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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jouia1postID:

12/4039 I

Arkiv sakD.: 12/1029 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: P1an- og utviklingsutvalget

Sak nr. 064/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 5/2012 og 6/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 og 6/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

16.04.2012
5/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 17:00
Til behandling: Sakene 040112 - 062/12
Møtested: Valnesfjord He1se- og sosialsenter

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Kai-
Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes

Varamedlemmer:
Petter Karlsen Borgen, Jens Erik Kosmo.

Andre:
Kommunalsj ef, enhetsleder planutvikling, plansj ef, formannskapssekretær, presse.

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

Fauske 17.04.12

~~t~~
formannskapsse~~r

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av p1an- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrif sendes:
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier

Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 17.04.12

MERKADER:

Befaring til Stall Elverhøy.

Orientering fra Fauskegruppen.

Orientering fra Valnesfjord nærmiljøutvalg.
Lunsj sammen deltakere fra Fauna (Kristian Amundsen og Jens Kyed) og Valnesfjord
nærmiljøutvalg (Nansy Schulzki, Geir Lærum, Lise Karbøl Bakkegård, Geir Bergli, Vegard
Dybvik og Hanne Løkås Veigård).



Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Katrine Moan Larsen: Inhabiltet i sak 55/12

. 2 ekstra saker

. Utvalgsleder ber om at ekstra sak settes opp: Innspil til regjeringens mineral strategi

Dagsorden med endringer ble enstemmig godkjent.

Orienteringer om akuelle saker:
. Utfyllng campingplass Lund - Status

Det ble stilt spørsmål om inhabilitet for Kai Inge Sletvold. Sletvold Qle enstemmig
erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6.
Enhetsleder planutvikling orienterte.

. Utfyllng Lund Skår eiendom - Status

Orientering vil bli gitt i neste møte
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Sakstittel:

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKR I PERIODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR SJØGATA VEST

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRFTVERK
INENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINEID

OPPGRAERIGSPLAN GATELYS 2012

KOMMUALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2012

ENDRIG AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE
KOMMUE

FRILUFTSKARTLEGGIING FAUSKE KOMMUNE

FARTSREGULERIG OG SKILTING - BRIGSLIVEIEN

TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER. KLAGE pA VEDTAK PLUT 026/12

AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM Kjøp AV
TILLEGGSOMT P A SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUES EIENDOM
GNR. 103 BNR. 11

FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT
OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE
KOMMUES EIENDOM I HAUAN VESTRE

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRIG AV
FRITIDSBOLIG P A SAGMO TIL HELÀRSBOLIGINY
BOSTEDSADRESSE. KLAGE pA PLUT -SAK 038/12

103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - KLAGE FRA KARE BARALD,
UN MATHISEN OG RONALD ISAKSEN pA RAMETILL. I SAK NR.
156/11 FOR OPPFØRIG AV BOLIGPROSJEKT I BREMSEBAKKN,
FAUSKE. UTVIDET BEHANDLING.

SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅDE A - HANKENLIA

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023lRGIONAL
TRASPORTPLAN 2013 - 2024. HØRIG

SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKEN I DAJA, SULITJELMA

INSPILL TIL REGJERIGENS MINERALSTRATEGI
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040/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes.

PLUT -040/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

041112: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-041112 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

042/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT -042/12 VEDT AK- 16.04.2012

Plan- og utviklingsutvalget henstiler til kommunestyret om å gjenoppta
reguleringsplan for Geitberget.

Plan- og utviklingsutvalget ber om en sak om universell utforming av uteområdet ved
Fauskebadet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

043/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJø GATA VEST

INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn.
Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR10g FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

PLUT-043/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlg ettersyn.
Før planorslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR10g FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

044/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbuka.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 - Flytebrygge SB1 - skal lyde som følger:
Innenfor området SBI skal det etableresjlytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser

for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at
personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet.

Eksisterende naustplassering NB med gruate 22 m2 tas inn i
områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

PLUT -044/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegueringsplan for Naustbukta.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 -Flytebrygge SB1 - skal lyde som følger:
Innenfor området SBI skal det etableres jlytebrygge i tilknytning ti parkeringsplasser
for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at
personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlvet.



Eksisterende naustplassering N13 med gruate 22 m2 tas inn i
områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

045/12: FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

NY INNSTILLING:

Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

\-

PLUT-045/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 ~ 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

046112: SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRFTVERK
INNENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.

PLUT-046/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.

047/12: HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvanednng mellom Vatnvika og til Finneid.

PLUT -047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvanedning mellom Vatnvika og til Finneid.

048/12: OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2012

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler i 2012 til
oppsetting av nye gatelys stolper, kabling samt ny LED-belysning langs Rognveien
mellom krss Bjørkveien og krss Granveien.

PLUT -048/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellbaug (AP) foreslo på vegne av AP og H:
Belysning ved og rudt Hauan bru skal prioriteres først. Deretter ny led belysning
langs Rognveien - krssBjørkveien og tì krss Granveien.

AP/H's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Belysning ved og rundt Hauanbru skal prioritere's først. Deretter ny led belysning
langs Rognveien - krss Bjørkveien og til kryss Granveien.

