
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12 - 102/12 

Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Linn Normann Godtfredsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Maria Dønnestad, Petter Karlsen Borgen, Steffen Halsbakk, Jens-Erik Kosmo. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, prosjektleder vannområdene i Salten. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 17.10.12 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder plan/utvikling 

 

 

 

 

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  17.10.12  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 2 ekstrasaker 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): 

1. Er det noen løsning på gang for gjerdet ved Rupsi? 

2. Det meldes om hærverk i kommunale og private bygg i Sulitjelma, unger kryper inn 

gjennom knuste vinduer og andre åpninger. Hva blir gjort fra kommunens side? 



 Kjetil Sørbotten (FL): 

Reguleringsplan Kosmo – Hvor står saken? 

 

Svar på spørsmål: 

Linn Normann Godtfredsen: 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Det skal være møte med Moan førstkommende torsdag, der saken 

skal tas opp. 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Kommunen bruker plan- og bygningsloven til å gi pålegg om 

sikring av farlige bygg, men huseier har ansvar for å sikre egne bygg. 

Kjetil Sørbotten: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. Saken ligger i køen av mange saker. Det mangles 

saksbehandlerkapasitet. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring i Finneidlia. 

 

Tema: Vannområdeforskriften v/Torstein Kristensen, prosjektleder for vannområdene i Salten. 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

093/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

094/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

095/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

096/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING 

KLUNGSET 

097/12 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3 

098/12 48/16 - YNGVAR F. SEIVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I 

SAK NR 128/12 

099/12 SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK 

100/12 MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

101/12 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

102/12 OPPSTART REGULERINGSAK BUEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8623      

 Arkiv sakID.:   12/2027  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    093/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 10/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 10/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-093/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8621      

 Arkiv sakID.:   12/2025  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    094/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 132/12: 103/350, 352 - FAUSKE KOMMUNE V/GEORG DE BESCHE DY -  

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE,  OPPFØRING AV OMSORGSBOLIGER MED 9 

BOENHETER I 2  ETASJER  I TORGGATA 16, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

Anmerkning til planene fra Randi Kristensen tas ikke til følge. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-2 og 21-4 meddeles rammetillatelse for 

oppføring av omsorgsbolig i 2 etasjer i Torggata 16 som omsøkt.  

 

Det må innsendes geoteknisk vurdering av grunnforholdene ved søknad om 

igangsettingstillatelse for oppstart av prosjektet. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes.  

 

 

 

DPLU. 133/12: 98/2 PER KRISTIAN KRISTIANSEN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM TIL ODD-ANDERS KRISTENSEN - 

FRADELING AV TOMT FOR HYTTE MED FESTENR 92/2/1 NORDØST FOR 

STENGVATN 
 

VEDTAK : 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til omsøkte 

fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 98/2/1 i Fauske kommune. 

 

Det gis også tillatelse til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1. 

 

 

 

DPLU. 134/12: 101/336 TURNOUT MC - KLAGE PÅ VEDTAK I SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, PLATTING I STRANDSONE 

 



VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2  meddeles tillatelse for oppføring av 

platting på eiendommen G.nr. 101, B.nr. 336 som omsøkt. 

 

Sikringstiltak mot sjøen og resterende arbeider kan ferdigstilles. 

 

Det henvises for øvrig til Friluftslovens § 1 som sikrer allemannsretten til fri ferdsel i 

strandsoner. 

 

 

 

 

DPLU. 137/12: 78/126 - REGINA WEYERS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV NAUSTTOMT MED EKSISTERENDE NAUST 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av nausttomt på ca 65 m2 for eksisterende naust.  

 

 

 

DPLU. 140/12: 104/800 - HEGREVEIEN 13 - SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR 

VÅTROMSARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 meddeles ansvarsrett for Tom Are Kristiansen 

som selvbygger for PRO/KPR og UTF/KUT for membranarbeider i våtrommene i egen 

bolig i Hegreveien 13, G.nr. 104/800, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 142/12: 103/700/0/2 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL FASADEENDRING 

VEDRØRENDE INNGLASSING AV TERRASSER PÅ FOCUS TERASSE 

BORETTSLAG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 c) meddeles tillatelse til fasadeendring på 

Focus Terrasse Borettslag, G.nr. 103/700/0/2, som omsøkt. 

