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Sammendrag:

DPLU. 036/12: SØKNAD OM KJØRING MED SNØSCOOTER

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Anders Jensen, Holstad, Fauske, innvilges inntil 6 turer med snøskuter til transport av
materialer og lignende fra nærmeste brøyta vei og til hytte beliggende i Sørskar, trase jfr.
vedlagte kartutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn ti/lI. mai
2014.

i
3.

I
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4.

5.

6.

Det skal føres 19ørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

Kartutsnitt med inntegnet trase til hytte, samt bevis på eie må medbringes ved 19øring.

Grunneiers tilatelse må innhentes for 19øring kan.fnne sted.

For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med tema
motorferdsel.

DPLU. 038/12: 119/104 - GEIR HOLEN, BODØ - OPPFØRING AV 4 BALKONGER
HENHOLDSVIS 2 FOR 2. OG 2 FOR 3.ETASJE PÅ FASADEN MOT SYD PÅ
FRITIDSBYGGET I SJEIDEHUSBAKKN 12, SULITJELMA.

VEDTAK:



I h.h.t. vedta i D/T sak 29/2001 og vedtak i kommunestyre sak 84/04 gir med dette
enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel vedtatt
14.02.2011 samt dens bestemmelser,jvf. PBL § 19-2.

I medhold av PBL § 20-1 a meddeles tilatelse til oppføring av omsøkte balkonger på
hybelleilghetshuset i Sjeidehusbaken 12, gnr.119 bnr. 1 04 i Sulitjelma.

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker fra Byggsøk Norge AS godkjennes. Søknad
om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett fra Bodø Bygg &
Eiendom AS godkjennes.

Klagen fra eier av Sjeidehusbaken 57 b, Wenche Spjelkavik, tas ikke til følge.

DPLU. 041112: 119/11348- ERIK ÁSTRØMlANN KRSTIN SUNDSFJORD - SØKNAD
OM TILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY FRITTSTÅENDE HYTTE VED
KJEL V ANN, SULITJELMA PÅ PUNKTFESTE, BRA = 63 M2

VEDTAK:

Ihht. vedtak i D/T sak 29/2001 jf. Kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon
fra arealplanen samt dens bestemmelser, jvf plan- og bygningsloven § 19-2.

Det gis dispensasjon fra kommunens planbestemmelse § 2-1 c til å fravike kravet til
gesimshøyde da maks mønehøde tilfredsstiles.

I medhold av PLB § 20-1 meddeles byggetilatelse for oppføring av ny hyte på
punktfeste 119/1/348 mot at eldre hyre på maks 30 m~ omgjøres til anneks.

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning for SØK, PRO/KPR og UTF/KUT av
elementbygget fra Bernard Olsen AS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for alt arbeid vedr. tiltaket fra tiltakshaver Erik
Åstrøm godkjennes, jvf. SAK 10 § 6-8 selvbygger.

DPLU. 042/12: SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motoderdsel:

1. Olav Kristensen, Fauske, innvilges inntil 6 turer med snøskuter pr sesong for
transport av ved, bagasje og utstyr med snøskuter til siå hyte beliggende i
Austerdalen, gnr 67, bnr 1-2 Fridal i Valnesfjord. Trase jfr. vedlagte kartsnitt.



2. Dispensasjonen gjelder inntil nyt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til 11.
mai 2014.

3. Kartsnitt med inntegnet trase til hyta, samt bevis på eie må medbringes ved

kjøring.

4. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

5. Dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for ferdsel i Sjunatten
Nasjonalpark og tilatelse fra greier må innentes av søker.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er vedtatt i tilknytning til
kommunedelplan med tema motorferdseL.

DPLU. 046/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
,

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges dispensasjon for inntil 6 turer pr
sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til hyta (nr. 6 på vedlagte
karutsnitt) .

2. Dispensasjonen gjelder fram til nyt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 11. mai 2014.

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

4. Karutsnitt med inntegnet trase til hyta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hyta.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdsel.

DPLU. 047/12: SØKNAD OM MOTORFERDSELI VERNEOMRÅDENE

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

6. Bjørn-Erik Solvang, Valnesfjord, innvilges dispensasjon for kjøring med snøskuter
inntil 6 turer pr sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til hyta (gnr 72/1)
beliggende i Valnesfjord.



7. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 14. mai 2014.