049/12: KOMMUNALE VEGER ~ OPPRUSTINGSPLAN 2012

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
koinunale veger for 2012 innenfor en kostnadsramme på kr. 3 milL.

PLUT -049/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Deasfaltering av Arsenalveien tas ut av prioriteringslisten, og settes opp som prioritert
vei i 2013.

Innstilingen med AP's tileggsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2012 innenfor en kostnadsrame på kr. 3 mil. med følgende
endring:
Deasfaltering av Arsenalveien tas ut av prioriteringslisten, og settes opp som prioritert
vei i 2013.



050/12: ENDRING AV MINSTEARAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE
KOMMUNE

INNSTILLING:

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt
Forskrft om forvaltnng av hjortevilt av 15.02.2012 § 8, gjøres følgende vedtak:

For Øyneshalvøya beholdes nåværende minsteareal på 1.500 dekar pr. dyr.

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røik, beholdes nåværende minsteareal
på 6.000 dekar pr. dyr.

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr.

Resten av kommunen, dvs. fra Nordal i øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, Klungset og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sødold, settes minstearealet til
3.000 dekar pr. dyr.

PLUT-050/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med bakgru i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8, gjøres følgende vedtak:

For Øyneshalvøya beholdes nåværende minsteareal på 1.500 dekar pr. dyr.

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende
minsteareal på 6.000 dekar pr. dyr.

For Sulijelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr.

Resten av kommunen, dvs. fra Nordal i øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, Klungset og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, settes
minstearealet til 3.000 dekar pr. dyr.

051112: FRILUFTSKATLEGGIING FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bru aktivt i den kommunale saksbehandlingen
gjennom følgende tilta)c

Karleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning



Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at karleggingen på et tidlig stadium tas
inn som del av beslutnngsgruaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser
skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt
mht. friluftsinteressene ved valg av løsninger.

Karleggingen bør ligge til gru ved kommende revisjon av kommunedelplanens
arealdel og utformingen av denne. Heruder bør det vuderes mulig bru av hensynssoner
og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til frluftsformåL.

PLUT-051112 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bru aktivt i den kommunale
saksbehandlingen gjennom følgende tiltak:

Karleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale karløsning

Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at karleggingen på et tidlig stadium
tas inn som del av beslutningsgruaget, og at det i alle saker som berører
frluftsinteresser skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke
prioriteringer som er foretatt mht. frilufsinteressene ved valg av løsninger.

Kartleggingen bør ligge til gru ved kommende revisjon av kommunedelplanens
arealdel og utformingen av denne. Herunder bør det vuderes mulig bru av
hensynssoner og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformåL.

052/12: FARTSREGULERING OG SKILTING - BRINGSLIVElEN

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved begynelsen av Bringsliveien v/Nordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50
(farsgrense 50 km). Etter ca 1,7 km, i skile mellom gnr 74.2 og 74.8 plasserès skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) på ene siden og same skilt med farsgrense 50 krt på

andre siden på same stolpe, jfr. karutsnitt. Ved staen av veien fra Jordbru blir skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynelse. Ved veien slutt
v/Nordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskilt farsgrense (opphevelse 50
krt).

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 29 plasseres skilt nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskilt 808.10 1- smal bru -
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.



Saken oversendes VV A til utførelse.

PLUT -052/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved b~gynnelsen av Bringsliveien v/Nordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50
(farsgrense 50 km). Etter ca 1,7 km, i skile mellom gn 74.2 og 74.8 plasseres skilt
nr 362.60 (farsgrense 60 km) på ene siden og samme skilt med farsgrense 50 kmt på
andre siden på same stolpe, jfr. karutsnitt. Ved staren av veien fra Jordbr blir skilt
nr 362.60 (fartsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynelse. Ved veien slutt
v/Nordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskilt farsgrense (opphevelse
50 kmt).

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 29 plasseres skilt nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskilt 808.10 1- smal bru -
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.

Saken oversendes VV A til utførelse.

053/12: TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER. KLAGE PÅ VEDTAK PLUT 026/12

NY INNSTILLING:

Rådmanen nedsetter en tverrfaglig arbeidsgruppe som får i oppgave å se på hvordan
man snarlig får på plass en forsvarlig trafikkavvikling til både Valnesfjord
oppvekstsenter og Valnesfjord barnehage.

PLUT-vedtak i sak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i bero i påvente av
arbeidsgrppens konklusjon.

PLUT-053/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP og H:
Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til følge.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Veien stenges i tidsrom etter anbefaling fra SU, FAU og ledelse.



Innstilingen ble forkastet med 7 mot 2 stemmer.
AP/H's forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
Klagen på vedta i sak 026/12 tas ikke til følge.

054/12: AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV
.1ILLEGGSOMT PÅ SØBBESVA A V FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR.
103 BNR. 11

INNSTILLING:

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendommen gnr.
103 bnr. 11 innvilges på de vilkår/retiiingslinjer gitt iK-sak 061/09.

I hht K-sak 061109 settes prisen for ervervet til kr. 160,- pr. m2.

Kjøper bærer alle omkostnnger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT -054/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar SkjeUhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

055/12: FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT
OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE
KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

INNSTILLING:

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår yterligere forlengelse på gitt opsjon for erverv
av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilget ikke.

