
FAUSKE KOMMUNE 

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 

Tid: 13.06.2012 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Sulitjelma Fjellandsby 

OPPMØTESTED: GLASTUNES KL 10.00 
Til behandling: Saksnr. 077/12 - 081/12 

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06175 60 40 20 

Varamedlemmer młter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter młte, da młteprotokoll fra młtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i 
sakene. 

SAKSLISTE: - MØTE NR 9/2012 

Befaringer 

Diverse orienteringer 

Sak nr.: 	Sakstittel: 

077/12 	GODKJENNING AV MØTEBOK 

078/12 	DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

079/12 	RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING 
AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

080/12 	FORSLAG TIL OMR¯DEREGULERING FOR EIAVEIEN 

081/12 	SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV TOMT SAMT 
OPSJON P¯ KOMMUNALT AREAL P¯ VESTMYRA 
INDUSTRIOMR¯DE 

Fauske, 06.06.12 

&L ?&#L 
Ottar Skje4aj.g.�’ 	 Frank Bemhardsen 
Utvalgsleder 	 kommunalsjef 



FAUSKE KOMMUNE 
SAKSPAPIR 

	

JounialpostlD: 	12/4923 	
~saksansvarlig:Arkiv saklD.: 	12/1251 	Berit Vestvann Johnsen 

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 

Sak nr.: 077/12 	I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 	 Dato: 13.06.20 12 

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: 	22.05.20 12 	Fra kl. 10:00 	Til behandling: Sakene 064/12 - 076/12 
Młte nr: 	7/2012 	Til kl. 15:25 	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 23.05.12 

formannskapsselØtær 

Ottar Skjellhaug 	 representant 	 representant 
utvalgsleder 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i młte nr 	 den 
Hoved utskrift 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 drikkevanntanke 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 Valnesfjord nærmiljłutvalg via Fauske kommune til departementet. Słknad på 7,2 
millioner kroner. Egenandel kr. 700000 over 3 ål .. Må arbeide videre med dette. 



Saksliste 
Sak nr.: 	Sakstittel: 

064/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

065/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

066/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

067/12 UTARBEIDING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

068/12 RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

069/12 FORSLAG TIL OMR¯DEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN 

070/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, 
ENDRING 

071/12 HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL 

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

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

074/12 TRAFIKKREGULERING INN TIL ERIKSTAD SKOLE 

075/12 VEI FRA SAMFUNNSHUSET MOT TORGGATA 

076/12 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012 - 2016 - HØRING 



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-066112 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. 

069112: 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 reguleringspiankart, sist revidert 15.02.20 12 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012. 

PLUT-069112 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 reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 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]. nyttårsdag. » 

PLUT-071/12 VEDTAK- 22.05.2012 

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

’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Kommunedelplan 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 angå o r 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-072/12 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 kommunedeiplan 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. 

PLUT073/12 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. 

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

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

074112: TRAFIKKREGULERING INN TIL ERIKSTAD 

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 m 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 Samfunnshusplassen mot Torggata stenges ikke. 

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

PLUT-075112 VEDTAK- 22.05.2012 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
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. 

076/12: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 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 



FAUSKE KOMMUNE 
SAKSPAPIR 

JournalpostlD: 	12/4910  
Arkiv saklD.: 	12/1244 	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen 

Sluttbehandlede vedtaksiimstans: Plan- og utviklingsutvalget 

Sak nr.: 078/12 	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 	 Dato: 13.06.2012 I 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

Sammendrag: 

DPLU. 064112:11911, FNR. 312 - ELIN FORFANG - RAMMETILLATELSE FOR 
RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE SAMT OPPFØRING AV NY HYTTE P¯ 
SAMME PLASS. BRA NY HYTTE 80 M2, KJELVATNET, SULITJELMA. 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § § 21-2 jf. SAK 10 § 6-4 meddeles 
rammetillatelse for oppfłring av hytte på samme plass som eldre hytte ved Kjelvatnet 
gnr. ll9 bnr. 1 far. 312. 

Det må słkes om dispensasjon fra plankravene (§ 2.1) i Kommuneplanens arealdel, om 
utarbeidelse av reguleringsplan; Det må utstedes nytt nabovarsel. 

