
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13 - 080/13 

Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Erling Palmar, Tore 

Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Gry Janne Rugås 
 

Andre: 

Kommunalsjef, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 14.11.13 

 

 

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  14.11.13  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

080/13 SMÅKRAFTVERK - FRAMDRIFTSPLAN OG  NEDSETTELSE AV 

FORHANDLINGSUTVALG 
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      JournalpostID:   13/9082      

      Arkiv sakID.:   13/2120  Saksbehandler:  Gunnar Myrstad  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    080/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  14.11.2013 

 086/13 KOMMUNESTYRE  14.11.2013 

 

 

 

 

SMÅKRAFTVERK - FRAMDRIFTSPLAN OG  NEDSETTELSE AV 

FORHANDLINGSUTVALG 

   

 

Vedlegg: F-sak 46/13 

 

Sammendrag: 

 

Viser til tidligere sak i formannskapet 46/13 vedrørende småkraftverk. 

Nå har Fauske kommune mottatt til høring 8 søknader om bygging av småkraftverk i Fauske 

kommune – Sulitjelmaområdet med ny utsatt høringsfrist 21.februar 2014. At alle søknader 

kommer i en gruppe er tilsiktet. Dette for å kunne se søknadene i en sammenheng for å vurdere 

belastningen i gjeldende område. Det vil også kunne effektivisere saksbehandlingen. Som et ledd 

i arbeidet med høringen til konsesjonssaken legges det fram en framdriftsplan og forslag til 

gjennomføring av en utbyggingsavtale  

 

Saksopplysninger: 

 

Framdriftsplan  

Saken har mange forhold som må vurderes. De viktigste er : 

 Konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke 

 Valg av eventuelle alternativer  

 Forslag til avbøtende tiltak 

 Synspunkter på den samlede belastning  

 Spesielt vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus 

 Inntekter og lokal utvikling 

 Utbyggingsavtale  

 

Følgende  framdrift  viser en gjennomføringsplan med de viktigste datoene. 

Handling/tiltak Tidspunkt 

Folkemøte- Sulitjelma samfunnshus 6.november 

Planutvalget- oppnevning forhandlingsutvalg  19.november 

Oppstart  forhandlingsutvalget 25.november 

Ferdig framforhandlet avtale mellom forhandlingsutvalg/søkere 24.januar 2014 



Politisk behandling av uttalelsen med sluttbehandling i  

kommunestyret  

13.februar 2014 

Ferdigstillelse  og innsending  av høringsuttalelsen  21.februar 2014 

 

Utbyggingsavtale 

Vedrørende utbyggingsavtale bør det settes ned et tverrpolitisk forhandlingsutvalg med eget 

mandat for å arbeide med følgende : 

• Oppnå en kontinuerlig dialog 

• Tidlig identifikasjon av behov og ønsker 

• «Bakteppe». Evigvarende lokale inngrep, verdifulle lokaleressurser og evigvarende 

lokale fordeler 

• Arbeide fram og forhandle fram en avtale mellom utbyggingssøker og kommunen 

 

Avtale har følgende kjennetegn: 

- Er av privatrettslig karakter mellom kommune og utbygger 

- Må ikke forveksles med utbyggingsavtale ihht plan og bygningsloven 

- Kommer i tillegg til konsesjonsprosessen 

- Avtalen vil være et framforhandlet tilbud til kommunen 

- Kommunestyret tar stilling til tilbudet samtidig med konsesjonssøknaden  

- Bindende avtale må være betinget av at konsesjon gis og tilslutning fra kommunestyret til 

utbygging.  

- Vil likevel vektlegges av NVE ved vurderingen av konsesjonsspørsmålet og eventuelle 

vilkår 

- Avtalen kan inneholde infrastrukturtiltak og/eller økonomisk vederlag  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

1. Følgende medlemmer velges som forhandlingsutvalg : 

- Politisk medlem …….. 

- Politisk medlem………. 

- Politisk medlem………. 

- Medlem fra administrasjonen utpekes av rådmannen 

- Ressurspersoner innkalles ved behov 

 

2. Mandatet: Klargjøre behov og forhandle fram en avtale med utbyggerne som mest mulig 

oppveier de ulemper en utbygging gir.  

 

 

PLUT-080/13 VEDTAK-  14.11.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

 Varaordfører 

 Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 

 Ordfører tiltrer utvalget 

 

Gry Janne Rugås (FL) foreslo: 

 Kjetil Sørbotten 

 



AP’s forslag på varaordfører og utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

 Opposisjonen må representeres av en kvinnelig representant. 

 

AP’s forslag ble trukket. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Følgende medlemmer velges som forhandlingsutvalg : 

- Politisk medlem: Varaordfører 

- Politisk medlem: Utvalgsleder plan- og utviklingsutvalget 

- Politisk medlem: Kjetil Sørbotten 

- Medlem fra administrasjonen utpekes av rådmannen 

- Ressurspersoner innkalles ved behov 

 

2. Mandatet: Klargjøre behov og forhandle fram en avtale med utbyggerne som mest mulig 

oppveier de ulemper en utbygging gir.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