Det inngås bindende kjøpekontrakt med Fauskegrppen AS.

Pris for ervervet skal skje i hht. vedtak i F-sak 087/07, indeksregulert fram til
ervervsdato.

Fauskegruppen AS bærer alle omkostnnger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretnng.



PLUT -055/12 VEDT AK- 16.04.2012

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habiltet. (Ansatt i en bedrft som
står bak Fauskegruppen og er i slektskap med en av eierne i Fauskegruppen).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6.

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak er behandlet i
kommunestyret/formanskapet.

FL's utsettelsesforslag ble forkastet med 7 mot 1 stemmer.

Ari Tollånes (H foreslo:
Saken foreslås sendt tilbake til rådmanen for juridisk behandling ved
kommuneadvokaten.

H' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken foreslås sendt tilbake til rådmanen for jurdisk behandling ved
kommuneadvokaten.

056/12: GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV
FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.
KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

NY INNSTILLING:

Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Hultian tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

PLUT -056/12 VEDTAK- 16.04.2012

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Klagen tas til følge og dispensasjon fra kommuneplan innvilges.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Hultman tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

057/12: 103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - KLAGE FRA KARE BARKLD,
UNN MATHISEN OG RONALD ISAKSEN PÅ RAMMETILL.I SAK NR. 156/11



L

FOR OPPFØRING AV BOLIGPROSJEKT I BREMSEBAKKN, FAUSKE.
UTVIDET BEHANDLING.

INNSTILLING:

Klagen/protest av 04.11.11 og 03.02.12 fra naboene Kaare Barkhald, Unn Inger Mathisen
og Ronald Isaksen tas ikke til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra regulerings-
planen for Fauske østre Del I for endret innjøring til Sykehusveien ved utvidelse av G3
vei mellom vei 2 til Sykehusveien som kan benytes som midlertidig atkomstvei, samt
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene jvf. § 2.9 i bestemmelsene slik at angjeldende
tomt i B 19 kan bebygges ved kun å opparbeide vei, van og kloak til denne.

I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasj. fra PBL § 29-4 for oppføring av tiltaket
nærmere nabo grensen til eiendommen gbnr.1 03/1 00 enn 4 meter, jvf. erklæring av
27.02.11 fra eier Inger Hansen.

RametilateIse meddeles i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 5-4 for oppføring av 3
boliger med sokkeletasje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på boligtomten
gbnr. 103/15'73 sorn omsøkt, jvf. revidert hustegning motttt 08.09.201 1.

Når det gjelder øvrige krav i forbindelse med tiltaket hva gjelder omlegging av off.
vanednng og omlegging av privat vei over tomten, samt tilknytningsavgift og
ansvarsrett vises ti rametilatesen av 17.10.2011 sak nr.156/12.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse. Tilatelsen gis opp-
settende virkning jvf. fvl § 42 inntil klagen er behandlet hos fylkesmanen.

PLUT -057/12 VEDT AK- 16.04.2012

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Det vises til bla. fylkeskommunens anbefaling om ikke å gi dispensasjoner.

På denne bakgrunn tas klagen til følge og dispensasjoner innvilges ikke.

Innstilingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
Klagen/protest av 04.1 1.11 og 03.02.12 fra naboene Kaae Barkhald, Unn Inger
Mathisen og Ronald Isaksen tas ikke til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra
regulerings-planen for Fauske østre Del I for endret innjøring til Sykehusveien ved
utvidelse av G3 vei mellom vei 2 ti Sykehusveien som kan benytes som midlertidig
atkomstvei, samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene jvf. § 2.9 i
bestemmelsene slik at angjeldende tomt i B 19 kan bebygges ved kun å opparbeide veii
van og kloak til denne.



I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasj. fra PBL § 29-4 for oppføring av
tiltaket nærmere nabo grensen til eiendommen gbnr.1 03/1 00 enn 4 meter, jvf.
erklæring av 27.02.11 fra eier Inger Hansen.

RammetilateIse meddeles i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 5-4 for oppføring av 3
boliger med sokkeletasje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på boligtomten
gbnr. 103/1573 som omsøkt,jvf. revidert hustegning mottatt 08.09.2011.

Når det gjelder øvrige krav i forbiridelse med tiltaket hva gjelder omlegging av off.
vanledning og omlegging av privat vei over tomten, samt tilknytningsavgift og
ansvarsrett vises til rametilatesen av 17.10.2011 sak nr. 156/12.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse. Tilatelsen gis opp-
settende virkningjvf. fvl § 42 inntil klagen er behandlet hos fylkesmanen.

058/12: SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Krstensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bru av snøskuter i forbindelse

med frak av materialer til bygging av bru over utoset fra Austerdalsvarnet i Fauske
kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og trase iflg vedlagte karttsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til 1. mm 2012.
4. Greiers tilatelse må innentes av søker.

5. Det skal føres kjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

PLUT -058/12 VEDT AK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Krstensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bru av snøskuter i

forbindelse med frak av materialer til bygging av bru over utoset fra
Austerdalsvaret i Fauske kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og trase iflg vedlagte kartutsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til 1. mai 2012.
4. Greiers tilatelse må innentes av søker.

5. Det skal føres kjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknyting til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

059/12: SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅE A - HANKENLIA



INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel avslås søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for motorisert
ferdsel gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma.