Słknad om ansvarsrett som ansvarlig słker og prosjekterende fra U2 Arkitekter AS 
godkjennes. 

DPLU. 065112: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV i DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 VED KJELVATNET I SULIJIELMA I 
FORBINDELSE MED INNLØSNING AV INTERNT FESTENMMER 9661. KJØPER: 
HJALMAR ANDREAS SPJELKAVIK, GJØVIK 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av i 
daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsłkt. 



DPLU. 067112:1191318 - JOAKIM JARN˘S - SØKNAD OM BRENNING AV DELER 
AV DELVIS NEDRE VET TURISTANLEGG VED STORTOPPEN/OTERVATN I 
SULITJELMA 

VEDTAK: 

Kommunen gir etter słknad dispensasjon fra forbudet i «Forskrift om åpen brenning og 
brenning av avfall i småovner» § 4 for brenning av treverk i forbindelse med fjerning av 
delvis łdelagt Turistanlegg ved StortoppenlOtervatn i Sulitjelma, jvf. § 6 i forskriften. 
Brenningen forutsettes og bli utfłrt i en operasjon. 
Reindriftsforv. i Nordland har ingen innvendinger til brenningen. 

Rivingsavfall som ikke er brennbart forutsettes som opplyst i słknaden blir samlet opp og 
kjłrt til godkjent deponi. Tomten må fremstå etter sanering som ryddiggjort. 

DPLU. 068112:10311400 - MURMESTER SIGURD TVER¯ AS - SØKNAD OM 
ENDRING AV GITT TILLATELSE TIL TILTAK, LAGERBYGG. INNREDNING AV 
KONTORER 12. ETASJE 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse for endringen av 2. 
etasje, med etablering av kontorer, som omsłkt. 

DPLU. 070112: SØKNAD OM LØYVE FOR SNØSCOOTERKJØRING 

VEDTAK: 

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 

1. Magne Strłmhaug, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr sesong for transport av bagasje 
og utstyr med snłskuter fra  nærmeste brłyta vei og til hytta beliggende på 
Botnågskaret i Valnesjjord. Trase jfr. vedlagte kartutsnitt. 

2. Dispensasjonen gjelder fra 15.10.2012 og fram til nytt lovverk trer i kraft dog ikke 
lenger enn til og med 10. mai 2015. 

3. Det skal fłres kjłrebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. 

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie må medbringes ved 
kjłring. 

5. For łvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelpian med 
tema motorferdsel. 



DPLU. 071112: 74113 - NORGES AUTOMOBIL-FORBUND - SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL TILTAK, TILBYGG TIL GARASJE MED NYTT INNGANGSPARTI 
P¯ BRA =76 M2, HVORAV 20 M2 ER INNGANGSPARTI/TOALETT. BYGN.NR:  
188883664-1 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-i, jvf. SAK § 4-1, meddeles byggetillatelse 
for oppfłring av garasje som tilbygg som omsłkt. 

Słknader om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Salten Byggservice AS, Maskineier 
Roar Lłkås AS og Fauske Rłr AS godkjennes. 

DPLU. 072/12:102/320 - TORE SANDE OG KAMILLA ANDERSEN - SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG 12 ETASJER UTEN KJELLER MED 
BRA=151 M2 OG LA=134 M2 I GREPLYNGVEIEN 17, FAUSKE 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse for oppfłring av 
enebolig i 2 etasjer på boligtomten i Greplyngveien 17 som omsłkt. 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales kommunen (Regn. blir tilsendt). 

Słknad om ansvarsrett fra Byggm. Sten Andersen AS og Fauske Rłr AS godkjennes. 

Garasje må byggemeldes i egen słknad. 

DPLU. 073112:108120 - ALBERT KOSKINEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
TILTAK, BRENNING/SANERING AV DRIFTSBYGNING P¯ GRØN¯S, FAUSKE. 
BYGN.NR. 188903029 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e, meddeles rivningstillatelse for omsłkte 
driftsbygning. 

Eieren Albert Koskinen godkjennes som ansvarlig for rive- og ryddearbeidene. 

Dispensasjonssłknad godkjennes 
I samråd med Salten Brann kan bygget brukes til rłykdykking. 

Avfall etter saneringen må anbringes godkjent deponi. 



