
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 25.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 062/13 - 072/13 

Møte nr: 7/2013 Til kl. 14:40 Møtested: Valnesfjord helse- og sosialsenter 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Ari 

Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Ingelin Noresjø, Gry Janne Rugås, Lars Morten Rødaas, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, leder Valnesfjord nærmiljøutvalg, prosjektleder Bolystprosjektet, enhetsleder VVA, 

formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.09.13 

 

 

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  25.09.13  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Solbakk gård. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Orientering: 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg v/leder Nansy Schulzki og Bolystprosjektet v/prosjektleder Bror 

Myrvang. 

 

Orientering fra rådmannen: 



 Gatelys v/enhetsleder VVA Frank Zahl 

 Vann-infrastruktur i Valnesfjord v/enhetsleder VVA Frank Zahl 

 Gang- og sykkelvei mot Røvika v/kommunalsjef Frank Bernhardsen 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Gang- og sykkelvei på Krokdalsmyra fram til E6. Hva er status? 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

Hva er status for oppgradering av tursti Vestmyra – Klungset? 

 Gry Janne Rugås (AP): 

På veien opp til Finneid skole er det overgrodd i svingen like før skola. Det oppfordres 

til skoging mellom gangveien og veien. 

 Ari Tollånes (H): 

Gang- og sykkelvei utover til Lund (badeplassen). Hva er status? 

 Ottar Skjellhaug (AP): 

En ekstra sak (72/13) settes på sakskartet 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Det kan bli et ekstra møte i plan- og utviklingsutvalget i starten av desember i forbindelse 

med høringsuttalelse kraftverk. 

 

Inhabilitet: Gry Janne Rugås – sak 65/13 

 

Svar på spørsmål: 

Ingelin Noresjø: 

Enhetsleder VVA svarte. Har hatt et møte med Statens Vegvesen i forbindelse med flytting av 

tømmestasjonen til tankstoppen på Krokdalsmyra. Statens Vegvesen har ingen planer i 

forbindelse med videreføring av gang- og sykkelveien. Det er et ønske om at kommunen tar et 

møte med Statens Vegvesen for å sette saken på dagsorden. 

Janne Hatlebrekke: 

Utvalgsleder svarte. Dette må sees i sammenheng med omregulering av RV80.  

Kommunalsjef svarte. Dette kan tas med som innspill i forbindelse med oppstart 

reguleringsplan. 

Gry Janne Rugås: 

Kommunalsjef svarte. Skoging er allerede bestilt. 

Ari Tollånes: 

Erikstadveien. Prioritering er vist i trafikksikkerhetsplanen. 

 

Lars Morten Rødaas innvilget permisjon etter orienteringer fra rådmannen og Gry Janne 

Rugås trådte inn. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

062/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

063/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

064/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

065/13 TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - FORLENGET FRIST FOR 

TILBAKEFØRING AV TOMT 

066/13 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

067/13 UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT 

068/13 97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - 

KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND 

FRADELING AV SKOG OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. 

ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN 

069/13 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DISPENSASJON/DELING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN 

HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDEL SØR FOR 

LANGVASSELVA. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

070/13 LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER - 

PROLONGERING 

071/13 SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I 

SULITJELMA. 

072/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



062/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-062/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

063/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-063/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

064/13: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

065/13: TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - FORLENGET FRIST FOR 

TILBAKEFØRING AV TOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 med å 

påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig 

tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til 

den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 23.12.2011. Det er fortsatt 

et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca. 4 700 m
2
. 

 

 

PLUT-065/13 VEDTAK-  25.09.2013 



 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 1. ledd 

bokstav e). 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 

med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen 

rimelig tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene 

tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 

23.12.2011. Det er fortsatt et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det 

oppføres et bygg på ca. 4 700 m
2
. 

 

 

066/13: KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

PLUT-066/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og 

fram til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

067/13: UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

PLUT-067/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå 

på reguleringsplannivå. 

 

 

068/13: 97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - 

KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND 

FRADELING AV SKOG OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. ERVERVER: 

JAN-INGE HELGESEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med henvisning til saksutredningen tas klagen ikke til følge. Dette begrunnes med at 

fradeling av omsøkte skog- og utmarksteig (parsell 2) ikke vil medføre en tjenelig 

bruksstruktur og en god driftsmessig løsning. I tillegg vil omsøkte fradeling kunne 

medføre en dårligere ivaretagelse av arealressursene på skog- og utmarksteigen som 

søkes fradelt. 

 

Vedtaket i administrativ sak nr 042/13 opprettholdes. 