PLUT-059/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel innvilges søknaden fra Age Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma i perioden da turistløype ikke er åpen for
kjøring.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med tema
rnotorferdsel innvilges søknaden fra Age Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma i perioden da turstløype ikke er åpen for
kjøring.

060/12: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023lRGIONAL
TRANSPORTPLAN 2013 - 2024. HØRING

INNSTILLING:

Fauske kommune har følgende innspil til NTP 2014 - 2023:

. Rv77 - oppstarygging av tunel under Tjernfjellet

. Videreføring E6 streknngen Borkamo ~ Sørelva

. Omlegging Rv80 og E6 utenfor Fauske sentru

. Utvidelselombygging ny bru Finneidstraumen

. Omlegging E6/ny jernbaneundergang Setså

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krysningsspor på streknngen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyrmg av jernbane streknngen

Mosjøen - Bodø

Planutvalget slutter seg til strategidokument av 15.11.2011 hva angår innspil til
Transportplan Nordland 2013 - 2024.

PLUT-060/12 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble utlevert i møtet.



Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende uttalelse:
Fauske kommune har i flere år vært pådriver for å få realisert tuel gjennom
Tjernfjellet på Rv 77, og i samenheng med ferdigstilelse av E6 mellom Sørelva og
Borkamo.
Rv 77 er en av tre viktige tverrforbindelser mèllom Nordland og Sverige. Passering av
Tjernellet er i dag synonymt med stigning, smal vei mellom stup og fjellvegg og er
et sikkerhets og kapasitetsproblem. Det gjør at tyngre godstrafikk finner andre

. transportveier. Den direkte veien mellom Sverige og vår region er dermed ineffektiv
og ikke konkuransedyktig.

E6 som er hovedferdselåren gjennom landet, når det gjelder vei, er i deler av nord for
Saltfjellet mangelfull når det gjelder å oppfylle krav til en fulverdig transporte.
Viktige deler av E6 har behov for utbedringer av flaskehalser og veistrekninger for å
kune i møte komme dagens krav til transport. Streknngen Sørelva-Borkamo bør
ferdigstiles for å få en samenhengende god stadard på E6. Jernbaneundergang ved
Setså må bygges om da den i dag ikke tilfredstiler krav til brede og høyde for
godstrafikk, samt Finneid bru som er av gamel årgang og er for smal for å i vareta
den trafikk mengden som i dag er på E6.

Planfr krssing av E6 nord for Fauske sentru (krsset Kirkeveien.-Eiaveien), samt

tidligere gang planagt gang/sykkelvei langs E6 fra Fauske sentru ti krsset

Kirkeveien må etableres for å kUIe møte de voksende mengde av myke trafikanter i
området, spesielt bar og unge. En økende mengde av barn krysser E6 ved gjeldene
område for å komme på skole og andre akiviteter.

Fylkesvei 530 som går fra Strømsnes i Valnesfjord til Helsesportssenteret og
innfarsåren til baras nasjonalpark må utbedresloppgraderes for å kune tifredsstile

fremkoineligheten på denne streknngen til de krav som stiles for trafikk mengden i
dette området. Valnesfjord helsesporsenter er også et nasjonalt kompetansesenter for
bar og unge med fusjonshemming.

Fylkesvei 830 streknngen Finneid-Sulitjelma er 40 km lang og av dette er 10 km
tueler. Tunelene på denne strekningen er av gainel standard og uten nødvendige

sikkerhets titak som tilfredsstiler dagens krav til sikkerhet i tueler. Spesielt bran
og telefon/mobil dekning er vesentlige mangler. Veistreknngen med tueler bør
utbedres for å møte den økende mengde trafikk til Saltens største utfarssted og med
tane på fremtidig gruvedrift.

Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er det behov for en sikker kryssing av veien vest
for Fauske sentrm ved Erikstad. Dette er et område nært sentru som har en økende
bolig etablering og dermed flere som krsser veien. Stor trafikk på riksvei 80 til og fra
Bodø Nordlands hovedstad gjør at det må finnes løsning for myke trafikanter i dette
området.

Nordlandsbanen må oppgraderes og elektrifiseres med signal system som ellers på det
nasjonale jernbanenettet. Dobbelspor og krysningsspor må etableres for å kunne øke
trafikkengden på Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen må forlenges videre nordover fra Fauske til Tromsø. Dette med tane
på den økende aktiviteten og satsing på verdiskaping i nordområdene som vil avkreve



:-------------

et større transportbehov i Nord-Norge. A bygge Nord-Norge banen vil i vareta det
økende transportbehovet og ha en miljømessig gevinst for fremtiden.

Bodø flyplass må oppgradereslbygges ny for å tilfredsstile fremtidens krav som
hovedflyplass i Nordland. Videre utbygging av flyplass strutuen i Nordland må ikke
skje på bekostning åv passasjergrulaget ved BOdø flyplass.

Innstiling til punkter i til Nordland transportplan 2013-2024 og Nasjonal
transportplan 2014-2023.

. Tunel gjennom Tjernellet

. E6 Sørelva- Borkamo

. Jernbaneundergang ved Setså

. Finneid bru .

