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Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes.
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Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

to: 16.04.2013
3/2013

Fra kL. 10:00

Til kL. 14:40
Til behandling: Sakene 019/13 - 030/13
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

'- TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

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

Varamedlemmer:
Jens Erik Kosmo, Tore Stemland.

Andre:
Kommunalsjef, konsulent boligkontorer, ergoterapeut, folkehelserådgiver, rådmann,
formannskapssekretær.

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

Fauske 167',13

~rite~i~~~
formannskapssekr:t~

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 16.04.13

MERKADER:

Befaring til Tverå/Medås.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:
. Notat lagt ut som nytt referat.

Tema:



. Universell utforming v/Mari-An Lauritzen og Ing-Mari Nilsen.

. Folkehelsearbeid v/Irene Larssen.

Orienteringer fra rådmanen:
. Campingplass Lund

Konflkt mellom grunneier og eier av campingplass. Fyllnginnover dyrkamark anser
vi som lovlig, men vi har enda ikke mottatt dokumentasjon på rene masser. Vi har ikke
mottatt søknad om omdisponering. Arealene kan derfor ikke tas i bru. Skal følge opp
saken utover våren.

. Rivingsobjekter

. Sandneshaugen. Saken er hos advokat. Er gjort endringer på bygg, men dette er
ikke søkt om.

. Gruur Sandneshaugen. Rivningsmaterialer må fjernes.

. Branntomt Furlund. Må fjernes til våren.

. Prosjekt matrikkelen er i gang. Prosjektleder på plass.
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Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

025/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

REGJERIGENS MINERALSTRATEGI

86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET
AV EIENDOMMENS VANINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

KLAGE pA VEDTAK I SAK 7/13 I PLAN- OG
UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK OM FRADELING A V
HYTTETOMT OG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - GNR 90/2,5,6 SJØNSTADAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

115/64 - FIN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÁ -
ERVERVER: FIN KRISTENSEN

STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTIL TAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERlG FOR VENSET HAVN

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKING AV VEI

KLAGE - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD
SKOLE

L
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019/13

020/13

021/13(~,-

022/13

023/13

024/13

026/13

027/13

028/13

029/13

030/13



019/13: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes.

PLUT-019/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

020/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT -020/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

021113: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-021113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

022/13: REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

INNSTILLING:

*

PLUT -022/13 VEDTAK- 16.04.2013

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon.



023/13: 86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET
AV EIENDOMMENS VÅNINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse tilomsøkte
fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tilates også med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 20-1. Som en betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses må tinglyses en adkomst gjennom gårdstunet til omsøkte boligtomt.

Det gis tilatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt.

PLUT -023/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse til
omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tilates også med hjemmel
i plan- og bygningslovens § 20-1. Som en betingelse for dette settes at det samtidig
med at fradelingen tinglyses må tinglyses en adkomst gjennom gårdstunet til omsøkteboligtomt. .
Det gis tilatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt.

024/13: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/13 I PLAN- OG
UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK OM FRADELING A V HYTTETOMT OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - GNR 90/2,5,6
SJØNST ÅDAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

INNSTILLING:

Med henvisning til saksutredningen tas klagen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til
følge.

Detgis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hyttetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse til omsøkte
fradeling av hytetomt.

Vedtaket begrues med at:



. Omsøkte fradeling i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene
det må dispenseres fra.

. Fordelene ved omsøkte fradeling vil ved en samlet vudering ikke kunne anses å

være klar større enn ulempene.

. Statlig regional myndighet som er direkte berørt, har uttalt seg negativt om
dispensasj onssøknaden

PLUT -024/13 VEDT AK- 16.04.2013

Kjeti Sørbotten (FL) foreslo:
Klagen tas ikke til følge.

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert større negative ulemper
og framtidige inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

FL' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert større negative ulemper
og framtidige inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlg endret ved en slik fradeling.

025/13: 115/64 - FINN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN
KRISTENSEN

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.



Som betingelse for at foranevnte fradeling skal kunne gjennomføres, settes at det før
fradeling blir foretatt en geoteknisk undersøkelse av løsmassene på omsøkte tomt som
viser at det er forsvarlig å bygge bolig på tomten sett i forhold til evt fare for leirskred.

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så må
Kulturinner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes også at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

PLUT-025/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for omsøkte fradeling
av boligtomt på 1 dekar.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse tilomsøkte fradeling
av boligtomt på 1 dekar.

Som betingelse for at foranevnte fradeling skal kune gjennomføres, settes at det før
fradeling blir foretatt en geoteknisk undersøkelse av løsmassene på omsøkte tomt som
viser at det er forsvarlig å bygge bolig på tomten sett i forhold til evt fare for leirskred.

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så
må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes også at nevnte
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

026/13: STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTIL TAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

INNStILLING:

Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor ramen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

PLUT-026/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruet i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor ramen av
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.

027/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

PLUT-027113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

028/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i planaret, jf. planart revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel tU FA3. FAl er kommunal veg.
b) F A2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
c) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekke/fllgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tUtak som eks. fyllng i sjø ogjustering terreng for

atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

b) Opparbeiding av parkering P I-P3 skal ferdigstiles før det kan gis

brukstilatelse for KAI.
c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan

gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.
d) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gammelvegen) stenges.



e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

PLUT -028/13 VEDT AK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i plankartet,jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomstfor brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
e) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SB1.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø ogjustering terreng for

atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

b) Opparbeiding av parkering P 1-P3 skalferdigstilesfør det kan gis
brukstilatelse for KAl.

e) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 e) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SB1.

d) Før F AJ tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gammelvegen) stenges.
e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for

eksempel ansamlinger av -trekuIFeller-unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

029/13: SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKING AV VEI

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiltes Tverråveien slik når
det gjelder far:



På Tverråveien forbi Medås Gårdsbamehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skiltplan,
settes det opp skilt nr 362.50 (farsgrense 50 kmt) på den ene siden og samme skilt med
farsgrense 30 kmt på den andre siden på samme stolpe. Videre settes det opp skilt nr
362.30 (30 kmt) på den ene siden og samme skil med farsgrense 50 kmt på den andre
siden på same stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt L på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

PLUT -029113 VEDT AK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiltes Tverråveien slik
når det gjelder fart:
På Tverråveien forbi Medås Gårdsbamehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skiltplan,
settes det opp skilt nr 362.50 (farsgrense 50 kmt) på den ene siden og samme skilt
med fartsgrense 30 km/t på den andre siden på samme stolpe. Videre settes det opp
skilt nr 362.30 (30 kmt) på den ene siden og samme skilt med fartsgrense 50 kmt på
den andre siden på samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

030/13: KLAGE - TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
SKOLE

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge.

PLUT-030113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.


