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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  22.01.14  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kathrine Moan Larsen (FL): Strekningen Sulitjelma – Fauske; Mobildekning og 

tetting av tuneller. 

 Janne Hatlebrekke (AP): Vedtak i kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede i går: Ber kommunen følge opp overfor gårdeierne med 

snøbrøyting og strøing. 

 Jens Erik Kosmo (AP): Ber om status for Furnesfeltet. 



 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra rådmannen: 

Branntomt i Furulund. 

Forsikringsselskapet var i gang med rydding. Ble stoppet av eier, som hadde verdier i 

kjelleren. Det var ikke mulig å få tak i disse. Forsikringsselskapet vil ikke gjøre noe videre, 

ettersom eier har fått utbetalt forsikringssummen. Kommunen har sendt pålegg til eier om at 

de må starte ryddearbeidet innen 3 uker. Hvis ikke vil de bli påført dagmulkt. 

 

Hus Sandneshaugen. 

De har snekret ned en vegg, men er enda ikke fullført. 

 

Smeltehytta 

Vi har vært i kontakt med Nordlandsbanken. Bygget er ikke deres, men et konkursbo. De vil 

ikke gjøre noe. Grunneier (Statskog) må ta saken. 

 

Coopvillaen. 

Eier har vært død i 2 år. Kommunen må gå videre på etterkommerne, 2 barn. De må rive eller 

utbedre. Brev vil bli sendt ut. 

 

Fjøsen i Grønnli. 

Eier vil restaurere. Kommunen har bedt om plan. Hvis ikke må bygget rives. 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Kommunalsjef svarte. Tar dette som en henstilling til å følge opp tidligere kontakter. Sjekke 

ang. nødnett. 

Janne Hatlebrekke: 

Utvalgsleder svarte. Henstilling. 

Kommunalsjef svarte. Vi har ikke sanksjonsmuligheter overfor gårdeierne. 

Jens-Erik Kosmo: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. SKD har startet arbeidet. Har bedt dem prioritere arbeidet. 

Bør være ferdig til høst 2014. 

Kommunalsjef svarte. Vi har vært for slapp med avtaler med SKD. 
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ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING I 2014 
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RÅDMANNEN FOR Å INNHENTE UTTALELSE FRA 

FYLKESKOMMUNENS KULTURMINNEAVDELING 

012/14 NATHALIE B. STEINBAKK - SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV 

BOLIGTOMT 

013/14 SA-ANLEGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREALER PÅ 

VESTMYRA 

014/14 FAUSKE LYSVERK AS - KJØP AV TOMT I TIL 

FJERNVARMEANLEGG PÅ VESTMYRA 

015/14 GABRIELSEN BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV INDUSTRITOMT 

PÅ SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE 

016/14 109/4 - TROND ERIK RØRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I 

SAK  NR  146/13 DATERT 15.11.2013 

017/14 97/7 HELGE HELGESEN OG ANSGAR EMIL HELGESEN - KLAGE PÅ  

VEDTAK I SAK 068/13 VEDRØRENDE FRADELING AV SKOG- OG 

UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. 

018/14 FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING LANGS 

LANGVATNET I SULITJELMA 

 

 

 

 

  



001/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-001/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/14: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-002/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

003/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-003/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

004/14: ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - 

NYE VEINAVN  
 

INNSTILLING : 
 

De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes. 

 

 

PLUT-004/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Brev fra Thorvald Grønås ble utdelt i møtet. 

Saksbehandler orienterte. 

 



Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 

 

FL’s forslag (Larsen) ble enstemmig vedtatt. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 

Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 

 

V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo 

Kjelvatn vest forandres til Giebbnejavrre vest. 

 

AP’s forslag forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 

Kjelvatn øst forandres til Calalves. 

 

V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Såkiveien forandres til Balvatnveien. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Vannstasjonen forandres til Fjellveien. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 

 

FRP’s forslag enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 



 

AP’s forslag enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Einvollen tas inn. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Holmenveien endres til Kosmovannveien. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes med 

følgende endringer: 

 Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 

 Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 

 Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 

 Kjelvatn øst forandres til Calalves. 

 Såkiveien forandres til Balvatnveien. 

 Vannstasjonen forandres til Fjellveien 

 Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 

 Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 

 Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 

 Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien. 

 Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  

 Einvollen. 

 Holmenveien endres til Kosmovannveien. 

 

 

005/14: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 



Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-005/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

 

006/14: AKUTT FORURENSING I VESTFJORDEN - OVERFØRING AV 

ANSVAR FRA KOMMUNENE TIL STATEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen vedtar å søke statlig forurensningsmyndighet (Klif eller nye 

Miljødirektoratet) om at kommunens ansvar for akutt forurensning begrenses og 

avgrenses geografisk som beskrevet i dette saksdokument. 

