innallngen. Spørsmål vil kune tas under dette puntet.
. Leder tok også opp spørsmålet om tileggssak og fikk tilslutning til at ((Endring av

kommunedelplan med tema motorferdseb) kunne tas opp i møtet som ekstrasak.
. Ottar Skjellhaug (AP): Ber om orientering om utfyllng ved Lundhgda. Enighet om at

Kai Inge Sletvold (eier av Lundhøgda) fratrer møtet under orienteringen.
. Linn Normann Godtfredsen (AP):

1. Ber om orientering om hva som er gjort med Coop-vilaen, brantomt i Sulitjelma,
falleferdig hus på Sandneshaugen og bedehuset.

2. Medfører det riktighet at Smeltehyta skal rives?
. Jane Hatlebrekke (AP):

i. Ber oinorientering om utfyllng på Kjetil Skår sin eiendom på Lund.

2. Fremdrift i stenging av vei til Valnesfjord skole.
. Ari Tollånes (H): Fremdrift i ekspropriasjon i Furesfeltet.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Svar på spørsmål:
Ottar Skjel/haug:

Enhetsleder planutvikling svarte. Kommunen har vurdert utfyllngen som ikke søknadspliktig
tiltak. Fylkesmannen er orientert. Utfyllngen skal brukes til oppstillngsplass for
campingvogner. Dette vuderer kommunen som omdisponering av dyrka mark. Det må søkes
om omdisponering etter jordloven.
Linn Normann Godtfedsen:
Pkt. 1. Enhetsleder planutvikling svarte. Coop-vilaen: Prosess rivingspålegg el' ikke startet.
Komnunalsjef svare. Prosess skal stares opp. Brantomt: Forsikrngssak er nettopp
avsluttet, forventer at opprydding settes i gang. Sandneshaugen: Har kontaktet eier. Eier lover
å rydde opp. Kommunalsjef: Eier skal gis ny kort frist til å rive bygget. Bedehuset: Eier er
kontaket .skriftlig. Han har svar at huset skal restaureres. Arbeidet skal starte opp i mai.
Pkt. 2. Komnunalsjef svare. Kommunen er ikke kjent med at bygget skal rives.
Janne Hatlebrekke:

Pkt. 1. Plansjef svare at det er gitt muntlg tilatelse til utfylling.
Pkt. 2. Utvalgsleder svare at saken skal gjennomgås på utvalgets neste møte.
Ari Tol/ånes:

Kommunalsjef svare. Kommunens advokat har fått oppdraget. Det skal være møte med
grueier i mars for å forsøke å oppnå minnelig avtale.



Saksliste
Sak nr.: Saks tittel:
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035/12

GODKJENNING A V MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

KLAGE pA VEDTAK i PLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE
TURISTANLEGGET V/STORTOPPEN/OTERV ATN

RULLERIG AV TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN -
OPPSTARTSMELDING
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FRITIDSBOLIG pA SAGMO TIL HELARSBOLIGINY
BOSTEDSADRESSE. NY BEHANDLING

ENDRIG AV DELPLAN MOTORFERDSEL
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032/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr; 3/2012 godkjennes.

PLUT-032/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

033/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT -033/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

034/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT -034/12 VEDT AK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

035/12: KLAGE PÅ VEDTAK IPLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE
TURISTANLEGGET V/STORTOPPEN/OTERVATN

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i PLUT-sak 19/12 opprettholdes.

PLUT -035/12 VEDT AK- 15.02.2012

Innstilingen ble endret: Det skal være PLUT-sak 19/12, ikke PLUT-sak 14/12.



Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag:
Punk l: Som tidligere.
Punkt 2: Som tidligere.
Pun 3: Transport i påskehøytiden tilates ikke.
Pun 4: Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er
vedtatt, dog ikke lengre enn til 1. mai 2013.
Pun 5: Som tidligere.
Pun 6: Som tidligere.
Punt 7: Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt
gjenstår ved sesongslutt. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal
være endelig ferdig innen 1. mai 2013.