DPLU. 074/12:102/732 - MORTEN PEDERSEN/INGRID NYG¯RD - SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG 12 PLAN MED BRA=211 
M2 OG LA=183 M2 P¯ EGEN TOMT I KLEIVBAKKEN 11, FAUSKE 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse for oppfłring av 
enebolig på fradelt tomt i Kleivbakken 11, G.nr. 102 B.nr. 680, som omsłkt. 

Słknad om ansvarsrett fra Siv.ing. Asbjłrn Nygård AS, Bolig Partner AS, Rłrl.m. Arne 
Rłrdal, AU Bygg samt Larssen Maskin AS godkjennes. 

Słknad om dispensasjon fra planbestemmelsens § 2.5 punkt 2.5.1 for Plan Fauske łstre 
del 2 godkjennes. 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales kommunen. (Regn. blir tilsendt). 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppfłres. 

DPLU. 075/12: 53/4 - BØRGE OG KRISTIN STOKLAND - SØKNAD OM 
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR 
EKSISTERENDE HYTTE VED STOKLAND 

VEDTAK: 

Skogbrukssj efen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i j ordlovens § 12 tillatelse 
til omsłkte fradeling av tomt på i dekar for eksisterende hytte łst for Gongskaret. 

Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi og 
synes ikke å ville medfłre drifts- og/eller miljłmessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket i området. 

DPLU. 076112: 76/211 - BJØRNAR EILERTSEN - ENDRING AV ANSVARSFORHOLD 
OG TYPE TILTAK I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV HYTTE I 
BRATT¯SVIKA, VALNESFJORD. BYGN.NR . 11223478 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 jvf. SAK 10 § 5-1 godkjennes słknaden om 
lokal godkjenning av foretaket Bjłrset Bygg og Anlegg AS for SØK, UTF/KUT for 
fundamentering, bygningsmessige arbeider samt våtromsarbeider. 

Ansvarsrett for Nilsson AS, Bodł, gitt 29.11.2011 i sak nr. 188/11 viderefłres. 



Byggetillatelse av 29.11.2011 sak nr. 188/11 stadfestes med Bjłrset Bygg og Anlegg AS 
som ny ansvarshavende for SØK, UTF/KUT. 

DPLU. 077112:104/269 - ALLAN KEVIN HOLST - SØKNAD OM TILTAK, 
OPPFØRING AV FRITTST¯ENDE GARASJE, BRA =55 M2 P¯ EGEN TOMT I 
SOL VOLL VEIEN 4, FAUSKE 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 meddeles byggetillatelse for frittstående 
dobbeltgarasje på egen tomt i Solvollveien 4 som omsłkt. 

Słknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3-6 d godkjennes. 

DPLU. 078/12:11911 FNR 78- SISSEL OG IVAR MOEN - SØKNAD OM TILTAK UTEN 
ANSVARSRETT, ANNEKS/BADSTUBYGG MED BYA = 8 M2 I SAAKIKRYSSET 
NORD, SULITJELMA 

VEDTAK: 

Ihht vedtak i D/T sak 29/2009 jf. kommunestyre sak 84/04 meddeles dispensasjon fra 
arealplanen samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens § 19-2 for oppfłring av 
annekset. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 jvf. SAK 3-1 meddeles byggetillatelse for 
anneks på festetomt i Saakikrysset Nord, B.nr 119 G.nr. i F.nr. 78, som omsłkt. 

DPLU. 079/12:105/17 - FINN-ROGER OLSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
TILTAK, BRENNING/RIVING AV ELDRE BOLIG P¯ LUND, FAUSKE 

VEDTAK: 

Słknaden om dispensasjon fra Forskrift om åpen brenning, og brenning av avfall i 
småovner, Fauske kommune, Nordland, § 4, godkjennes, jvf § 6 i forskriften. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e, jvf. SAK § 3-1 meddeles tillatelse til 
brenning og riving av eldre bolig på Lund, G.nr 105 B.nr. 17, i samarbeid med Salten 
Brann, som omsłkt. 

Finn Roger Olsen godkjennes som ansvarlig for rive- og oppryddingsarbeider. 

Rivningsavfall som ikke er brennbart forutsettes som opplyst i słknaden bli samlet opp 
og kjłrt til godkjent deponi. Tomten må etter sanering fremstå som ryddiggjort. 