2. Kommunen ber om at søknadsarbeidet samordnes av det enkelte IUA i forhold til egne 

medlemskommuner og at Salten IUA skriver en endelig felles søknad som oversender til 

statlig forurensningsmyndighet.  

3. Søknad forutsetter at alle berørte kommuner fatter likelydende vedtak. 

 

 

 

PLUT-006/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunen vedtar å søke statlig forurensningsmyndighet (Klif eller nye 

Miljødirektoratet) om at kommunens ansvar for akutt forurensning begrenses og 

avgrenses geografisk som beskrevet i dette saksdokument. 

2. Kommunen ber om at søknadsarbeidet samordnes av det enkelte IUA i forhold til egne 

medlemskommuner og at Salten IUA skriver en endelig felles søknad som oversender 

til statlig forurensningsmyndighet.  

3. Søknad forutsetter at alle berørte kommuner fatter likelydende vedtak. 

 

 

007/14: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN OM 

*PRISKONTROLL* I KONSESJONSLOVEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

 



 

PLUT-007/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fauske kommune vil ikke gå inn for å oppheve priskontroll på landbrukseiendommer. 

Dette med bakgrunn i at det er behov for at yngre generasjoner som ønsker å drive ned 

jordbruk, skal ha en mulig økonomisk adgang til å skaffe seg landbrukseiendom. Det 

er ikke ønskelig å få en utvikling der landbrukseiendommer blir solgt til andre formål 

til høystbydende. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune vil ikke gå inn for å oppheve priskontroll på landbrukseiendommer. 

Dette med bakgrunn i at det er behov for at yngre generasjoner som ønsker å drive ned 

jordbruk, skal ha en mulig økonomisk adgang til å skaffe seg landbrukseiendom. Det 

er ikke ønskelig å få en utvikling der landbrukseiendommer blir solgt til andre formål 

til høystbydende. 

 

 

008/14: FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark videreføres i hht ny 

forskrift etter 1.5.2014.  

 

3. Rådmannen bes iverksette gjennomgang av gjeldende kommunedelplan med tema 

motorferdsel.  

 

 

PLUT-008/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo følgende endring i pkt. 3: 

3. Rådmannen bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av motorferdselsplanen 

i henhold til ny prøveordning. Planen tas opp til endelig godkjenning senest i årsskifte 

2015. 

 

AP’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark videreføres i hht ny 

forskrift etter 1.5.2014.  

 

3. Rådmannen bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av 

motorferdselsplanen i henhold til ny prøveordning. Planen tas opp til endelig 

godkjenning senest i årsskifte 2015. 



 

 

009/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED 

TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR 

ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING I 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1 og 19-2 og motorferdselsloven § 6 

innvilges Viltforvaltningen i Fauske, i samarbeid med Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde, søknad om dispensasjon fra bestemmelsene for motorferdsel i 

utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtelling,  med inntil 2 dager med 3 

snøscootere pr. dag for beitegransking og inntil 3 dager med 10 snøscootere pr. dag for 

elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 1. februar – 31. mars 2014, i h.h.t § 4 i 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune. 

 

Vurderingsprinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8, 9, 10, 11 og 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i 

Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte 

dispensasjon for motorferdsel i utmark ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper 

og/eller rødlistearter. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 Grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 Det lages plan, som godkjennes av rådmannen, for hvordan beiteregistreringen 

og elgtellingen skal foregå og tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 

 

 

PLUT-009/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1 og 19-2 og motorferdselsloven § 6 

innvilges Viltforvaltningen i Fauske, i samarbeid med Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde, søknad om dispensasjon fra bestemmelsene for motorferdsel i 

utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtelling,  med inntil 2 dager med 3 

snøscootere pr. dag for beitegransking og inntil 3 dager med 10 snøscootere pr. dag for 

elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 1. februar – 31. mars 2014, i h.h.t § 4 i 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune. 

 

Vurderingsprinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8, 9, 10, 11 og 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i 

Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes 

omsøkte dispensasjon for motorferdsel i utmark ikke å komme i konflikt med 

verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 Grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 Det lages plan, som godkjennes av rådmannen, for hvordan beiteregistreringen 

og elgtellingen skal foregå og tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 



 

 

010/14: DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-010/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

011/14: OMRÅDEREGULERING FOR JAKOBSBAKKEN - DELEGERING TIL 

RÅDMANNEN FOR Å INNHENTE UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNENS 

KULTURMINNEAVDELING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse fra 

fylkeskommunenes kulturminneavdeling i saker som gjelder alle gjenoppbygginger, 

utvidelser og fasadeendringer innenfor regulert område for Jakobsbakken, jfr § 2.2 

Fellesbestemmelser.  

