
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 15.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 073/13 - 079/13 

Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Tore Stemland, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo, Lars Morten Rødaas. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, folkehelserådgiver, formannskapssekretær, 

presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 15.10.13 

 

 

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  15.10.13  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på diverse befaringer. 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Motorferdselsloven – Kommer tilbake etter vedtak i Stortinget. Avventer kommunal 

behandling. 



 Reguleringsplan allaktivitetshus – Grunnundersøkelser i budsjettet. 

 Reguleringsplan Fauske Østre har behov for revidering. Plan- og utviklingsutvalget ber 

om at reguleringsplan for Geitberget kommer opp som sak. 

 Opprydding hus/tomter 

Branntomt Furulund – Forsikringsselskapet skal ta seg av dette. Hvis arbeidet ikke er 

startet, skal selskapet tas kontakt med. 

Resten av smeltehytta. Stålkonstruksjonen er fjernet. Muren er ikke fjernet. Tiltakshaver 

må fjerne denne og er tilskrevet. 

Plan- og utviklingsutvalget ber om en bredere orientering om dette i neste møte. 

 Gjennomgang av folkehelsearbeidet i reguleringsarbeidet v/folkehelserådgiver Irene 

Larssen.  

 

Ekstra plan- og utviklingsutvalgsmøte 3. desember 2013 kl. 10.00 på Fauske hotell for 

behandling av kraftutbyggingssaker. 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

073/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

074/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

075/13 OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST 

076/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV 

SENTRALSKOLEOMRÅDET 

077/13 ETABLERING AV AVLASTNINGSVEG FOR E-6 

078/13 59/16 ODDVAR NYHEIM - KLAGE PÅ VEDTAK I DELEGERT SAK 

089/13 VEDR.  SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM I 

HELSKOGOMRÅDET I VALNESFJORD.  ERVERVERE: HEIDI-

KATHRIN NYHEIM OG LILL-BERITH NYHEIM 

079/13 MØTEPLAN 2014 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



073/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-073/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

074/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-074/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

075/13: OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 

Terminalveien øst ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-075/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for 

Terminalveien øst ut til offentlig ettersyn. 

 

 

076/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV 

SENTRALSKOLEOMRÅDET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 



Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

PLUT-076/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

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

 

VEDTAK: 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

 

077/13: ETABLERING AV AVLASTNINGSVEG FOR E-6  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen innhente pristilbud på utarbeidelse av en analyse. 

2. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å anta el forkaste de mottatte anbud 

samt anvise kostnader ved arbeidet. 

3. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å være styringsgruppe for 

utarbeidelse av analysen. 



4. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl høringsuttalelser fra 

innbyggere og næringsliv. 

5. Kommunestyret ber seg forelagt saken før sommeren 2014. 

 

 

PLUT-077/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen innhente pristilbud på utarbeidelse av en 

analyse. 

2. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å anta el forkaste de mottatte 

anbud samt anvise kostnader ved arbeidet. 

3. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å være styringsgruppe for 

utarbeidelse av analysen. 

4. Kommunestyret ber seg forelagt en slik analyse inkl høringsuttalelser fra 

innbyggere og næringsliv. 

5. Kommunestyret ber seg forelagt saken før sommeren 2014. 

 

 

078/13: 59/16 ODDVAR NYHEIM - KLAGE PÅ VEDTAK I DELEGERT SAK 

089/13 VEDR.  SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM I 

HELSKOGOMRÅDET I VALNESFJORD.  ERVERVERE: HEIDI-KATHRIN 

NYHEIM OG LILL-BERITH NYHEIM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og til klagen og finner ikke at 

klagen har brakt nye momenter inn i saken på en slik måte at klagen bør tas til følge. 

 

Plan- og utviklingsutvalget finner derfor ikke grunn til å endre vedtaket. Vedtaket 

sendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i saken, jf. 

forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 

 

PLUT-078/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og til klagen og finner ikke at 

klagen har brakt nye momenter inn i saken på en slik måte at klagen bør tas til følge. 

 

Plan- og utviklingsutvalget finner derfor ikke grunn til å endre vedtaket. Vedtaket 

sendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i saken, jf. 

forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 

 



079/13: MØTEPLAN 2014 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 

DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2014 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-079/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Det settes opp et ekstra møte i PLUT tirsdag 17. juni og 18. februar (temamøte). 

 

Rådmannens forslag til innstilling med AP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 

2014 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring: 

 Det settes opp et ekstra møte i PLUT tirsdag 17. juni og 18. februar 

(temamøte). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