INNSTILLING: 

Delegerte saker tas til orientering. 
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RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

Vedlegg: 	Revidert forslag til planprogram. Merknadshefte. Alle innkomne uttalelser. Referat fra młte 
26.03.2012. 

Sammendrag: 

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune startet reguleringsplanlegging av ei ny 
balansefylling på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (g/s-
veg) langs rv. 80 forbi Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008. 

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 
skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av g/s-veg, blir det nå 
nłdvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre 
Klungset-elva. Området er kjent for sitt rike fugleliv. 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 
forskriftens § 4 b) som omhandler: 

� Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 
andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstart er det derfor utarbeidet et forslag til 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 - 20.02.2012. 

I hłringsperioden (offentlig ettersyn) er det mottatt uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 2 
uttalelser fra lag/foreninger og private. 



Det er utarbeidet et eget hefte (vedlagt) med oppsummering av alle innkomne uttalelser og 
Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt med som vedlegg bak i 
heftet. 
Rådmannen tar vurderinger fra Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere 
kommentarer til disse. 

Det ble i slutten av mars 2012 avholdt et młte med kommunen, Fylkesmannen og NVE. 
Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte 
balansefyllingen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. łkonomi, stabilitet og 
naturverdier i området. 

Alternativet til balansefylling er stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er 
en kostbar lłsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor 
som uaktuell i dette tilfellet. 

Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljłet 
knyttet til Klungsetvika. I et forsłk på å komme Fylkesmannen i młte, foreslås bredden på 
fyllingen redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er 
ikke et like godt alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. 
Kravene til NVE tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nłdvendig å słke om fravik fra 
vegvesenets egne krav. 

Et viktig tema på młtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjłen. Dersom 
utgravingen fortsetter å łke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 
synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva błr 
erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar. 

Det synes imidlertid klart at dersom g/s-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 
kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og vurderes som den beste lłsningen 
samfunnsmessig sett. I tillegg łkes sjansene for at fyllingen og dermed også g/s-vegen kan bli 
realisert. 

I fłrste omgang er det łnskelig å få bygget g/s-vegen Stranda - Rłvik helt fram til Ytre Klungset 
slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler, jfr. vedlagt referat/oppsummering fra młte 
26.03.2012: 

Del i - Stranda - Arsenalvegen er under bygging (lengde ca. 1000 m). 

Del 2 - Arsenalvegen - forsamlingshuset (lengde ca. 950 m) er planlagt bygget dersom 
foreliggende planprosess med balansefylling blir vedtatt. 

Del 3 - Forsamlingshuset - Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planlagt bygget etter nærmere 
stabilitetsberegninger. 

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan for balansefylling med konsekvensutredning i 
oktober 2012. 



INNSTILLING: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 
konsekvensutredninger. 
Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 
fastsettes som fremlagt. 

Even Ediassen 
Rådmamm 
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FORSLAG TIL OMR¯DEREGULERING FOR EIAVEIEN 

Vedlegg: 	Områderegulering - plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

Sammendrag: 

1. gangs behandling. 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av 
planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

Planområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest og Eiaveien mot 
łst. Området ligger ca. 600-700 m nord for Fauske sentrum. 

Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhłrende atkomst og 
parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, forretning/kontor/bolig, 
friområder samt vegsystem. 

Planforslaget inneholder fłlgende arealformål: 
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale, 

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor. 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjłreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen 

veggrunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser. 
3. Grłntstruktur: Friområde. 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del i (vedtatt 03.02.2011), er gjeldende for planområdet. 
Foreliggende planforslag medfłrer endring av område avsatt til forretning/kontor/industri til 
offentlig tjenesteyting. 
Området vurderes som egnet til nytt formål og det er forelłpig ledig næringsareal på for 
eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende boligområde 
med tanke på for eksempel stły. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser 
for tilgrensende eiendommer. 

Innenfor planområdet ligger også deler av fłlgende gjeldende reguleringsplaner: 
Reguleringsplan for Kryss KirkeveienlE6 (vedtatt 05.04.200 1). 



� Reguleringsplan for Fauske N-Lłgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992). 
� Reguleringsplan for Follaveien (E6) (vedtatt 08.10.198 1). 