8. Karutsnitt med inntegnet trase til hyta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hyta.

9. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

10. Dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for ferdsel i Sjunatten
Nasjonalpark og tilatelse fra grunneier må innentes av søker.

11. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdseL.

DPLU. 048/12: SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL SOM TILLEGGSAREAL
FRA GNR. 112/10,17

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Jordlovens § 12,
samt delegasjon, gis det tilatelse til fradeling av ca. 20 dekar skogsmark fra gnr.
112/10,17 i Fauske kommune. Arealet skal benyttes som tileggsareal til gnr. 112/1,56

Det gis også tilatelse med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 tilomsøkte
fradeling.

Tilatelsen gis på følgende vilkår:
1. Arealet skal sammenføyes med eiendommen gn. 112/1,56

DPLU~ 049/12: ROBERT KARLSSON, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRAELING
AV 1,4 DAA TiL TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 5'8
BNR. 8.

VEDTAK:

I hht DT-sak 29/2001 gir med dette leder planutvikling dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser slik at fradeling av 1,4 daa av
eiendommen gn. 58 bnr. 8 kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av et
areal stort 1,4 daa av eiendommen gnr. 58 bnr. 8 til tomt for eksisterende bolighus på som
omsøkt.

Det må tinglyses vegrett over hovedbruket fram til ny parselL.



DPLU. 050/12: VIBEKE SOLBAK HOLSTAD. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT
TIL EKSISTERENDE BLIGHUS PÅ EIENDOMMEN GNR. 45 BNR. 19. KJØPER:
EVY~REN SOLBAKK, HOLSTAD

VEDTAK:

I hht DT-sak 29/201 gir gis dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at
omsøkt fradeling kan gjennomføres.

Med hjemmel plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1,3
daa av eiendommen gnr. 45 bnr. 19 til tomt for eksisterende bolig på eiendommen..

Det må tinglyses vegrett over hovedbruet fram til ny parselL.

DPLU. 051112: 119/388 FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET - TILBVGG TIL SULITJELMA
SKOLE. BY A TILBYGG 747 M2, EKSISTERENDE SKOLE: 676 M2

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles igangsettingstilatelse
for riving av eldre bygningsmasse, tilbygg ny skole samt ombygging av eksist. skole.

I forbindelse med rìving må det innsendes avfallsplan og sluttrapport.

Det vises for øvrig til rametilatelse gitt 23.06.2011 sak 101/11.

Søknad om ansvarsrett fra Espen Aursand Arkitektkontor AS, Total bransikrng AS,
vsa Consulting, Prodev AS, Fauskebygg AS, Rørlegger'n Fauske AS, Oras AS, Bravida

Norge AS og HK Heisservice AS godkjennes.

DPLU. 052/12: TROND OG LENA MELLEM - SØKNAD OM FRAING AV CA. 115 M2
AV EIENDOMMEN GNR. 77 BNR. 50. KJØPER: MERETHE HAUGEN, NORDVIKA

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling som
omsøkt.

DPLU. 053/12: HOGSTPLAN FOR SULITJELMAOMRÁDET 2012-2021

VEDTAK:



Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og godkjenner med hjemmel i kommunens
vernskogbestemmelser Statskogs forslag (datert 12.04.2012) til hogstplan for
Sulitjelmaområdet i Fauske kommune for perioden 2012 - 2021. En betingelse for dette
er at grensen mellom område I og område Il på strekningen fra Gfaneibekken og videre
over Smolikbekken og Balmielva flytes ca 150 meter sørvestover (bL.a. til det punt hvor
bilveien krsser Smolikbekken).

Denne godkjenningen gjelder fra dette vedtaks dato og frem til 31. desember 2021.

DPLU. 054/12: SØKNAD OM LANDING MED HELIKOPTER

VEDTAK:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel med bestemmelser/vilkår
innvilges følgende:

Salten Nettjenester AS, Fauske, innvilges dispensasjon for transport av materialer med
helikopter med inntil 5 flygninger fra parkeringsplassen v/Kjelvanskrysset til
segmentlukehus i Daja den 3. mai 2012.

Det settes følgende vilkår:
l) Flygningen må foregå på dagtid, dvs. mellom kl 0700 og kl 2200.
2) Grueier (Statskog) må gi tilatelse til landing.
3) Det må tas spesielt hensyn dersom det er rein i området.

