
Møteprotokoll 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



093/12: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 10/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-093/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

094/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-094/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

095/12: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-095/12 VEDTAK-  16.10.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

096/12: FORSLAG TIL DETALJREGULERINGPLAN FOR BALANSEFYLLING 

KLUNGSET  
 

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. 

 

 

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

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. 

 

 

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

GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK NR 

128/12  
 

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. 

 

 

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

UTMARK  
 

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. 

 

 

100/12: MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE   
 

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. 

 

 

101/12: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK  
 

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. 

 

 

102/12: OPPSTART REGULERINGSAK 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. 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