 

Når foretak er valgt, må søknad om ansvarsrett samt oppdaterte tegninger innsendes 

kommunen. 

 

 

 



DPLU. 143/12: 102/691 - RUNE BERNTSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 209 M2 OG LA 196 M2, PÅ 

TOMT I GREPLYNGVEIEN 33, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 

enebolig i Greplyngveien 33, Fauske gnr.102 bnr.691 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS, Bjørset Bygg og Anlegg AS og Rørleggermester 

Idar Engan AS godkjennes. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt). 

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

 

 

DPLU. 144/12: 103/700 - AMFI-SENTERET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, UTBEDRING AV FASADE VEST MED VINDUER 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til fasadeendring på 

vestsiden av Amfibygget i 3. etasje  som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS godkjennes. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes. 

 

 

 

 

DPLU. 146/12: 107/34 - RUNAR KRISTENSEN/MARTINE PEDERSEN - SØKNAD OM  

ANSVARSRETT FOR RØRLEGGERARBEIDER I FORBINDELSE MED OPPFØRING 

AV ENEBOLIG PÅ RØDÅS, GODKJENT 15.06.2011 I SAK 098/11 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles ansvarsrett til YIT AS som 

utførende foretak for innvendig sanitæranlegg i forbindelse med oppføringen av 

eneboligen til Runar Kristensen i Rødås, G.nr 107 B.nr. 34,  

jvf. tillatelse gitt 15.06.2012 i sak 098/12 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 



 

 

PLUT-094/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8622      

 Arkiv sakID.:   12/2026  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    095/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/8546 I 12/2012 02.10.2012 Skjerstadfjorden 

vannområde 

ORIENTERING TIL KOMMUNENE 

I SKJERSTADFJORDEN 

VANNOMRÅDE OM PROSESS 

RUNDT KARAKTERISERING AV 

VANNFOREKOMSTENE I 

VANNOMRÅDET OG HØRING AV 

DOKUMENTET VESENTLIGE 

VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL 

 12/8218 I 09/997 14.09.2012 Klima- og 

forurensningsdirektoratet 

SULITJELMA GRUVEFELT - 

PÅLEGG OM Å FORTSETTE 

OVERVÅKINGEN OG VARSEL OM 

PÅLEGG OM Å VURDERE BEHOV 

FOR Å GJENNOMFØRE NYE 

TILTAK I OMRÅDET 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-095/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8243      

      Arkiv sakID.:   10/1635  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    096/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING KLUNGSET 

   

 
Vedlegg: Detaljreguleringsplan balansefylling Klungset – Meknadshefte (sept. 2012). Detaljreguleringsplan 

balansefylling Klungset – politisk behandling (sept. 2012), Fastsatt planprogram (juni 2012), 

Konsekvensutredning friluftsliv 29.05.2012, Fagrapport naturmiljø 16.04.2012 og Balansefylling 

Klungset – Forslag til detaljreguleringsplan.. 

 

Sammendrag: 
 

2. gangs behandling. 

 

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. Tiltaket 

er 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. Prosjektet er en del av Vegpakke Salten. 

 

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-vegen, blir det nå 

nødvendig 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 07.01.2012 ble det derfor utarbeidet et forslag til 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplanen ble fastsatt av Fauske kommune 21.06.2012. 

Planprogrammet er lagt til grunn for planforslaget. Tiltakets virkninger på naturmiljø og 

friluftsliv er konsekvensutredet. 

 



I første omgang er det ønskelig å få bygget g/s-vegen Stranda – Røvik helt fram til Ytre Klungset 

slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler: 

 

Del 1 – Stranda – Arsenalvegen er ferdigstilt (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. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Beslutningen om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens 

vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven (pbl). 

 

Planen behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen fungerer altså som saksbehandler ved 

1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av kommunen i planutvalget 

og videre til kommunestyret. 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.07 – 03.09.2012. Her kunne 

offentlige instanser, berørte parter og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlige 

høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget. 

