
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene 042/13 - 052/13 

Møte nr: 5/2013 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Kathrine Moan Larsen, 

Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Tore Stemland. 
 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef, enhetsleder plan- og utvikling, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 19.06.13 

 

 

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  19.06.13  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

Informasjon fra utvalgsleder: 

 «Sentralskola» – sikring av bygg. Kommunen har hatt møte med utbygger. De har en 

avtale med et selskap som skal sikre bygget. I første styremøte skal de ta opp riving av 

bygget. 

 



Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring i forbindelse med konsesjonssaker vannkraft. I tillegg 

deltok: 

Blåfall AS   Tove Marcussen 

Suliskraft AS   Lars Johansen 

     Harald Andreas Simonsen 

     Synnva Ullensvang 

     Per Sivertsen (Statskog Energi) 

Nord Norsk Småkraft AS Blir representert ved Suliskraft AS 

Småkraft AS   Kommer ikke 

Fjellkraft AS   Kommer ikke 

Statskog   Harald Rundhaug 

    Helene Holmvik 

Vannområde Salten  Torstein Kristiansen 

Fra adm.   Wilhelm Morgenstierne 

    Jan Erik Johansen 

 

Før befaringen ble det holdt en orientering av rådmannen og utbyggerne. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

042/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

043/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

044/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

045/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3 

046/13 LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL 

EIENDOMMEN GNR 102 BNR 471 

047/13 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE B15 I 

SJÅHEIA 

048/13 STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL HOS 

FAUSKE KOMMUNE 

049/13 AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT 

HOS FAUSKE KOMMUNE 

050/13 HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG 

SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING 

MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 

051/13 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

052/13 KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INNVILGELSE AV 

DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRETS 

 

 

 

 

  



042/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-042/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

043/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-043/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

PLUT viser til kommunestyrevedtak 114/12 og formannskapssak 87/12. 

 

Vedtakene forutsetter at det er ungdomsboliger som skal bygges på dette området. 

 

PLUT ber om at kontrollutvalget undersøker om vedtaket (DPLU 051/13) er i tråd 

med tidligere vedtak i kommunestyre og formannskap. 

 

 

Kathrine Moan Larsen stilte spørsmål med egen habilitet. 

Larsen ble enstemmig erklært inhabil ved avstemming over FL’s forslag. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

044/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-044/13 VEDTAK-  19.06.2013 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

045/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

 

PLUT-045/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

046/13: LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL 

EIENDOMMEN GNR 102 BNR 471  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune finner ikke å kunne innvilge søknad fra Leif Lindstrøm om kjøp av 0,5 

dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tilleggstomt til boligeiendommen gnr 102 

bnr 471.  

 

 

PLUT-046/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune finner ikke å kunne innvilge søknad fra Leif Lindstrøm om kjøp av 

0,5 dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tilleggstomt til boligeiendommen gnr 

102 bnr 471.  

 



 

047/13: DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE B15 I 

SJÅHEIA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om kjøp 

av tomtegrunn på kommunalt område.  

 

 

PLUT-047/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 2: 

Kommunen setter i gang arbeid med å klargjøre området mellom Greplyngveien og 

Finneidlia for boligbygging. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om 

kjøp av tomtegrunn på kommunalt område.  

 

2. Kommunen setter i gang arbeid med å klargjøre området mellom Greplyngveien 

og Finneidlia for boligbygging. 

 

 

048/13: STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL HOS 

FAUSKE KOMMUNE   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig Sørensen om kjøp av 

parsell til atkomstevei på Finneid. 

 

 

PLUT-048/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig Sørensen om kjøp 

av parsell til atkomstevei på Finneid. 

 

 

049/13: AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT 

HOS FAUSKE KOMMUNE   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 11 

på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09. 

 

Prisen settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til 

ervervsdato.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 

 

PLUT-049/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 

11 på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09. 

 

Prisen settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram 

til ervervsdato.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 

 

050/13: HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT 

INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED 

ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

 

PLUT-050/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ari Tollånes (H) fremmet forslag på vegne av AP og H: 

3. Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med 

bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 



I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset 

til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde vært 

tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i den nye 

forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2.I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt 

mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli uforholdsmessig 

lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei . 

 

3.I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å legge 

til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning 

være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

AP/H’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 



 

4) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning 

med bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge 

en turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense 

kommune og denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid 

om dette med nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har 

blittbegrenset til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter 

bestemte løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig 

scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik 

at bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har 

god erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som 

grenser til Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det 

er langt mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for 

friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende 

ordning være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 



 

051/13: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon for kjøring med 

borevogn fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens hytte (gnr 

119/1/134).  Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 01.10.2013 til 31.12.2013.  Det settes 

følgende vilkår: 

 

1) Kjøringen må skje på snødekt mark. 

2) Det skal benyttes samme trase som Fauske Lysverk har benyttet i forbindelse med  

nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt. 

3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 

5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de kostnader 

det medfører å utbedre skadene. 

 

 

PLUT-051/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon for kjøring 

med borevogn fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens 

hytte (gnr 119/1/134).  Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 01.10.2013 til 31.12.2013.  

Det settes følgende vilkår: 

 

1) Kjøringen må skje på snødekt mark. 

2) Det skal benyttes samme trase som Fauske Lysverk har benyttet i forbindelse med  

nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt. 

3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 

5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

kostnader det medfører å utbedre skadene. 

 

 

052/13: KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INNVILGELSE AV 

DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRETS  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen tas ikke til følge.  Saken oversendes Klagenemnda til endelig behandling. 

 

 

PLUT-052/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


