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GODKJENNING AV MØTEBOK 

Vedlegg: 	Młtebok nr. 7/2012 

Sammendrag: 

Se vedlagte młtebok. 

INNSTILLING: 

Vedlagte młtebok nr. 7/2012 godkjennes. 



Moteprotokoll 	 Fauske Kommune 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 

Młtedato: 	22.05.2012 	Fra kl. 10:00 	Til behandling: Sakene 064/12 - 076/12 
Młte nr: 	7/2012 	Til kl. 15:25 	l  Młtested: Administrasjonsbygget, kantina 

TILSTEDE P¯ MØTET: 
Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, 
Kai Inge Sletvold, Kjetil Słrbotten. 

Varamedlemmer: 
Jens Erik Kosmo. 

Andre: 
Rådmann, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, barnas representant, formannskapssekretær. 

UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at młteboken er fłrt i samsvar med det som ble bestemt på młtet: 

Fauske 23.0512 

formannskapssektær 

Ottar Skjellhaug 	 representant 	 representant 
utvalgsleder 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i młte nr 	 den 
Hovedutskrift sendes: 
Ordfłrer - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - łkonomisjef 
Salten Kommunerevisj on 
Bibliotekene 
Lokal presse 
Politiske partier 
Gruppeledere 

Utskrift er foretatt den 23.05.12 

MERKNADER: 

8 av 9 representanter tilstede. 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Vika på Leivset. 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 
� Kjetil Słrbotten (FL): 

1. Trafikksikkerhet - Rekkverket på Eiteråga bru er dårlig. 



2. Reguleringsplan boligfelt Kosmo. Har fått beskjed om at kommunen ikke har 
kapasitet i år. Kan dette prioriteres? 

� Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Hva er status for riving av hus i Sulitjelma? 
2. Hva er status for plan for massedeponi? Næringslivet etterspłr denne planen. 

� Jens Erik Kosmo (AP): 
Vannrenseanlegget i Valnesfj ord. Prłvedrift startet opp i februar. Nå er vannet brunt 
igjen. Hva er status? 

� Ekstra sak: Trafikksikkerhetsplan 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Oppsummering av befaring: 
� Kostnadsoverslag på plass for lyspunkt. 
� Enhetsleder VVA lager overslag på kostnader for rundkjłring 
� Lys kan inn i trafikksikkerhetsplanen. 
� Det gis tilbakemelding på status til plan- og utviklingsutvalget. 

Svar på spłrsmål: 
Kjetil Słrbotten: 
Pkt. 1. Enhetsleder VVA svarte. Fra 2010 har vi hatt brukontroll. Det er en anmerkning på 
denne brua. Vi har plan for dette. 
Pkt. 2. Plansjef svarte. Har 5-6 planer på vent. Noen er ganske omfattende. Sliter på 
planområdet. Vi arbeider med bemanningen på plan. 
Kathrine Moan Larsen: 
Pkt. 1. Utvalgsleder svarte. Få med Statskog på plan. Få sette i gang prosesser. 
Enhetsleder plan/utvikling svarte. Fłrste prioritet er hus på Sandneshaugen, så coopvillaen. 
Branntomt i vinter er gitt tillatelse til nå. 
Pkt. 2. Plansjef svarte. Plan i Jodalen har stoppet opp. 
Jens Erik Kosmo: 
Enhetsleder VVA svarte. Startet med prłvedrift fra nyttår. Vi har prłvedrift på 5 måneder. 
Har tekniske problemer med drikkevaimtanke som ikke er tett. Det gamle UV-anlegget er i 
drift. Vi overtar formelt ikke anlegget fra leverandłr fłr prłveperioden er ferdig. 

Orientering: 
Słknad fra Valnesfj ord nærmiljłutvalg via Fauske kommune til departementet. Słknad på 7,2 
millioner kroner. Egenandel kr. 700000 over 3 år. Må arbeide videre med dette. 
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064/12: GODKJENNING AV MØTEBOK 

INNSTILLING: 

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

PLUT-064/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

065/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

INNSTILLING: 

Delegerte saker tas til orientering. 

PLUT-065/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

066/12: REFERATSAKER I PERIODEN 

INNSTILLING: 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

PLUT-066/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

067/12: UTARBEIDING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

PLUT-067/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
PLUT har satt i gang prosessen med å legge frem en planstrategi for kommunestyret 
hłsten 2012. Innspill i saken legges til grunn i det videre arbeid. 