Kathrine Moan Larsen (FL) og Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag:
2. Dispensasjon for inntil 9 turer pga. kortere frist.
Endr. Pkt 3. Tiltakshaver kan kjøre i helgene.
Endr. Pkt. 4. Ferdigstilelse innen l. mai 2013 iht. reindriftsnæringens innspil.
Endr. Pkt. 7. Tiltakshaver må dokumentere arbeidet underveis iht. kommunens krav.

H' s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FLs forslag.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19,2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Joakim Jaræs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i
Sulitjelma til Breporten i !bm bortkjøring av avfall fra tuistanlegget. Trase i hht
vedlagte karutsnitt.

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

3. Transport i påskehøiden tilates ikke.
4. Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel ì utmark er vedtatt,

dog ikke lengre enn til 1. niai 2013.
5. Grunneiers tilatelse må ìnnentes 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. Et endelig krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være
endelig ferdig innen 1. mai 2013.

036/12: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN -
OPPSTARTSMELDING

INNSTILLING:

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold ti vedlagte
prosjektPlan datert 31.1.2012.

PLUT -036/12 VEDTAK- 15.02.2012



Innstilingen ble enstemmig vedtatt. ,

VEDTAK:
Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold til vedlagte
prosjektplan datert 31.1.2012.

037/12: SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BYGGING AV STOREL VY ATNET
KRFTVERK I SULITJELMA.

INNSTILLING:

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanlegg kan etableres i tråd
med godkjente planer.

Begrelsen for å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

PLUT -037 /12 VEDT AK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § L 9-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanegg kan etableres i tråd
med godkjente planer.

Begrnnelsen for å gi dispensasjon framorner i saksframlegget.

038/12: GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV
FRITIDSBOLIG P Á SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. NY
BEHANDLING

INNSTILLING:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er vesentlig
større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med hjemmel i plan-
og bygningslovens § L 9-2 ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av fritidsbolig på
Sagmo til helårsbolig/fast bopel kan innvilges.

Begrelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

PLUT-038/12 VEDTAK- 15.02.2012



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er
vesentlig større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke er grlag for å gi dispensasjon fra

vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hultman hva angår
omgjøring av fritidsbolig på Sagmo ti helårsbolig/fast bopel kan innvilges.

Begruelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

039/12: ENDRING AV DELPLAN MOTORFERDSEL

PLUT-039/12 VEDTAK- 15.02.2012

Utvalgsleder i plan- og utviklingsutvalget tok opp saken i møet.

Fauske komme starter arbeidet med å gjennom gå motorferdselsplan med sikte på å ta
inn i planen mindre vesentlige endringer vedr. kjøring med scooter 1. påskedag.
Bakgrunn for igangsettelse av arbeidet er at Fauske kommunes nabokommune Saltdal
har åpnet for kjøring med scooter 1. påskedag.
Et av Saltens største hyteområder ligger i SuHtjelmafjellene som omfatter Fauske og
Saltdal kommune. Inallsporten til dette området går via Sulitjelma som ligger i
Fauske kommune.
For å legge tilrette for en lik behandling av motorferdsel i dette oniåde, vil Fauske
kommune se det som formålstjenlig og endre motorferdselsplan, med at det i.
påskedag ikke blir en scooterfri dag. 1. påskedag er dessuten den dagen i påsken da
store deler av hytetuistene reiser hjem fra påskeferien og de fleste ha lov etter
motorferdselsplan til å brue scooter til sin hyte og kan etter nåværende
motorferdselsplan ikke kjøre fra hyten på denne dag, men ligger hyten på
Saltdalsgru kan det kjøres til kommunegrensen til Fauske som ligger midt i
hyteområdet

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag:
Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å
endre planens punk som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke
blir en scooterfri dag.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å
endre planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke
bHr en scooterfri dag.


