
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 26.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13 - 018/13 

Møte nr: 2/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, 

Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Tore Stemland. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, formannskapssekretær, 

presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 26.02.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

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  26.02.13  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Skysselvika næringsområde. 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

011/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

012/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

013/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

014/13 KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013 

015/13 OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2013 

016/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

017/13 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE 

018/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED 

TEMA  MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR  

ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



011/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-011/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

012/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-012/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

013/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-013/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

014/13: KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013  
 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 

kommunale veger for 2013 innenfor en kostnadsramme på kr. 2,6 mill. 

 

 

PLUT-014/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Enhetsleder VVA orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 

kommunale veger for 2013 innenfor en kostnadsramme på kr. 2,6 mill. 

 

 

015/13: OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2013  
 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler kr. 1 mill. i 

2013 til demontering eksisterende anlegg og oppsetting av ny LED-belysning langs 

Nyveien på Fauske samt langs «Øverveien» i området mellom butikken og Sulitjelma 

skole. 

 

 

PLUT-015/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Enhetsleder VVA orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler kr. 1 mill. i 

2013 til demontering eksisterende anlegg og oppsetting av ny LED-belysning langs 

Nyveien på Fauske samt langs «Øverveien» i området mellom butikken og Sulitjelma 

skole. 

 

 

016/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN  
 

INNSTILLING : 
 

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

Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-016/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

017/13: TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE  



 

INNSTILLING : 
 

I hht Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 settes det opp underskilt nr 806 med 

tidsbegrensing 08 – 16 med svart skrift (gjelder hverdager unntatt lørdag) til allerede 

oppsatte skilt nr 306.1 – forbudt for motorvogn - som er plassert i «skolebakken» 

v/Valnesfjord skole. 

 

I tillegg settes det opp skilt nr 306.1 – forbudt for motorvogn – med underskiltene nr 806 

«08-16» og 808 «gjelder ikke forflytningshemmede og varetransport» ved starten av 

veien ned fra skolen. 

 

Saken sendes regionkontoret til Statens Vegvesen for endelig vedtak. 

 

 

PLUT-017/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet et omforent forslag på vegne av FL, FRP, KRF, H 

og AP: 

Tidspunkt for stenging endres fra 08.00 – 16.00 til 08.00 til 15.00. 

 

Det henstilles til ledelsen og SU å ta opp med foreldrene kjøring inn mot skiltet inntil 

skiltet kan settes der det skal stå. 

 

 

Det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

I hht Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 settes det opp underskilt nr 806 

med tidsbegrensing 08 – 15 med svart skrift (gjelder hverdager unntatt lørdag) til 

allerede oppsatte skilt nr 306.1 – forbudt for motorvogn - som er plassert i 

«skolebakken» v/Valnesfjord skole. 

 

I tillegg settes det opp skilt nr 306.1 – forbudt for motorvogn – med underskiltene nr 

806 «08-15» og 808 «gjelder ikke forflytningshemmede og varetransport» ved starten 

av veien ned fra skolen. 

 

Det henstilles til ledelsen og SU å ta opp med foreldrene kjøring inn mot skiltet inntil 

skiltet kan settes der det skal stå. 

 

Saken sendes regionkontoret til Statens Vegvesen for endelig vedtak. 

 

 

018/13:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED 

TEMA  MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR  

ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING  
 

INNSTILLING : 



 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-1 og 2 innvilges Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde og Viltforvaltningen i Fauske søknad om dispensasjon fra 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtelling,  

med inntil 2 dager / 3 snøscootere pr. dag for beitegransking og 1 dag med inntil 10 

snøscootere for elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 27 februar – 24 mars 2013, i h.h.t § 

4 i bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 det lages en plan for hvordan beiteregistreringen og elgtellingen skal foregå og 

tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 

 

 

PLUT-018/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-1 og 2 innvilges Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde og Viltforvaltningen i Fauske søknad om dispensasjon fra 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag for elgbeitegransking og 

elgtelling,  med inntil 2 dager / 3 snøscootere pr. dag for beitegransking og 1 dag med 

inntil 10 snøscootere for elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 27 februar – 24 mars 

2013, i h.h.t § 4 i bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske 

kommune. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 det lages en plan for hvordan beiteregistreringen og elgtellingen skal foregå og 

tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