AP’ s forslag ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
PLUT har satt i gang prosessen med å legge frem en planstrategi for kommunestyret 
hłsten 2012. Innspill i saken legges til grunn i det videre arbeid. 

068/12: RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

INNSTILLING: 

"Den kulturelle skolesekken 2012-2016" for Fauske kommune vedtas. 

PLUT-068/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
"Den kulturelle skolesekken 2012-2016" for Fauske kommune vedtas. 

069/12: FORSLAG TIL OMR¯DEREGULERINGSPLAN FOR 
JAKOBSBAKKEN 

NY INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 
fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012. 

PLUT-069/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 
fremkommer i reguleringspiankart, sist revidert 15.02.20 12 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012. 

070/12: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES 
SENTRUM, ENDRING 

NY INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strłmsnes sentrum, endring. 



Fłlgende tilfłyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 
fłlges i anleggsfasen for tiltak som kan medfłre stły til nære boliger. 

PLUT-070/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strłmsnes sentrum, endring. 

Fłlgende tilfłyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 
fłlges i anleggsfasen for tiltak som kan medfłre stły til nære boliger. 

071/12: HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL 

INNSTILLING: 

Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 - tidspunkt for kjłring - i 
kommunedeiplan med tema motorferdsel til å lyde: 

« Ide områder hvor motorisertferdsel etter disse bestemmelsene er tillatt, er det likevel 
forbudt å kjłre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00. Det er i sin helhet forbudt å kjłre 
på 1. juledag og 1. nyttårsdag. » 

PLUT-071/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunedelpian Motorferdsel tas opp til rullering. 

AP’ s forslag ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Kommunedelpian Motorferdsel tas opp til rullering. 

072/12: FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT 
OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE 
KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE 

NY INNSTILLING: 

Słknad fra Fauskegruppen AS hva angår ytterligere forlengelse på gitt opsjon for 
erverv av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilges ikke. 



Det inngås bindende kjłpekontrakt med Fauskegruppen AS hva angår erverv av ca. 16 
daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653. 

Det stilles som vilkår at arealene skal nyttes til oppfłring av ungdomsboliger. 

Kjłpesum fastsettes ved takst. 
Rådmannen gis i oppdrag å innhente to takster for angjeldende areal. 

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

PLUT-072112 VEDTAK- 22.05.2012 

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Słknad fra Fauskegruppen AS hva angår ytterligere forlengelse på gitt opsjon for 
erverv av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilges ikke. 

Det inngås bindende kjłpekontrakt med Fauskegruppen AS hva angår erverv av ca. 16 
daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653. 

Det stilles som vilkår at arealene skal nyttes til oppfłring av ungdomsboliger. 

Kjłpesum fastsettes ved takst. 
Rådmannen gis i oppdrag å innhente to takster for angjeldende areal. 

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

073/12: KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL 
GJENNOM OMR¯DE A - HANKENLIA 

INNSTILLING: 

Klagen tas til fłlge. Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås 
słknaden fra ¯ge Jłrgensen, Fauske, om ferdsel fra kirka, gjennom Hankenlia og til hytta 
ved Lomi. Deler av traseen ligger i a-sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tillatt. 

PLUT-073/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 
Klagen tas ikke til fłlge. 



Kjetil Sorbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas til fłlge, men blir tatt med i rullering av motorferdselsplan. 

’s forslag ble trukket. 
FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Klagen tas til fłlge, men blir tatt med i rullering av rnotorferdselsplan. 

074/12: TRAFIKKREGULERING INN TIL ERIKSTAD SKOLE 

INNSTILLING: 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26.1 foretas fłlgende skilting 
v/Erikstad skole/barnehage: 

� Skilt nr 366 - fartsgrensesone 30 km/t - settes opp ved innkjłringen til Tareveien, 
slik at hele Tareveien gjłres om til 30 km/t-sone. 

Skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskilt nr 807.8 - 
flytningshemmede med parkeringstillatelse og under skilt nr 808 med tekst: 
«Gjelder ikke buss og varetransport» plasseres ved inngangen til «rundkjłringa» 
ved skolen, jfr. kartutsnitt nr 1. 