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med Planbeskrivelse. 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. 
Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 
forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 
planområdet. 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. 
Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 
SKD i Planbeskrivelsen. 
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 
kommentarer direkte til disse. 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 
folkehelserådgiver, representantene for miljł/friluft og VVA. 

Kommentar fra folkehelserådgiver er som fłlger: "Mine innspill er fłrst og fremst knyttet til 
Planbestemmelser til områderegulering for Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1 
Utbygging - rekkefłlgebestemmelser pkt. d) Vedlagt byggesłknad skal det fłlge en 
situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, snuhammer, sansehager, 
ganvegsystem m.m. 

1. Omsorgs boliger spesielt med tanke på personer med demens 
I Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente i 
Norge bli doblet. I litteraturen kommer det frem at kommuner er generelt dårlig 
forberedt på de sosiale og łkonomiske utfordringene disse sykdommene bringer. 

Undersłkelser viser at aktivitet er svært viktig med tanke på mental helse både som 
forebygging og behandling. Nyere studier tyder på at personer som er fysisk aktive har 
mindre risikofor å utvikle demens og et viktig behandlingstilbud for de som har fått 
diagnosen (Moser & Martinsen 2008). 

Fysisk aktivitet er en av de mest effektive tverrfaglige behandlingsmetoder for å redusere 
APSD-symptomer (atferdsmessige ogpsykiatriske symptomer ved demens) og bedre 
pasientens livskvalitet ogfunksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer signifikant 
psykologiske og somatiske symptomer hos pårłrende, łker deres psykologiske 
mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv familierelasjon til den syke 
(Demens Vol. 10/nr.3 Mirka Kraus 2006). 

lei sykdomsforlłp med mental lidelse erfritidsaktiviteter viktige, interesser som 
kombinerer fysisk, mental og sosial aktivitet er god "medisin" (Fratiglioni 2004). 

Idet videre arbeid medplanlegging av boliger for demente blir det svært viktig å legge 
til rettefor aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt uteområde kunne 
bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte bruker. Dette vil være 
moderne ogfremtidsrettet demensbe handling. 



Det błr også planlegges åfå til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og områder 
et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel błr Eiavei-områdetpå en eller annen måte 
kunne kobles oppfor bruk avfasiliteter og uteområdene mot Vestmyra og Holtanveien, 
Hauan og Finneidlia. Det vil bl. a. kreve trafikale lłsninger som også vil komme andre 
myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og annen fritidsaktivitet 
i området. 

2. Tilrettelegging for ansatte 
Fra etfolkehelseperspektiv vil det være łnskelig at det legges til rettefor aktiv arbeidsvei 
for ansatte, med det menes bi. a. å legge til rette for at ansatte skal kunne gå og/eller 
sykle til arbeid. I den forbindelse viser det seg at gode garderobefasiliteter på 
arbeidsplassen og gode muligheter for sykkelparkering er viktige faktorerfor åfå til en 
«aktiv arbeidsveg». Iplanforslaget kommer det klart frem behov og łnske om 
parkeringsmuligheter for bil, utfra mitt syn błr det også legges like godt til rettefor 
sykkelparkering Det må være «lett/attraktivt» å bruke sykkel til jobb. 

I prosjekteringen med byggeplan/situasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr. 
bestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 d). 
Utfra ovenstående innspill utfyller rådmannen denne bestemmelse til fłlgende ordlyd: Vedlagt 
byggesłknad skal det fłlge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, 
sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m. m. 

Barnas representant fokuserer på lłsninger for tryggere kryssing av E6 for myke trafikanter. 

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremfłring av gang-/sykkelveg (g/s-veg) fra Eiaveien 
og nordłstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne sammenheng er at kulvert (g/s-veg) 
under jernbanen er etablert. 
Fra Eiaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebarn 
krysser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt 
fokus på denne problemstillingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker lłsning er 
etablert. 
Behandling av foreliggende planforslag omhandler ikke tryggere kryssing av E6 (utenfor 
planavgrensning). 

For łvrig avstedkom intern hłring ingen vesentlige merknader. 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved fłringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

I reguleringsplanforslag er det nå krav om at planlagte nye offentlige/felles kjłreveger, der det 
vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes. 
I foreliggende planforslag er Marmorslłyfa foreslått som nytt vegnavn. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 
Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 



Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorslłyfa. 

