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GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møebok nr. 10/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 10/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

o: 18.09.2012
10/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 15 :25

Til behandling: Sakene 083/12 - 092/12
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen,
Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Ari Tollånes.

Varamedlemmer:
Gry Janne Rugås.

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, ordfører,
formannskapssekretær.

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

Faus~e IZl2

Jil)f~Oh~
formannskapsseli;;u

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 19.09.12

MERKADER:

Befaring: Bådsvik aktivitetsgård

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. Gry Janne Rugås (FL): Vei til fjellandsbyen. Blir den asfaltert?
. Linn Normann Godtfredsen (AP): Hva er status ang. skilting ved skolene på Erikstad

og i Valnesfjord?



. Kathrine Moan Larsen (FL) etterspure følgende:

Pkt. l: Status gjerde mot Rupsi
Pkt. 2: Branntomt i Furlund
Pkt. 3: Taxitilbudet i Sulitjelma

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Orienteringer:
Enhetsleder VVA, Frank Zahl orienterte:

. Dajaveien (SKS-veien)

Statskog er grunneier, mens SKS eier veien. Kommunal vei fra SKS-veien og til
servicebygg fjellandsbyen. Veier innad i fjellandsbyen eier fjellandsbyen selv.
Det er 1300 meter vei fra fylkesveien og til krysset fjellandsbyen. Vi har mottatt
tilstandsrapport på bru Dajaveien. Viser 2 alternativer i kalkulasjon Dajaveien, som
ligger vedlagt møteprotokoll. Alternativ L viser kostnader. for vei, tilrettelagt før
asfaltering.

. Oversikt over opprustingsprosjekter vei 2012 ligger vedlagt møteprotokollen.

Svar på spørsmål:
Gry Janne Rugas:
Fran Zahl svare under orienteringen.
Linn Normann Godtfedsen:
Enhetsleder planutvikling svare. Skilt skal opp i løpet av høsten.
Kathrine Moan Larsen:
Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Uavklart med grueier. Ved tidligere reparasjoner har det vært
deling med grunneier. Ved vedlikehold påtar vi oss et ansvar. Skal se hva vi kan gjøre.
Pkt. 2. Enhetsleder plan/utvikling svare. Vi arbeider med brantomt i Furulund, hus på
Sandneshaugen og grunnur på Sandneshaugen. Neste skritt er pålegg. Ser på prosedyre for å
følge opp.
Kommunalsjef svarte. Ser på prosedyrer for oppfølging. Vi må sette handling bak kravene.
Må være konsekvent. Kommer sak til PLUT.
Pkt. 3. Spørsmålet oversendes til formanskapet.



I

Saksliste
Sak nr.:

083/12

084/12 .

085/12

086/12

087/12

088/12

089/12

090/12

091/12

092/12

Sakstittel:

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKR IPEIDODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

KOMMUNAL PLAN STRATEGI

RANA KOMMUE. OFFENTLIG ETTERSYN
DETALJREGULERIGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST.
UTTALELSE

OMRÂDEREGULERIG FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRÂDEREGULERIG FOR SJØGATA VEST

BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å
KJØRE ATV TIL HYTTE VED KJEL V ATNET

KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTOIDSERT FERDSEL
GJENNOM OMRÂDE A - HAKENLIA

OPPSTART REGULERIGSAK BUEN



083/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 8/2012 og 9/2012 godkjennes.

PLUT -083/12 VEDTAK- 18.09.2012

Kathrine Moan Larsen (FL) hadde følgende merknad:
Ønsker at det spesifiseres at det vár befaring ang. gjerde mot Rupsi.

Innstilingen med merknad ble enstemmig vedtatt.

084/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT -084/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

085/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT -085/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

086/12: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

INNSTILLING:

1. I tråd med plan~ og bygningsloven § L O-L skal kommunen minst en gang hver
valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering



3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innente synspunter før
den fremmes videre til formanskap og kommunestyre.

PLUT-086/12 VEDTAK- 18.09.2012

Gry Janne Rugås (FL) foreslo:
En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og
gruskoler.
Budsjettene er innenfor barehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 20 L 0-
2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre mangfold og
trygghet for sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de ulike barnehager og
skoler inkluderes i arbeidet.

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo:
Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel rulleres i
kommende planperiode l med oppstar 2013. Det settes av ressurser i kommende års
budsjett til dette arbeidet.

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at dette
arbeidet stares i løpet av planperioden.

Erling Palmar (KR) foreslo:
Boligsosial hadlingsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som foreligger er
utdatert og må fornyes i planperioden.

AP's forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt.
KR's forslåg ble enstemmig vedtatt.
Apls forslag (Godtfredsen) ble enstemmig vedtatt.
FL' s forslag legges ved planen.
Innstilingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
l. I tråd med plan~ og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering med
følgende endringer:
. Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel

rulleres i kommende planperiode, med oppstar 2013. Det settes av
ressurser i kommende års budsjett til dette arbeidet.

. Boligsosial handlingsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som

foreligger er utdatertogmåfomyesi planperioden.
. PLUT foreslår at det utarbeides en kultuinneplan for kommunen, og at

dette arbeidet stares i løpet av planperioden.
. Følgende legges ved saken:

En styrket plan på kvaliteten på bar og ungdom særlig vekt på barehager
og grunnskoler.



Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i
perioden 2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for
å sikre mangfold og trygghet for sunn læringsutvikling for bar og ungdom.
SU i de ulike barehager og skoler inkluderes i arbeidet.

3. Planutvalget vedtar å offehtliggjøre planstrategien for å innente synspunter
før den fremmes videre til formanskap og kommunestyre.

087/12: RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN
DETALJREGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE

INNSTILLING:

Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detaljreguleringsplan Nasa
kvarsforekomst.

Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrm det
planlagte tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutredningens konklusjon
til orientering.

PLUT-087/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detalj reguleringsplan
Nasa kvartsforekomst.

" Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum det
planlagte tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutredningens
konklusjon til orientering.

088/12: OMRÁDEREGULERING FOR JORDBRU

INNSTILLING:

Med hjeinel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn.

PLUT -088/12 VEDTAK- 18.09.2012

ltistilirigeiible enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Jordbru ut til offentlg ettersyn.
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089/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJø GATA VEST

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontor/forretning i
1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tilates bolig i andre etasje.
Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag
av bolig i bygget må dette tas hensyn til".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: "Omrade P8 er offentlig
parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parkeringsplasser til personer med nedsattfunksjonsevne. Området kan opparbeides
med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillngsplasser for
sykkel".

Det legges til et nyt punt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brukstilatelse for F/KlBI, F/KlB2 og F/KlB3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf
§3.6j)".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: "Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støyniva inattperioden (23-07) ikke
overstige LsAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfedsstilt med de krav til

lufts/dfte/ventiasjon somfølger av tekniskforskrif".

PLUT -089/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for SJøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontorlforretning i I-
L €tasj € og-bolig- iøv€r.st€€tasj €.. V€d-bygg-i toetasj er tillates -bolig-I-andreetasj e.
Hovedformål på områdene er kontorlforretning og skal prioriteres, men ved innslag av
bolig i bygget må dette tas hensyn til".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: ,"Område PS er offentlig
parkeringsplass for brukere av Fauske sentru samt friområder vest for planområdet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4



parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides
med grus eller asfalt, kantstein og anen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkel skur I sykkelstativ I oppstilingsplasser for
sykkel".

Det legges til et nyt punk i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brustilatelse for FIK/Bl, F/K/B2 og F/KB3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf.
§ 3.6 t)".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: "Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til
støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå inattperioden (23-07) ikke
overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til
luftskiftelventilasjon som følger av teknisk forskrift".

090/12: BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å
KJØRE ATV TIL HYTTE VED KJELVATNET

INNSTILLING:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad fra Bjørn Tore
Rønning, Fauske, om transport av byggematerialer og utstyr med atv fra parkeringsplass
vlBalvatnveien og til hyta vlKjelvatnet.

Ferdsel på barark er ikke tilatt i noen del av kommunen.

PLUT -090/12 VEDT AK- 18.09.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger L dag, for å
frakte utstyr og materialer til hyta. Dette er på bakgrnn av at traseen han søker om å
brue allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at
denne kjøringen ikke vil medføre yterligere skade i naturen.

AP's forslag ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer (utvalgsleders dobbeltstemme).

VEDTAK:
PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger L dag, for å
frakte utstyr og materialer til hyta. Dette er på bakgrunn av at traseen han søker om å
brue allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at
denne kjøringen ikke vil medføre yterligere skade i naturen.

091112:- KLAGE- SØRNADOMTILLA.TELSKT-IL MOTORISERTFERDS-EL
GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

NY INNSTILLING:



!

Klagen fra Age Jørgensen, Fauske, tas ikke til følge. Deler av omsøkt trase ligger i a-
sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tilatt.

PLUT-091112 VEDTAK- 18.09.2012

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo:
Klagen tas til følge.

FL' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas til følge.

092/12: OPPSTART REGULERING SAK BUEN

PLUT -092/12 VEDTAK- 18.09.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen.



Estimerte kostnader Dajaveien alternativ 1:

Veiduk, geonett, pukk 20cm 22-64, grus 0-32, 15 cm, grøfting, stikkrenne
Renovering eksisterende bru

10 % uforutsett

Sum eks. mva.

Antall meter
1300

1

Estimerte kostnader Dajaveien alternativ 2:
Grus 0-32 20 cm., grØfting
Renovering eksisterende bru ???

10 % uforutSett

Sum

1200
1

17.09.2012
Frank Zahl



Stk. pris Samlet pris

1000 1300000
300000 300000

150000
1750000

450
300000

540000
300000

84000
924000 eks. mva.



OPPRUSTINGSPROSJEKTER 2012

Prosjekter Ramme

1 Fortau langs Grønåsveien
2 Ferdigstilelse Bringsliveien ca. 900 m
3 Parkeringsplasser Sulitjelma

4 Reasfaltering fortau Torggata
5 Reasfaltering Arsenalveien
6 Ferdigstilelse Rognveien, gIs-vei, LED-gatelys

7 Oppdatering til LED-gatelys Rognveien
Sum

1,60 mil
0,90 mill
2,00 mill
0,27 mill

0,23 mill
5,00 mill
0,5 mill

10,50 mil

17.09.2012
Frank Zahl



Status

Pågår, ferdig 2013

Uke 39/40

Pågår
Ferdig

Utsatt
Pågår, asfaltering ca. uke 40/41
Oktober