 

 

PLUT-057/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Saken ble enstemmig utsatt. 

 

 

PLUT-068/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Fradelingen av eiendommen vil ikke påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. 

 

Fradelingen av eiendommen vil ikke påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. 

 

 

069/13: 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DISPENSASJON/DELING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN 

HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDEL SØR FOR LANGVASSELVA. 

ERVERVER: GISLAUG SELSTAD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealplan § 3.6 a) for 

fradeling av omsøkte hyttetomt med størrelse 4 dekar.  Begrunnelsen for dette er at en 

hyttetomt som er så stor som 4 dekar, vil være et klart brudd med intensjonen i 

kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og det kan ikke ses at det vil 

være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn det vil være ulemper 

med hensyn til arealplanens målsetting. 

 

Utvalget gir med forannevnte lovhjemmel dispensasjon for fradeling av hyttetomt med 

størrelse 1 dekar og med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 9.1 a) dispensasjon for 

plassering av hyttetomten minimum 15 meter fra Langvasselvas bredd ved høy 

vannføring.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav c tillatelse til 

fradeling av hyttetomt på 1 dekar innenfor det omsøkte arealet på 4 dekar og med minst 

15 meter avstand fra Langvasselva bredd ved høy vannføring. Med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 28-1 settes det som betingelse at tomten ikke kommer nærmere bekken 

i sørøst enn 40 meter. Denne betingelsen begrunnes med evt fare for isskreing i bekken. 

 

Hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene underrettes 

umiddelbart (kulturminnelovens § 8). Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

PLUT-069/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealplan § 3.6 a) for 

fradeling av omsøkte hyttetomt med størrelse 4 dekar.  Begrunnelsen for dette er at en 

hyttetomt som er så stor som 4 dekar, vil være et klart brudd med intensjonen i 

kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og det kan ikke ses at det vil 

være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn det vil være 

ulemper med hensyn til arealplanens målsetting. 

 

Utvalget gir med forannevnte lovhjemmel dispensasjon for fradeling av hyttetomt med 

størrelse 1 dekar og med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 9.1 a) dispensasjon 

for plassering av hyttetomten minimum 15 meter fra Langvasselvas bredd ved høy 

vannføring.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav c tillatelse 

til fradeling av hyttetomt på 1 dekar innenfor det omsøkte arealet på 4 dekar og med 

minst 15 meter avstand fra Langvasselva bredd ved høy vannføring. Med hjemmel i 

plan- og bygningslovens § 28-1 settes det som betingelse at tomten ikke kommer 

nærmere bekken i sørøst enn 40 meter. Denne betingelsen begrunnes med evt fare for 

isskreing i bekken. 

 



Hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle gjenstander, ansamlinger av 

trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene 

underrettes umiddelbart (kulturminnelovens § 8). Det forutsettes at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

070/13: LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER - 

PROLONGERING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Vedtak i sak 77/11 i Plan- og utviklingsutvalget vedr leie-/ervervskjøring med snøskuter 

prolongeres fram til og med 11. mai 2014. 

 

 

PLUT-070/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedtak i sak 77/11 i Plan- og utviklingsutvalget vedr leie-/ervervskjøring med 

snøskuter prolongeres fram til og med 11. mai 2014. 

 

 

071/13: SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I 

SULITJELMA.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Jon Inge Eliassen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra 

parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien, 

samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må være utført innen 01.12.2013. 

2) Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 

3) Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 

4) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

5) Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

PLUT-071/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 



Jon Inge Eliassen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra 

parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien, 

samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må være utført innen 01.12.2013. 

2) Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 

3) Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 

4) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

5) Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

072/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 3. innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel for transport av utstyr i forbindelse  med elgjakt 

på vei på nordsiden av Nervannet, jfr. vedlagte kartutsnitt, i perioden fram til 31.10.2013. 

 

Det kan kjøres inntil 3 turer.  Det skal føres kjørebok. 

 

Grunneiers tillatelse innhentes av søker. 

 

En forutsetning for dispensasjonen er at særlovsmyndighetene ikke  

har innvendinger  til ferdselen. 

 

 

PLUT-072/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 3. innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel for transport av utstyr i forbindelse  med 

elgjakt på vei på nordsiden av Nervannet, jfr. vedlagte kartutsnitt, i perioden fram til 

31.10.2013. 

 

Det kan kjøres inntil 3 turer.  Det skal føres kjørebok. 

 

Grunneiers tillatelse innhentes av søker. 

 

En forutsetning for dispensasjonen er at særlovsmyndighetene ikke  

har innvendinger  til ferdselen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