. Planri krss og gang/sykkelvei E6 nord for Fauske sentru

. Fylkesvei 530 Strømsnes- Valnesfjord helsesporsenter

. Fylkesvei 830 Finneid-Sulitjelma

. Sikker krssing av nksvei 80 vest for Fauske sentru Ved Erikstad

. Oppgradering/utbedring av Nordlandsbanen

. Bygge Nord-Norge banen mellom Fauske og Tromsø

. Utbedrelny flyplass i Bodø

Vi ber om at regionale planyndigheter, Salten regionråd og Nordland
fylkeskommune arbeider aktivt for at over nevnte punter bli prioritert i transportplan
Nordland 2013-2024 og i Nasjonal transportplan 2014-2023 for realisering i første
planperìode.

AP's uttalelse og innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske komiune har i flere år vært pådriver for å få realisert tunnel gjennom
Tjernfjellet på Rv 77, og i samenheng med ferdigstilelse av E6 mellom Sørelva og
Borkamo.
Rv 77 er en av tre viktige tverrforbindelser mellom Nordland og Sverige. Passering av
Tjernfjellet er i dag synonymt med stigning, smal vei mellom stup og fjellvegg og er
et sikkerhets og kapasitetsproblem. Det gjør at tyngre godstrafikk finner andre
transporteier. Den direkte veien mellom Sverige og vår region er dermed ineffektiv

og ikke konkuransedyktig.

E6 som er hovedferdselåren gjennom landet, når det gjelder vei, er i deler av nord for
Saltfjellet mangelfull når det gjelder å oppfylle krav til en fullverdig transportåre.
Viktige deler av E6 har behov for utbedringer av flaskehalser og veistrekninger for å
kune i møte komme dagens krav til transport. Streknngen Sørelva-Borkamo bør
ferdigstiles for å få en samenhengende god standard på E6. Jernbaneundergang ved
Setså må bygges om da den i dag ikke tilfredstiler krav til brede og høyde for
godstrafikk, samt Finneid bru som er av gamel årgang og er for smal for å i vareta
den trafikk mengden som i dag er på E6.



Plani krssing av E6 nord for Fauske sentr (ksset Kirkeveien.-Eiaveien), samt

tidligere gang planagt gang/sykkelvei langs E6 fra Fauske sentru til krsset

Kirkeveien må etableres for å kune møte de voksende mengde av myke trafikanter i
området, spesielt bar og unge. En økende mengde av bar krysser E6 ved gjeldene
område for å komme på skole og andre aktiviteter.

Fylkesvei 530 som går fra Strømsnes i Valnesfjord til Helsesportssenteret og
innarsåren til baras nasjonalpark må utbedresloppgraderes for å kune tilfredsstile
fremkommeligheten på denne strekningen til de krav som stiles for trafikk mengden i
dette området. Valnesfjord helsesporsenter er også et nasjonalt kompetansesenter for
bar og unge med fisjonshemming.

Fylkesvei 830 strekningen Finneid-Sulitjelma er 40 km lang og av dette er 10 km
tuneler. Tunelene på denne streknngen er av gamel stadard og uten nødvendige
sikkerhets tiltak som tilfredsstiler dagens krav til sikkerhet i tuneler. Spesielt bran
og telefon/mobil deknng er vesentlige mangler. Veistrekningen med tuneler bør
utbedres for å møte den økende mengde trafikk til Saltens største utfarssted og med
tanke på fremtidig grvedrift.

Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er det behov for en sikker krssing av veien vest
for Fauske sentrum ved Erikstad. Dette er et område nært sentru som har en økende
bolig etablering og dermed flere som krysser veien. Stor trafikk på riksvei 80 til og fra
Bodø Nordlands hovedstad gjør at det må finnes løsning for myke trafikanter i dette
området.

Nordlandsbanen må oppgraderes og elektrifiseres med signal system som ellers på det
nasjonale jernbanenettet. Dobbelspor og krysningsspor må etableres for å kune øke
trafikkengden på Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen må forlenges videre nordover fra Fauske til Tromsø. Dette med tane
på den økende akiviteten og satsing på verdiskaping i nordområdene som vil avkreve
et større transportbehov i Nord-Norge. A bygge Nord-Norge banen vil i vareta det
økende transportbehovet og ha en miljømessig gevinst for fremtiden.

Bodø flyplass må oppgraderes/bygges ny for å tilfredsstile fremtidens krav som
hovedflyplass i Nordland. Videre utbygging av flyplass struuren i Nordland må ikke
skje på bekostning av passasjergrnnlaget ved Bodø flyplass.

Innstiling ti punkter i ti Nordland transportplan 2013-2024 og Nasjonal
transportplan 2014-2023.

. Rv77 - oppstarygging av tunel gjennom Tjernfjellet

. Videreføring E6 strekningen Sørelva- Borkamo

. Omlegging Rv80 og E6 utenfor Fauske sentrum

. Omlegging E61 ny jernbaneundergang ved Setså

. Utvidelselombygging ny bru Finneidstraumen

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krysningsspor på strekningen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyring av jernbane streknngen

Mosjøen - Bodø
. Planfri kryss og ganglsykkelvei E6 nord for Fauske sentru

. Fylkesvei 530 Strømsnes- Valnesfjord helsesporsenter



. Fylkesvei 830 Finneid-Sulitjelma

. Sikker krssing av riksvei 80 vest for Fauske sentru ved Erikstad

. Oppgradering/utbedring av Nordlandsbanen

. Bygge Nord-Norge banen mellom Fauske og Tromsø

. Utbedrelny flyplass i Bodø

Vi ber om at regionale planyndigheter, Salten regionråd og Nordland
fylkeskommune arbeider akivt for at over nevnte punter bli prioritert i transportplan
Nordland 2013-2024 og i Nasjonal transportplan 2014-2023 for realisering i første
planperiode.