� Skilt nr 370 - stans forbudt - plasseres på venstre side av «rundkjłringa» og til 
venstre for parkeringsarealene ved barnehagen, se kartutsnitt nr 1. 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det i tillegg 
fłlgende skilting v/Erikstad skole/barnehage: 

o Skilt nr 522 - gang/sykkelvei - plasseres ved fortau ved «inngangen» til 
barnehagen og skolen, jfr kartutsnitt nr 2. 

o Skilt nr 552 - parkering - med underskilt 834 - kombinert regulering - dvs. 08 - 
17 med svart skrift (hverdager) og parkering forbudt over 2 timer plasseres ved 
parkeringsarealet, jfr kartutsnitt nr. 2. 

Det etableres fartsdumper og tilfredsstillende belysning ved krysningspunktet der fortau 
slutter i Tareveien i dag (krysset v/Nermoveien) og det bygges fortau fra 
krysningspunktet på łstsiden fram til gang/sykkelsonen v/barnehagen, jfr. kartutsnitt nr. 
3. 

Parkeringsplass for ansatte ved Erikstad skole og barnehage ved Tennishallen utvides til 
20 plasser. Denne plassen skal benyttes av ansatte ved Erikstad skole/barnehage. 
(kartutsnitt nr. 4) 

Fysiske hindringer for trafikkseparering foran barnehagen, utformes og etableres i 
samarbeid med Enhet VVA. 



PLUT-074/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Rådmannen kom med et tillegg til innstillingen: 
Trafikkareal foran barnehagen er for biler som setter av/henter barn i barnehagen. 
Skolebarn settes av/hentes ved Tennishallen. 

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26.1 foretas fłlgende skilting 
v/Erikstad skole/barnehage: 

Skilt nr 366 - fartsgrensesone 30 km/t - settes opp ved innkjłringen til 
Tareveien, slik at hele Tareveien gjłres om til 30 km/t-sone. 

Skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskilt nr 807.8 - 
flytningshemmede med parkeringstillatelse og under skilt nr 808 med tekst: 
«Gjelder ikke buss og varetransport» plasseres ved inngangen til 
«rundkjłringa» ved skolen, jfr. kartutsnitt nr 1. 

� Skilt nr 370 - stans forbudt - plasseres på venstre side av «rundkjłringa» og til 
venstre for parkeringsarealene ved barnehagen, se kartutsnitt nr 1. 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det i tillegg 
fłlgende skilting v/Erikstad skole/barnehage: 

o Skilt nr 522 - gang/sykkelvei - plasseres ved fortau ved «inngangen» til 
barnehagen og skolen, jfr kartutsnitt nr 2. 

o Skilt nr 552 - parkering - med underskilt 834 - kombinert regulering - dvs. 08 
- 17 med svart skrift (hverdager) og parkering forbudt over 2 timer plasseres 
ved parkeringsarealet, jfr kartutsnitt nr. 2. 

Det etableres fartsdumper og tilfredsstillende belysning ved krysningspunktet der 
fortau slutter i Tareveien i dag (krysset v/Nermoveien) og det bygges fortau fra 
krysningspunktet på łstsiden fram til gang/sykkelsonen v/barnehagen, jfr. kartutsnitt 
nr. 3. 

Parkeringsplass for ansatte ved Erikstad skole og barnehage ved Tennishallen utvides 
til 20 plasser. Denne plassen skal benyttes av ansatte ved Erikstad skole/barnehage. 
(kartutsnitt nr. 4) 

Fysiske hindringer for trafikkseparering foran barnehagen, utformes og etableres i 
samarbeid med Enhet VVA. 

Trafikkareal foran barnehagen er for biler som setter av/henter barn i barnehagen. 
Skolebarn settes av/hentes ved Tennishallen. 

075/12: VEI FRA SAMFUNNSHUSET MOT TORGGATA 



INNSTILLING: 

Veien fra Samfuimshusplassen mot Torggata stenges ikke. 

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspartiet til samfunnshuset 
vurderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VVA. 

PLUT-075/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Veien fra Samfunnshusplassen mot Torggata stenges ikke. 

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspartiet til samfunnshuset 
vurderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VVA. 

076/12: TRAFIKKSIKKERIIETSPLAN 2012 - 2016 - HØRING 

INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn. 

PLUT-076/12 VEDTAK- 22.05.2012 

Rådmannen kom med fłlgende endring i innstillingen til kap. 8.1 pkt. 2: 
«Arbeide for» endres til «utrede». 

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo: 
Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak. 

Rådmannens endring innstiling ble enstemmig vedtatt. 
FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 
trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med fłlgende endringer: 

� Kap. 8.1 pkt. 2: «Arbeide for» endres til «utrede». 
� Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak 