Even Ediassen 
Rådmann 
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SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV TOMT SAMT OPSJON P¯ 
KOMMUNALT AREAL P¯ VESTMYRA INDUSTRIOMR¯DE 

Vedlegg: 	1. Kopi av słknad fra SA-Anlegg datert 07.05.2012 
2. 2 stk kartkopier 
3. i stk. ovesiktkart 

Sammendrag: 

SA-Anlegg słker om tillatelse til erverv av ca. i daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 
bnr. 11 beliggende i HammerveienlVestmyra industriområde, jfr. kartbilag 1. 
Av słknaden framgår at firmaet i dag leier lokaliteter hos Galvano AS - tidligere SIVA-bygg. 
Firmaet har behov for mere utenomhusarealer - bl.a til parkering. 

Videre słker SA-Anlegg om opsjon på ytterligere ca. 9 daa - opsjonstid 2 + 1 år fra słknadsdato, 
jfr. kartbilag II. SA-Anlegg planlegger oppfłring av verksted/lager/kontorbygning på omsłkt 
opsjonsareal. 

Areal i - słknad om kjłp av i daa: 
Avhending av omsłkt areal er ikke konfliktfylt. Arealbruken er i tråd med vedtatt 
reguleringsplan. Rådmannen anbefaler słknaden innvilget. Hva angår pris anbefaler rådmannen 
at arealet avhendes til samme pris som på Słbbesva, hvor prisen er fastsatt ved takst - dvs, kr. 
160,- kr. pr. m2,jfr K-sak 061/09. 

Areal II - słknad om opsjon på 9 daa: 
I hht vedtatt retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer skal opsjon normalt ikke gis, 
jfr. pkt. 6 i vedtatte retningslinjer. 

Et annet moment i denne saken er at IRIS Salten Forvaltning AS har etablert en gjenbruksplass i 
området. Fauske kommune har ikke oversikt over hvilke videre planer/behov IRIS Salten 
Forvaltning AS har hva angår utvidelse. Rådmannen anbefaler at fłr Fauske kommune tar 
stilling til opsjon/avhending av omsłkt areal, błr IRIS Salten Forvaltning As gis mulighet til å 
framlegge sine planer for en eventuell videre utvidelse av sin aktivitet innen området. 



INNSTILLING: 

Słknad fra SA-Anlegg om erverv av ca. 1 daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 
bnr. 11 på Vestmyra industriområde innvilges. 

Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m2. 

Kjłper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

SA-Anleggs’ słknad om opsjon/erverv av ytterligere ca. 9 daa stilles i bero i påvente av 
avklaring av IRIS Salten Forvaltning AS sine planer for videre utvidelse/aktivitet innen 
området. 

Even Ediassen 
rådmann 
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SA-Anlegg AS 

Boks 153 

8201 Fauske 

Fauske Kommune 

vi Paul Aakerli 

Plansjef, på avd. Plan utvikling 

8200 Fauske 	 Fauske, 07.05.12 

SØKNAD OM  KJØP  AV TOMT, SAMT OPSJON P¯ VESTMYRA INDUSTRIOMR¯DE 

SA-Anlegg er et firma som driver i anleggsbransjen. For videre utvikling av firmaet har vi behov for å 

etablere oss i et egnet område. Vi leier for tiden lokaler av Galvano på Vestmyra og har behov for 

mere uteområde for parkering. Vi łnsker derfor nå i fłrste omgang å kjłpe i dekar tomt (som 

merket på kart) og videre łnsker vi en opsjon på ytterligere 9 dekar. 

Vi łnsker å kjłpe ekstraarealet på i dekar uavhengig av om vi får opsjon eller ikke. 

Det słkes om opsjon på 2 + 1 år fra słknadsdato. 

Det er łnskelig å oppfłre verksted, lager og kontorbygning for videreutleie evt eget bruk. 

Videre kan vi tilby å utarbeide en avtale med kommunen angående videre veitrase inn i området og 

opparbeidelse av denne. 

Dersom det er behov for videre informasjon, kontakt SA-Anlegg AS 

vi daglig leder Sten Antonsen, tlf.: 90060213 

Håper på velvillig behandling av denne słknad 

Med vennlig hilsen 

SA-Anlegg AS 

Sten Antonsen 
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