Planutvalget slutter seg til strategidokument av 15.11.2011 hva angår innspil til
Transportplan Nordland 2013 - 2024.

~

061112: SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKN IDAJA, SULITJELMA

INNSTILLING:

Med hjemmel ì Plan- og bygningslovens § 19.2 ìnnvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel og reguleringsplan forSulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arangere Sulitjelma Crossen
2012 i tidsrommet 28. og 29. april 2012.

Det settes følgende vilkår:
1) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtidig.
2) Kjøring mellom kl 1600 og 0800 erforbudt.
3) Politiet og greìer må gi tilatelse.
4) Balvatn reinbeitedistrikt og hyteeìere i området må varsles før arangementet

finner sted.
5) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med Politiet.

PLUT -061/12 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble utlevert i møtet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel og reguleringsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arangere Sulitjelma Crossen
2012 i tidsrommet 28. og 29. april 2012.

Det settes følgende vilkår:



1) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtidig.
2) Kjøring mellom kl 1600 og 0800 er forbudt.
3) Politiet og grnneier må gi tilatelse.
4) Balvatn reinbeitedistrikt og hyteeiere i området må varsles før arangementet

finner sted.
5) Sikkerhet for publikui og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonelliambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med
Politiet.

062/12: INNSPILL TIL REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

PLUT -062/12 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble fremmet i møtet.

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo følgende uttalelse:
Følgende innspil til regjeringens mineral strategi vedtas og oversendes Nærings- og
handelsdepartementet:
Innspil til regjeringens mineralstrategi

Sammendrag.

Nordland er et av landets viktigste bergverksfylker, og det største i Nord-Norge og
Fauske kommune er den kommunen i Nordland der utvinning av metaller og mineraler
har lange tradisjoner og der det fortsatt er kjente forekomster av mineraler og metaller
som utgjør verdier til flere lO-talls miliarder med dagens priser.

Henholdsvis sulfidmalm tilknytet Sulitjelma feltet, Fauske maror i området indre
Skjerstadfjord nært Fauske tettsted, dolomitt i samenhengendê forekomst Fauske og
Sørfold kommune, kalk i området indre Skjerstadfjord på Leivset og skifer i området
Valnesfjord. Sulfidmalm består i hovedsak av svovelkis, magnetkis, kobberkis og
sinkblende. Blyglans, arsenkis, cubanitt, molybdenglans, tetrahedritt, gull og sølv er til
stede i små mengder.

Sulitjelmafeltet omfatter 4000 ki2 og innenfor dette feltet ligger Sulitjelma
ertsdistrikt som er omlag 100 m2 stort der de 25 ertsforekomstene som til nå er kjent
ligger, dette representerer en total sulifidmasse på omking 36-37 milL. tonn. Av dette
er ca. 25 mil. tonn tatt ut ved tidligere gruvedrift.

Samensettingen av bergarene i Sulitjelmafeltet sansynliggjør at det er store
forekomster av sulfidmasse som pr. i dag ikke er blitt avdekket og som kan utgjøre at
utvinnbar sulfidmassene i Sulitjelmafeltet øker betraktelig i forhold til dagens kjente
forekomst. For og kunne avdekke flere forekomster av sulfidmasse mådet settes i
gang prospektering, samtidig som utvinning av sulfidmassen pågår.

Oppbygging av kompetanse vil være sentralt i arbeidet med å få satt i gang og øke
verdiskapingen basert på utvinning av mineraler og metaller. Regjeringen må på
bakgru av dette støte arbeidet med oppbygging av Nordland teknisk fagskole i
bergteknikk på Fauske og bygge opp et kompetansesenter tilknytet:; verdiskapning

med mineraler.( som bør ligge nært opp til teknisk fagskole i bergteknikk, på Fauske.



Staten bør overføre de positive erfaringer man har fra utvikling av olje- og
gassressursene på norsk sokkel til også å gjelde mineralnæringen. På same måte som
innen olje og gassnæringen bør mineraler få en høere status, som en viktig ressurs for
verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfaringene man har hatt med tilrettelegging og forvaltning av disse
ressursene bør overføres til utvikling av niineralressursene .på land. i den grad det er
formålstjenlig. I den sammenheng bør det etableres et statlig/privat selskap med
modell av Statoil, som skal være med på utvikle fremtidig teknikk for utvinning av
mineraler og være det selskap som er akør når det gjelder deler av å forvalte og
utvinne våre mineraler. Et sådan selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å
ta de nødvendig kostnadene ved oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.