 

Det er mottatt uttalelser fra i alt 4 offentlige instanser som er Fylkesmannen i Nordland, 

Nordland fylkeskommune, Kystverket og Jernbaneverket. Ingen innsigelser. Norges vassdrags 

og energidirektorat (NVE) har ikke kommet med uttalelse innen høringsfristen vedr. Geoteknisk 

rapport for området. Denne vil ifølge Statens vegvesen og NVE bli ettersendt slik at den senest 

vil bli fremlagt i møte i planutvalget. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er utarbeidet et eget Merknadshefte fra Statens vegvesen (vedlagt) med oppsummering av 

alle innkomne uttalelser og Staten vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt 

med som vedlegg bak i heftet. Uttalelse fra NVE ettersendes. 

Rådmannen vurderer at KU-plikten er oppfylt. 

 

Rådmannen viser til vedlagt Detaljreguleringsplan balansefylling Klungset – politisk behandling 

(sept. 2012) og Merknadshefte fra Statens vegvesen (sept 2012). Rådmannen tar vurderinger 

gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til disse.  

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling 

Klungset vedtas. Det forutsettes at Geoteknisk rapport godkjennes av NVE og ingen innsigelse 

foreligger herfra. 

 

INNSTILLING : 



 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

 

PLUT-096/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Rådmannen endret innstillingen: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en 

kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne 

skal foreligge før tiltaket tillates oppstartet. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp 

arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet. 

 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for balansefylling Klungset. 

 

Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med følgende ordlyd: Det skal utarbeides en 

kontroll- og kvalitetsplan med nødvendig ansvarsfordeling for oppfølgingen, og denne 

skal foreligge før tiltaket tillates oppstartet. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 6 a erstattes med følgende ordlyd: Det skal ikke startes opp 

arbeid med gang- og sykkelvegen før balansefyllingen er utlagt i sin helhet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/6269      

      Arkiv sakID.:   09/726  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Sak nr.:    097/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Solbakk gård. Utarbeidelse av 

planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

 

Planområdet er på ca. 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530). 

Området ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentrum. Hensikten med planen er å 

legge til rette for bygging av 5 nye boliger med tilhørende lekeareal, atkomst samt gang- og 

sykkelveg. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen veggrunn 

– tekniske anlegg.  

 

Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg II Rv. 80-Strømsnes, 

vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av 

kommunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For øvrig 

er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011. 

 

Det foreligger ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i planområdet og en sjekk mot 

DNs naturbase bekrefter dette. I kommunens friluftskartlegging er det i forbindelse med 

skoleområdet like vest for planområdet avsatt et område klassifisert som A - Svært viktig 

friluftsområde. Nærheten til skoleområdet gir mange fine muligheter for barn og unge.  

 

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig samt en liten stripe med avsatt 

landbruksareal langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Landbruksarealet i gjeldende plan ligger 

innenfor byggegrensen til fylkesveien og der tillates det ikke bygging. I planen tillates det inntil 

5 nye boligtomter og nærhet til skole / barnehage samt avsatt areal til lek gjør disse tomtene 

spesielt attraktive for barnefamilier. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som samfunn. 

Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innkjøring til skolen gjort om til gang- og sykkelveg 

med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser. Dette vurderes som positivt med tanke på 



trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst til området fra ny 

avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form av bedre sikt.  

 

På bakgrunn av ovennevnte har kommunen vurdert tiltaket opp mot Forskrift om 

konsekvensutredninger. Endring av byggeformål medfører ingen vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn. Kommunen konkluderer med at det ikke kreves konsekvensutredning.  

 

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, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Uttalelse fra barnas representant: Ber om at det i det videre arbeidet med områderegulering for 

Solbakk gård legges vekt på de innspill som er kommet fra Valnesfjord barnehage i forhold til ny 

atkomstvei til Valnesfjord skole. Det er viktig at man i arbeidet med å styrke sikkerheten for 

skolebarna ikke gjør forholdene rundt barnehagen mindre trafikksikre enn tidligere. 

For øvrig ser det ut til at hensynet til barn og unge er godt ivaretatt. 

 

Rådmannen viser til at vegene i dette området er skoleveg for mange barn og unge. Vurdering av 

trafikksikkerhet har vært viktig i denne plansaken. Som det fremgår av planforslaget foreslås 

innkjøring til skolen (GS3) omgjort til gang- og sykkelveg.  