 

 

PLUT-011/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse fra 

fylkeskommunenes kulturminneavdeling i saker som gjelder alle gjenoppbygginger, 

utvidelser og fasadeendringer innenfor regulert område for Jakobsbakken, jfr § 2.2 

Fellesbestemmelser.  

 

 

012/14: NATHALIE B. STEINBAKK - SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV 

BOLIGTOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes.  

 



Kjøp av tomt med innflyttingsklar bolig faller utenom ordningen om tilskudd ved kjøp av 

boligtomt i Fauske kommune. 

 

 

PLUT-012/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo nytt 2. avsnitt: 

Planutvalget ber kommunestyret om å ta opp retningslinjer for støtte til kjøp av 

boligtomter, og vurdere om disse er tilpasset de samfunnsendringene om til en hver tid 

gjør seg gjeldende innen boligbygging. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) forslo følgende endring i 1. avsnitt: 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes etter gjeldende regelverk. 

 

AP’s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes etter gjeldende regelverk. 

 

Planutvalget ber kommunestyret om å ta opp retningslinjer for støtte til kjøp av 

boligtomter, og vurdere om disse er tilpasset de samfunnsendringene om til en hver tid 

gjør seg gjeldende innen boligbygging. 

 

 

013/14: SA-ANLEGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREALER PÅ 

VESTMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra SA-Anlegg om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 

på Vestmyra innvilges med inntil 3 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Søknad om opsjon på ytterligere 15 000 m
2
 innvilges ikke.  

 

 

PLUT-013/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

SA-Anlegg fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. Planutvalget vil 

behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 



 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra SA-Anlegg om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 

11 på Vestmyra innvilges med inntil 3 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Søknad om opsjon på ytterligere 15 000 m
2
 innvilges ikke.  

 

SA-Anlegg fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. Planutvalget vil 

behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 

 

 

014/14: FAUSKE LYSVERK AS - KJØP AV TOMT I TIL 

FJERNVARMEANLEGG PÅ VESTMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-014/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET. 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 



015/14: GABRIELSEN BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV INDUSTRITOMT 

PÅ SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Gabrielsen Bygg AS om erverv av ca 1.324 da av Fauske kommunes eiendom 

gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde godkjennes.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Søknad om opsjon på to parseller på til sammen 3.780 m
2
 på hhv 2 og 3 år innvilges ikke.  

 

 

PLUT-015/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Gabrielsen Bygg AS fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. 

Planutvalget vil behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 

 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Gabrielsen Bygg AS om erverv av ca 1.324 da av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde godkjennes.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Søknad om opsjon på to parseller på til sammen 3.780 m
2
 på hhv 2 og 3 år innvilges 

ikke.  

 

Gabrielsen Bygg AS fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. 

Planutvalget vil behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 

 

 

016/14: 109/4 - TROND ERIK RØRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  NR  

146/13 DATERT 15.11.2013  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Plan og utviklingsutvalget viser til klagen og til saksutredningen og kan ikke se at klagen 

bringer inn momenter som i tilstrekkelig grad begrunner at klagen bør tas til følge. Plan 

og utviklingsutvalget opprettholder derfor vedtaket i administrativ sak nr 146/13. 

 

Saken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak 

i saken, jf. forvaltningslovens § 33 fjerde ledd.    

 

 

PLUT-016/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL), Kjetil Sørbotten (FL) og Tore Stemland (FRP) 

foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Plan og utviklingsutvalget viser til klagen og til saksutredningen og kan ikke se at 

klagen bringer inn momenter som i tilstrekkelig grad begrunner at klagen bør tas til 

følge. Plan og utviklingsutvalget opprettholder derfor vedtaket i administrativ sak nr 

146/13. 

 

Saken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig 

vedtak i saken, jf. forvaltningslovens § 33 fjerde ledd.    

 

 

017/14: 97/7 HELGE HELGESEN OG ANSGAR EMIL HELGESEN - KLAGE 

PÅ  VEDTAK I SAK 068/13 VEDRØRENDE FRADELING AV SKOG- OG 

UTMARKSTEIG VED HJEMGAM.   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

1200 dekar  skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

Vedtaket sendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i 

saken, jf. forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 

 

PLUT-017/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle eller 

økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle eller 

økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

 

018/14: FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING LANGS 

LANGVATNET I SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for områderegulering langs Langvatnet i Sulitjelma, revidert 9. januar 

2014, fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-018/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for områderegulering langs Langvatnet i Sulitjelma, revidert 9. januar 

2014, fastsettes som fremlagt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