Innstiling til vedtak i innspil til mineralmeldingen
Fauske kommune er tilfreds med at regjeringen har satt i gang arbeidet med å utforme
en mineralstrategi for Norge. Mineralnæringen har i mange generasjoner hatt stor
betydnng for Norge son nasjon og for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Sett
i lys av dette bør det derfor gjennomføres regionale/lokale prosesser før strategien
vedtas, eller så må strategidokumentet sendes på høring når det foreligger.

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å etablere Nordland tekniske fagskole ì
bergteknkk på Fauske som skal utdane bergteknikere mellomledere til bransjen.
Nærings- og handelsdepartementet bør støte opp om dette tiltak

Likeledes må kompetansen yterligere økes innenfor bransjen og et kompetansesenter
med henblikk på utvinning av mineraler, og som kan være sentral i utforming av
regjeringens niineralpolitikk i nord bør etableres på Fauske, nært opp til teknisk
fagskole i bergteknikk.

Den geofysiske karlegging av metaller og mineraler i region bør intensiveres for å øke
kunskapen om ressursene i region. Mange av de unike forekomstene av
industrimineraler vil ikke bli fuet med geofysiske flyiålinger. Her vil tilgang til
gode geokjemiske og geologiske data være nødvendig, samtidig som kompetente
fagmiljøer styrkes for å analysere disse dataene og utvikle nye mineralressurser.

Det bør etableres et statliglprivat selskap med modell av Statoil som skal være med på
å utvikle fremtidig teknkk for utvinning av mineraler, og være det selskap som er
aktør når det gjelder deler av å forvalte ogutvinne nasjonens mineraler. Et sådan
selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å ta de nødvendige kostnadene ved
oppstar og tilrettelegging for utvinnng av mineraler.

Det må legges tilrette for utvinning av de kjente forekomstene av sulfidmalm i
Sulitjelma feltet nå. Det er interesse fra flere akører som vurderer ny gruvedrift på
forekomsten i Sulitjelmafeltet. Her ligger det kjente forekomster verdt flere miliarder
kroner, noe som vil øke aktiviteten i området og bidra til økt verdiskaping for
kommunen, region og nasjon forøvrig.

Forurensingen fra tidligere gruvedrift er et statlig ansvar, som det nå må finnes en
avklarng på. Staten ved Nærings og handelsdepartementet må nå legge konkete
planer for hvordan denne foruensingen skal løses for fremtiden og investere i tiltak



som i varetar de miljø hensynet til Sulitjelma-vassdraget. Dette må gjøres for at
interessenter som ønsker å investere i utvinning og karlegging av forekomstene i
Sulitjelmafeltet har forutsigbare ramebetingelser på dette området.

~

Ved ulike former for båndlegging av arealer, herunder vern, bør det stiles krav om
geologisk kartlegging av områdenê. I et samfusmessig perspéktiv er det viktig at
slike beslutninger tas på grlag aven helhetsvudering.

NGU har i mange år pekt på at utvalgte mineralforekomster er av nasjonal interesse.
Forekomster av nasjonal interesse må fâ høyere status og en mer formell betydning i
planarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom mineralnæringen skal kune ta i bru det potensialet mange mener den har så
må viktige ramebetingelser som pris på elektisk kraft (til fordeling), nettleie og
muligheter til å sikre ressursgrulaget for langsiktig drift (20-25 år) være gjenstand
for forbedringer.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfaringer man har hatt med tirettelegging og forvaltning av disse

ressursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land i den grad det er
formålstjenlig.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Følgende innspil til regjeringens mineralstrategi vedtas og oversendes Nærings~ og
handelsdeparementet:
Innspil ti regjeringens mineralstrategi

Sammendrag.

Nordland er et av landets viktigste bergverksfylker, og det største i Nord-Norge og
Fauske kommune er den kommunen i Nordland der utvinnng av metaller og mineraler
har lange tradisjoner og der det fortsatt er kjente forekomster av mineraler og metaller
som utgjør verdier til flere 1O-talls miliarder med dagens priser.

Henholdsvis sulfidmalm tilknytet Sulitjelma feltet, Fauske marmor i området indre
Skjerstadford nært Fauske tettsted, dolomitt i samenhengende forekomst Fauske og
Sørfòld kommune, kalk i området indre Skjerstadfjord på Leivset og skifer i området
Valnesfjord. Sulfidmalm består i hovedsak av svovelkis, magnetkis, kobberkis og
sinkblende. Blyglans, arsenks, cubanitt, molybdenglans, tetrahedritt, gull og sølv er til
stede i små mengder.

Sulitjelmafeltet omfatter 4000 km2 og innenfor dette feltet ligger Sulitjelma
ertsdistrkt som er omlag 100 m2 stort der de 25 ertsforekomstene som til nå erkjent
ligger, dette representerer en total sulifidmasse på omking 36~37 mil. tonn. Av dette
er ca. 25 mil. tonn tatt ut ved tidligere gruvedrift.

Samensettingen av bergartene i Sulitjelmafeltet sansynliggjør at det er store
forekomster av sulfidmasse som pr. i dag ikke er blitt avdekket og som kan utgjøre at
utvinnbar sulfidmassene i Sulitjelmafeltet øker betrakelig i forhold til dagens kjente



forekomst. For og kune avdekke flere forekomster av sulfidmasse må det settes i
gang prospektering, samtidig som utvinning av sulfidmassen pågår.

