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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 
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Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 22.05.13 

 

 

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  22.05.13  

 

MERKNADER: 

 

Først dro plan- og utviklingsutvalget på befaring til vannbehandlingsanlegget i Valnesfjord. 

 

Tema: Gatelys v/enhetsleder VVA 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Janne Hatlebrekke (AP): Etterlyser parkering for sykler ved administrasjonsbygget. 

 Kathrine Moan Larsen (FL):  



1. Har fått henvendelse fra næringsdrivende i Sulitjelma ang. Sandneskontoret. Har 

fått avslag på leie/kjøp av bygget. Bygget er i dårlig stand.  

2. Ønsker status for når fullføring av vannledning i Sulitjelma skal være ferdig og 

alle har fått koblet seg på. 

 Ekstra sak ang. tidsfrist for motfylling Klungset satt på dagsorden som sak 41/13. 

 

 

Janne Hatlebrekke (AP) innvilget under sak 36/13. 

 

Svar på spørsmål: 

Janne Hatlebrekke (AP): 

Kommunalsjef svarte. Tar dette med oss. 

Kathrine Moan Larsen (FL): 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Kan ikke leie ut bygget, ettersom det er i så dårlig stand. Står på 

listen over bygg som skal rives. 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Spørsmålet vil bli besvart i neste møte. 

 

Orienteringer: 

 Område på Finneid næringsområde. 

Kommunalsjef orienterte. Brev er tilsendt Finneid sveiseverksted og kommunen har 

fått svar. Har bedt om at tomt blir tilbakeført.  

 Krokdalsmyra. 

Enhetsleder plan/utvikling håper på 1. gangs behandling i neste møte, men er usikker. 

 Opprydding Skysselvika. 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. Har hatt møte med beboerforeningen. Har vært i 

kontakt med Statens vegvesen ang. bekymringsmelding for E6. Forsøplingen har vi 

ikke fått gjort noe med. 

 

I neste møte vil det bli lite saker. Det vil bli befaring hele dagen i forbindelse med ønske om 

utbygging av småkraftverk. 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

031/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

032/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

033/13 FORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA 

MOTORFERDSEL 

034/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

035/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

036/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK 

037/13 PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET 

038/13 TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD 

039/13 FORESPØRSEL OM KJØP AV GRUNN SOM GRENSER OPP I MOT 

SISIKVEIEN BORETTSLAG 

040/13 SØKNAD OM DISPENSASJON 

041/13 SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUNI-JULI PÅ 

MOTFYLLING, KLUNGSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



031/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-031/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

032/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-032/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

033/13: FORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA 

MOTORFERDSEL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11 – 14 legges forslag til rullering av 

kommunedelplan med tema motorferdsel ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-033/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan med tema motorferdsel må gjennomgå en grundig og fullstendig 

rullering. I det nye gjennomgangen bør det tas med endring av soner, 2,5 km. grense, 

hensyn til næringsaktører og alternativ til turistløype, og med henblikk på motorferdsel 

i nabokommunen Saltdal. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunedelplan med tema motorferdsel må gjennomgå en grundig og fullstendig 

rullering. I det nye gjennomgangen bør det tas med endring av soner, 2,5 km. grense, 

hensyn til næringsaktører og alternativ til turistløype, og med henblikk på motorferdsel 

i nabokommunen Saltdal. 

 



 

034/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

035/13: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 



 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

PLUT-035/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

036/13: TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak 

for 2014. 

 

 

PLUT-036/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske 

tiltak for 2014. 

 

 

037/13: PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

PLUT-037/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i 

pkt. 1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny 

veg med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for 

FL’s forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de 

aktuelle sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

038/13: TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD  
 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

PLUT-038/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere 

ny hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

039/13: FORESPØRSEL OM KJØP AV GRUNN SOM GRENSER OPP I MOT 

SISIKVEIEN BORETTSLAG  
 

RÅDMANNES FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-039/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

040/13: SØKNAD OM DISPENSASJON  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Nordland Skikrets innvilges dispensasjon for løypekjøring i uke 23 og 24 i 2013 i 

området Ny-Sulitjelma/Lomi/Tverrfjell.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Balvatn Reinbeitedistrikt må gi tillatelse til arrangementet 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før arrangementet. 

3) Tillatelsene må innhentes av Nordland Skikrets. 



 

 

PLUT-040/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Pkt. 1 

Balvatn Reinbeitedistrikt orienteres om arrangementet. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Nordland Skikrets innvilges dispensasjon for løypekjøring i uke 23 og 24 i 2013 i 

området Ny-Sulitjelma/Lomi/Tverrfjell.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Balvatn Reinbeitedistrikt orienteres om arrangementet. 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før arrangementet. 

3) Tillatelsene må innhentes av Nordland Skikrets. 

 

 

041/13: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUNI-JULI PÅ 

MOTFYLLING, KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir tillatelse til at arbeid på motfylling Klungset frem til 31. juli 2013.  

 

 

PLUT-041/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune gir tillatelse til at arbeid på motfylling Klungset frem til 31. juli 

2013.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