Hovedatkomst (bilveg/parkering) til skolen vil da være i vest i henhold til gjeldende 

reguleringsplan for Løkåsen Valnesfjord, jfr. pkt. 1.5 i planbeskrivelsen. I denne ligger et godt 

potensiale for trafikksikker veg og bygging av flere parkeringsplasser. 

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. Tilgjengelighet for alle er 

ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

områderegulering for Solbakk gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-097/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

områderegulering for Solbakk gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8259      

      Arkiv sakID.:   12/1453  Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    098/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

48/16 - YNGVAR F. SEIVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK NR 128/12 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad om deling fra Yngvar Flønes Seivaag vedlagt kart med avmerkinger 

2. Kart med avmerking v/skogbrukssjef 

3. Administrativt vedtak sak nr 128/12 

4. Klage fra Yngvar Flønes Seivaag på vedtak i administrativ sak nr 128/12 

 

Sammendrag: 
 

I administrativ sak nr 128/12 etter jordloven ble det søkt om fradeling av to hyttetomter på 

eiendommen gnr 48, bnr 4 og 16 ved Hestekker. Søknaden ble avslått med slikt vedtak: 

 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fradeling ikke har 

samfunnsinteresse av stor vekt, ikke kan anses forsvarlig med hensyn til eiendommens 

avkastning, lett vil kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper av betydning for drift 

på eiendommen, virker negativt for kulturlandskapet, at arealet vanskelig vil kunne føres 

tilbake til jordbruksmessig drift og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan. 

 

Med grunnlag i det forannevnte gis det med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse til  

fradeling av to hyttetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 samme lov ikke tillatelse 

til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Søker/klager peker på at hytter på de omsøkte tomtene ikke vil kunne ses fra bilvei eller hus i 

området. Saksbehandler kan se tomtene fra bilveien ved eiendommen til Ole Evjenth og fra dette 

området vil nok hyttetomtene også kunne ses fra et par bruk. Dette har imidlertid på ingen måte 

vært noe avgjørende punkt da det ble gitt avslag på søknaden. 

 

Søker/klager viser også til at fradelingen ikke vil medføre bruk av dyrka mark, noe som er riktig. 

I sak 128/12 blir det heller ikke påstått at dyrka mark blir berørt. I saksutredningen vises det til at 

skogsmark med middels skogbonitet og dyrkbar mark blir omfattet av de omsøkte tomtene. 

 

Søker/klager synes også å mene at han blir urettferdig behandlet idet han peker på at det er gitt 

tillatelse til oppføring av hytte midt inne på dyrka mark ved Hestekker (angivelig eiendommen 

til Einar Hestekker). Det kan imidlertid konstateres at det fra kommunens side verken er gitt 

tillatelse til fradeling av hyttetomt eller oppføring av hytte på denne eiendommen. Hvis det er 

oppført noen slik hytte, kan det vise seg å være ulovlig. 



 

I klagen pekes det på at fradeling av de to hyttetomtene ikke vil medføre så mye mer kjøring 

gjennom tunet idet han som skal ha den ene hytta allerede bor på eiendommen (stefar). 

 

Hytter på fradelt tomt er jo ofte lett omsettelige. Blir omsøkte tomter fradelt og hytter bygd, 

trenger det ikke gå så lang tid før begge hyttene er solgt til nye eiere som kan være helt ukjente 

for søker. 

 

Søker uttrykker at han ikke kommer til å drive jordbruk på eiendommen så lenge den er i hans 

eie. Det må her pekes på at alle som eier landbrukseiendom med dyrka mark etter jordloven har 

plikt til å holde innmarka i drift egenhendig eller ved å leie ut arealet til jordbruksmessig drift 

ved andre som har behov for arealet. 

 

Om dyrkamarka ikke er i drift i dag eller i nærmeste fremtid, så vil den kunne bli brukt til 

jordbruksdrift noe senere, for eksempel i tilknytning til etablering av større landbruksenheter. 

Sentrale landbruksmyndigheter er i dag blitt ganske opptatt av å skjerme dyrka og dyrkbar mark 

med henblikk på den globale situasjonen for matproduksjon og matbehov i fremtiden.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Klagen har ikke bragt nye opplysninger inn i saken som er av større betydning for saken. Den 

begrunnelse for vedtaket, som er gitt i forhold til jordlovens § 9 og § 12 og i forhold til 

kommuneplanens arealdel, må ikke endres med grunnlag i opplysningene i klagen. Klagen bør 

derfor ikke tas til følge. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge. 