DPLU. 056/12: 76/344 - MAJA ZAKARIASSEN - SØKNAD OM ENDRING AV
ANSVARSFORHOLD I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG I
SANKTHANSHÁGEN 20, VALNESFJORD

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 og § 23-6 godkjennes søknaden fra
Fjellproffen AS, Bodø, om lokal godkjennng som ansvarshavende for UTF for
grarbeider og landskapsutforming.

øvrige ansvarsforhold i tiltaket er uendret.

DPLU. 057/12: 119/137,160,161,162,163,385 - ALF JOHNNY JOHANSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, RIVING AV BRANNSKADET BOENHET I SANDNES 39,
SULITJELMA.

VEDTAK:



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til riving av branskadet
hus i Sandnes 39 på eiendommen 119/137,160,161,162,163,385 som omsøkt.

, Rivingsavfallet må som opplyst leveres på godkjent deponi.

Avfallsrapport og kvittering av avlevert bygningsavfall må innleveres til kommunen når
tiltket er ferdig.

Søknad om ansvarsrett fra A. Moan for tiltaket godkjennes.

DPLU. 058/12: 83/142 -WENBERG FISKEOPPDRETT - SØKNAD OM TILLATELSE
TIL TILTAK, OPPFØRING AV PÅBYGG TIL EKSISTERENDE INDUSTRIBYGG,
EKSISTERENDE BRA: I EN ETASJE MED BRA: 89 M2 I SKYSSELVIK, FAUSKE.
BYGN.NR.18888738402

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK § 4-1 meddeles byggetilatelse for
oppføring av påbygg til industribygg på fradelt tomt i Skysselvik som omsøkt.

Arbeidstilsynet har i brev av 15.03.2012 godkjent tiltaket.

Søknad om dispensasjon fra TEK lO's krav godkjennes.

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra henholdsvis Grønås Bygg AS og Alucon
AS godkjennes.

Foretak som utfører rørarbeider må sende inn søknad om ansvarsrett før arbeidet
igangsettes.

Økt tilknytningsavgift for van må innbetales kommunen. (Regning blir tilsendt).

DPLU. 059/12: 62/37 -OLA SLETTVOLL - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV HYTTETOMT I TOKDALEN I VALNESFJORD
- ERVERVER: JAN HELGE LØKÁS

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til fradeling av omsøkte hytetomt på 1 dekar.

A v hensyn til jordlovens formål, ref. jordlovens § 1, hvor det fremgår at forvaltningen av
arealressursene skal være miljøforsvarlig, settes det som betingelse at hytetomten ikke
legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hyta ikke
plasseres nærmere elva (flomnivået) enn 20 meter.



I

Det gis også tilatelse til fradeling av omsøkte hyttetomt på 1 dekar med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 20-1. Det settes som betingelse for en slik tilatelse at hytetomten
ikke legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hyta
ikke plasseres nærmere elva (flomnvået) enn 20 meter.

DPLU. 060/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV HYTTE
MED INTERNT FESTEUMMER 9335 BELIGGENDE VED CALALVES (TJALLANES)
I SULITJELMA PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1. FESTER: OLA TANDE
HANSEN OG MARTE K. EILERTSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til puntfeste av
eksisterende hyte på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.

DPLU. 061112: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST
BELGGENDE VED CALALVES (TJALLANES) I SULITJELMA PÅ EIENDOMMEN
GNR. 119 BNR. 1. FESTER: OLA TANDE HANSEN OG MARTE EILERTSEN,
FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan~ og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til punktfeste som
omsøkt.

DPLU. 062/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKT FESTE AV NAUST
BELIGGENDE VED NAUSTBUKTA VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER:
OLA TANDE HANSEN OG MARTE EILERTSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i lan og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til punktfeste som
oinsøkt.

DPLU. 063/12: GNR 108, BNR L M.FL. I FAUSKE KOMMUNE - HOGST AV
GRANFELT - FORYNGELSESKONTROLL FOR UTHOGD HOGSTFLATE - PÅLEGG
OM FORYNGELSE VED SKOGPLANTING

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i skoglovens § 6 skogeier
på eiendom gnr 8, bnr 1 m.fl. i Fauske kommune pålegg om å sørge for at hogstflate på



ca 11 dekar skogplantes innen utgangen av år 2012. Anbefalt antall planter pr dekar er
130 - 230 og minste lovlige plantetall pr dekar i dette tilfellet er 100 skogplanter (ref.
lovens forskrift om bærekraftig skogbru § 8).

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.