Oppbygging av kompetanse vil være sentralt i arbeidet med å få satt i gang og øke
verdiskapingen basert på utvinning av mineraler og metaller. Regjeringen må på
bakgru av dette støte arbeidet med oppbygging av Nordland teknsk fagskole i
bergteknikk på Fauske og bygge opp et kompetansesenter tilknytet;: verdiskapning

med mineraler-: som bør ligge nært opp til teknsk fagskole i bergteknikk, på Fauske.

Staten bør overføre de posìtive erfarnger man har fra utvikling av olje- og
gassressursene på norsk sokkel til også å gjelde mineralnæringen. På samme måte som
innen olje og gassnæringen bør mineraler få en høere status, som en viktig ressurs for
verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfaringene man har hatt med tilrettelegging og forvaltning av disse
ressursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land i den grad det er
formålstjenlig. I den samenheng bør det etableres et statliglprivat selskap med
modell av Statoil, som skal være med på utvikle fremtidig teknikk for utvinning av
mineraler og være det selskap som er aktør når det gjelder deler av å forvalte og
utvinne våre mineraler. Et sådan selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å
ta de nødvendig kostnadene ved oppstar og tilrettelegging for utvinnng av mineraler.

Innstiling til vedtak i innspil til mineralineldingen
Fauske kommune er tilfreds med at regjeringen har satt i gang arbeidet med å utforme
en mineral strategi for Norge. Mineralnæringen har i mange generasjoner hatt stor
betydning for Norge son nasjon og for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Sett
i lys av dette bør det derfor gjennomføres regionaleilokaIe prosesser før strategien
vedtas, eller så må strategidokumentet sendes på høring når det foreligger.

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å etablere Nordland teknske fagskole i
bergteknikk på Fauske som skal utdane bergteknkere mellomledere til bransjen.
Nærings- og handelsdepartementet bør støte opp om dette tiltak

Likeledes må kompetansen yterligere økes innenfor bransjen og et kompetansesenter
med henblikk på utvinnng av mineraler, og som kan være sentral i utforming av
regjerìngens mineralpolitikk i nord bør etableres på Fauske, nært opp til teknsk
fagskole i bergteknikk.

Den geofysiske karlegging av metaller og mineraler i region bør intensiveres for å øke
kunskapen om ressursene i regìon. 'Mange av de unke forekomstene av
industri mineraler vil ikke bli funnet med geofysiske flymålìnger. Her vil tilgang til
gode geokjemiske og geologiske data være nødvendig, samtidìg som kompetente
fagmiljøer styrkes for å analysere disse dataene og utvikle nye mineralressurser.

Det bør etableres et statlig/privat selskap med modell av Statoil som skal være med på
å utvikle fremtidig teknìkk for utvinnng av mineraler, og være det selskap som er
akør når det gjelder deler av å forvalte og utvinne nasjonens mineraler. Et sådan
selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å ta de nødvendige kostnadene ved
oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.



Det må legges tilrette for utvinnng av de kjente forekomstene av sulfidmalm i
Sulitjelma feltet nå. Det er interesse fra flere aktører som vurderer ny gruvedrift på
forekomsten i Sulitjelmafeltet. Her ligger det kjente forekomster verdt flere miliarder
kroner, noe som vil øke aktiviteten i området og bidra til økt verdiskaping for
kommunen, region og nasjon forøvrig.

Forurensingen fra tidligere grvedrift er et statlig ansvar, som det nå må finnes en
avklarng på. Staten ved Nærings og handelsdepartementet må nå legge konkete
planer for hvordan denne foruensingen skal løses for fremtiden og investere i tiltak
som i varetar de miljø hensynet til Sulitjelma-vassdraget. Dette må gjøres for at
interessenter som ønsker å investere i utvinning og karlegging av forekomstene i
Sulitjelmafeltet har forutsigbare ramebetingelser på dette området.

Ved ulike former for båndlegging av arealer, heruder vern, bør det stiles krav om
geologisk karlegging av områdene. I et samfusmessig perspektiver det viktig at
slike beslutninger tas på grulag aven helhetsvurdering.

NGU har i mange år pekt på at utvalgte mineralforekomster er av nasjonal interesse.
Forekomster av nasjonal interesse må få høyere status og .en mer formell betydning i
planarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom mineralnæringen skal kune ta i bru det potensialet mange mener den har så
må viktige ramebetingelser som pris på elektrisk kraft (til fordeling), nettleie og
muligheter til å sikre ressursgrunnlaget for langsiktig drift (20-25 år) være gjenstand
for forbedringer.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfarnger man har hatt med tilrettelegging og forvaltning av disse
resSursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land i den grad det er
formålstj enlig.
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063/12: AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV
TILLEGGSOMT PÅ S0BBESV A AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM
GNR. 103 BNR. 11

l
NY INNstILLING:

Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve omsøkt areal på Søbbesva til en pris stor kr.
160,- pr. m2 i henhold til vedtak i K~sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT -063/12 VEDTAK- 23.04.2012

Rådmannen fremmet ny innstiling:
Søknad fra Sigurd Tverå hva angår erverv av ca. 0~3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkåriretningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostnnger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Den nye innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Sigud Tverå hva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkåriretningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11på de vilkårlretningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirereroppmålingsforretning.