 

Klagesaken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for behandling. 

 

 

PLUT-098/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det vises til saksutredningen. Klagen tas ikke til følge. 

 

Klagesaken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for behandling. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8320      

      Arkiv sakID.:   12/1757  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    099/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 

   
Vedlegg: - Søknad med kartutsnitt fra Helge Moland, Fauske datert 30.08.12 

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 19.09.2012 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Helge Moland, Fauske, om bruk av minigraver til 

tomtearbeid i forbindelse med bygging av nytt naust v/Kjelvatnet.  

 

Saksopplysninger: 

Dispensasjonssøknaden må behandles av Planutvalget. I bestemmelser om arealbrukssoner i 

kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag heter det bl.a.: 

«I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i 

noen del av kommunen.  Transport av elgslakt, nødvendig transport av ved og nødvendig 

transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi er likevel tillatt etter vilkår gitt 

av kommunens planutvalg. 

Ved behov for ferdsel på barmark ut over foranstående må det søkes om dispensasjon.» 

 

Det er pr dd ikke søkt byggetillatelse til naustet. 

 

Nausttomta ligger i bukta ved Rundvatnet, ca 150 m fra båtutsettet i Naustbukta. Moland ønsker 

å kjøre gravemaskinen langs fjæra til tomta. Han fikk avslag fra Statskog om å benytte tuftene 

fra et naust som er revet. Statskog ønsker at det nye naustet blir plassert inntil nærmeste 

tilstøtende naust. På tomta er det en forhøyning som gjør at den må planeres ut, slik at naustet 

ikke blir liggende for høyt i terrenget eller at det blir vanskelig å få en båt inn og ut av naustet. 

 

Kjelvatnet var i august nedtappet slik at det var mulig å kjøre maskinen «under vannstanden».  

Om dette er mulig nå avhenger av hvor stort tilsiget til vatnet har vært. 

 

Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, til Reindriftsforvaltninga og til Balvatn 

Reinbeitedistrikt.  Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til saken, de øvrige har ikke 

kommet med uttalelse. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder motorisert ferdsel på barmark og har 

vært meget tilbakeholden med å innvilge dispensasjoner som vil kunne skape presedens for 

liknende saker.  Spesielt saker om dispensasjon i et såpass stort hytteområde.  Planutvalget 

innvilget imidlertid dispensasjon for bruk av minigraver for utgraving av en hyttetomt i Daja i 

møte den 13. juni i år.  Denne hyttetomta ligger like ved veien hvor all inn-/utfartstrafikk fra 



hytteområdet, Daja Camping og Sulitjelma Fjellandsby går og hvor det allerede er stor 

belastning bl a når det gjelder støy.  Avstanden til hytta er liten og det er en allerede etablert sti 

dit. 

 

Hvorvidt kommunen skal innvilge øvrige søknader om bruk at minigraver til opparbeiding av 

tomter i hytteområdet i Sulitjelmafjellet, må vurderes nøye.  Bl a vil dette skape presedens for 

liknende saker og terrengskader, støy og andre ulemper for naturmiljø og mennesker i området 

vil kunne bli konsekvensen. 

 

Den saken som behandles nå har noen likhetstrekk med ovennevnte sak, men kan ikke sies å 

være helt lik.  Det har aldri tidligere vært innvilget dispensasjon for å benytte maskin for å grave 

nausttomter v/Kjelvatnet. 

 

Rådmannen legger saken fram med følgende innstilling: 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknaden fra Helge 

Moland, Fauske, om dispensasjon til å benytte gravemaskin til opparbeiding av 

nausttomt. 

 

 Ferdsel på barmark er ihht kommunedelplanen forbudt. 

 

 

PLUT-099/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Jens-Erik Kosmo (AP) fremmet følgende forslag: 

Plan- og utviklingsutvalget gir Helge Moland dispensasjon fra kommuneplan med tema 

motorferdsel til å kjøre minigraver langs fjæra til og fra hans naust i bukta mot 

Rundvannet. 

Dette med forutsetning om at kjøringen skjer under normalvannstanden. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemmer avgitt for innstillingen. 

 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget gir Helge Moland dispensasjon fra kommuneplan med tema 

motorferdsel til å kjøre minigraver langs fjæra til og fra hans naust i bukta mot 

Rundvannet. 

Dette med forutsetning om at kjøringen skjer under normalvannstanden. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8412      

      Arkiv sakID.:   12/1988  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    100/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 098/12 DRIFTSUTVALG  17.10.2012 

 148/12 FORMANNSKAP  22.10.2012 

  KOMMUNESTYRE  08.11.2012 

 

 

 

MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  

   

 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2013 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2013 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt følger forslag til møteplan 2013, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 

kjenner til. 

 

INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-100/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 

Innstillingen med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8815      

      Arkiv sakID.:   12/1833  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    101/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.10.2012 

 

 

 

 

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

   
Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening , datert 10.09.12 

- Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) om 

dispensasjon for bruk av ATV for frakting av gapahuk fra Øvre Hauan til øverste punkt i 

lysløypa/trimkassen. 

 

Saksopplysninger: 

SOT søker om tillatelse til transport av lemmer, prekut/trelast og takpapp til gapahuk fra øverst i 

Hauan og til høyeste punkt på lysløypa som går fra skolen i Hauan, jfr vedlagte kartsutsnitt. 

Det er anslått 2 turer med ATV.  Gapahuken veier max 1.000 kg. 

 

Grunnarbeidet og oppsettingen av gapahuken skal utføres på dugnad. 

Det er innvilget tilskudd fra Fauske kommune på kr 30 000,- til dette prosjektet, og er et ledd i 

kommunens satsing på folkehelse. 

 

Saken er sendt Reindriftsdistriktet, Reindriftsforvaltningen og Fylkesmannen til uttalelse. 

Det er ikke mottatt noen tilbakemeldinger. 

 

Det er inngått avtale med grunneier om «tomt» til gapahuken. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

SOTs oppføring av gapahuk  v/lysløypa i Hauan er helt i tråd med Kommunestyrets vedtak i sak 

52/11, hvor det ble gjort følgende vedtak: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen om å inngå et samarbeid med lokale turistforeninger om å 

nyttiggjøre seg og videreutvikle dagens friluftstilbud til gode og bærekraftige folkehelsetiltak. 

 

Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark.  Slik transport henvises 

normalt til snøskuter på vinterføre. 

 

Området det søkes transport i er et meget populært turområde hvor folk ferdes både sommer- og 

vinterstid. Der hvor gapahuken er tenkt plassert, står det i dag benker og det er fin utsikt over 

Fauske. Plassering av en gapahuk her er meget positivt, for da kan turgåere raste i le for vind og 

regn.  

 



Det er fjell/steingrunn mesteparten av traseen det skal kjøres i, så fare for skader på terrenget 

ansees som minimal.  Dette er et tiltak som kommer almenheten til gode og et positivt tiltak når 

det gjelder folkehelse. 

 

På bakgrunn av dette, legger Rådmannen fram saken med følgende innstilling: 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan motorferdsel for transport av materialer/lemmer o.l. til gapahuk fra 

Øvre Hauan og til høyeste punkt på lysløypa/trimkassen.  Trase i hht vedlagte kartutsnitt. 

 

Det settes  følgende betingelser: 

1) Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. 

2) Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl.20.00 og være utført 

innen 1. desember 2012. 

3) Det skal føres kjørebok. 

4) Eventuelle terrengskader skal utbedres av søker. 

5) Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 

 

 

PLUT-101/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan motorferdsel for transport av materialer/lemmer o.l. til gapahuk fra 

Øvre Hauan og til høyeste punkt på lysløypa/trimkassen.  Trase i hht vedlagte kartutsnitt. 

 

Det settes  følgende betingelser: 

1) Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer. 

2) Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl.20.00 og være utført 

innen 1. desember 2012. 

3) Det skal føres kjørebok. 

4) Eventuelle terrengskader skal utbedres av søker. 

5) Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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 102/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG  16.10.2012 

 

 

 

 

OPPSTART REGULERINGSAK BUEN 

   

 
Vedlegg: Ingen  

 

Sammendrag: 
 

Saken ble fremmet i møtet. 

 

 

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. 

 

 

PLUT-102/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


