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MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ordfører foreslo: 

Taletid: 5 minutter for hovedtaler og 3 minutter for andre 

 Spørsmål til slutt på møtet 

 

Ordførers forslag ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

 

Inhabilitet: 

Sak 17/14: Arnt Pedersen 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) tiltrådte etter permisjon fra og med sak 4/14. 

Kjetil Sørbotten (FL) innvilget permisjon fra og med sak 20/14. 

 

Spørsmål: 

Ole T. Orvin (SV) og Anne Godding (R) stilte spørsmål som vil bli besvart som grunngitte 

spørsmål av ordfører i neste møte. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

001/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

002/14 MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD* 

003/14 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014 - 2019 

004/14 VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - UTREDNING OG 

VURDERING I FORHOL DTIL NY BYGG ELLER REHABILITERING 

005/14 NYE PPT INDRE SALTEN 

006/14 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI PÅ SALTENHALLEN 

007/14 KUNSTGRESSBANE SENTRUM - TILLEGGSFINANSIERING 

008/14 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014 

009/14 OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2014 

010/14 ENDRINGER I REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG 

KOMMUNESTYRE 

011/14 FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING LANGS 

LANGVATNET I SULITJELMA 

012/14 FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 

013/14 HENSTILLING TIL STORTINGET OM GRUNNLOVSFESTING AV DET 

LOKALE FOLKESTYRE 

014/14 UTBYGGINGSAVTALER MED KONSESJONSSØKERE FOR BYGGING 

AV SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE 

015/14 SØKNAD OM Å BYGGE 8 SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE- 

HØRINGSUTTALELSE 

016/14 UTREDNING AV FINANSIERING AV RV 80 VESTMYRA - 

KLUNGSET 

017/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET 

018/14 BETALINGSSATSER FOR SOMMER SFO 

019/14 STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - FORSLAG TIL RULLERT PLAN 

(TILTAKSDELEN) FOR PERIODEN  2014 - 2015 

020/14 AKUTT FORURENSING I VESTFJORDEN - OVERFØRING AV 

ANSVAR FRA KOMMUNENE TIL STATEN 

021/14 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

022/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

023/14 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE  13. FEBRUAR 2014 

- RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER 

 

 

 



  



001/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2013 og 8/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-001/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/14: MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD*  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske kommune ønsker ikke å delta i en mulighetsstudie med hovedfokus på 

næringsmessige utfordringer. 

 

 

FOR-002/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune ønsker ikke å delta i en mulighetsstudie med hovedfokus på 

næringsmessige utfordringer. 

 

 

KOM-002/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Odd Emil Ingebrigtsen, BRUS orienterte. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Fauske kommunestyre ber Salten Regionråd utrede ny kommunestruktur i Salten. I 

dette arbeidet skal man se på flere forhold, herunder konsekvenser for infrastruktur, 

lokaldemokrati, fordeling av ressurser og andre samfunnsmessige forhold. 

Når det gjelder næringsmessige forhold ber vi Salten Regionråd invitere BRUS til å 

utrede dette i en mulighetsstudie. 

 

I styringsgruppa til Salten Regionråd må det være representanter for alle deltakende 

kommuner. Mulighetsstudiet finansieres gjennom et samarbeid med departementet, 

Salten Regionråd og andre aktører. 

 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 



Fauske kommunestyre ber Salten Regionråd utrede ny kommunestruktur i Salten. I 

dette arbeidet skal man se på flere forhold, herunder konsekvenser for infrastruktur, 

lokaldemokrati, fordeling av ressurser og andre samfunnsmessige forhold. 

Når det gjelder næringsmessige forhold ber vi Salten Regionråd invitere BRUS til å 

utrede dette i en mulighetsstudie. 

 

I styringsgruppa til Salten Regionråd må det være representanter for alle deltakende 

kommuner. Mulighetsstudiet finansieres gjennom et samarbeid med departementet, 

Salten Regionråd og andre aktører. 

 

 

003/14: SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014 - 2019  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

DRIF-003/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

PART-001/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 



2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

FOR-003/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets og partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

KOM-003/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Anne Godding (R) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Skolehelsetjenesten er en svært viktig del av tjenesten ovenfor barn og familier. Derfor 

må den settes inn i Samhandlingsplan som eget punkt på lik linje med PPT som nytt 

pkt. 4.2.4. Alternativt må den eksplisitt nevnes under pkt. 3.1.5 «Samhandling». 

 

R’s forslag ble forkastet med 17 mot 13 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra 

vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering 

av rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 



 

004/14: VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - UTREDNING OG 

VURDERING I FORHOL DTIL NY BYGG ELLER REHABILITERING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen jobbe videre med  

prosjektet Valnesfjord skole og løsning for idrett/kultur utfra en løsning der en planlegger 

nybygg framfor rehabilitering av eksisterende bygninger. 

 

Spørsmålet om valg av tomteløsning vurderes nærmere og fremlegges som egen sak for 

kommunestyret.  

 

Den økte investeringsrammen innarbeides i fremtidige budsjett/økonomiplaner.  
 

 

FOR-004/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole på dagens tomt. 

2. Flerbrukshallen i Valnesfjord ønsker vi realisert. Dette skal kommunen bidra 

økonomisk med. Det forutsettes imidlertid at hallgruppa bidrar med å få 

merkostnaden på 6,9 mill. kroner betydelig redusert. 

3. Biblioteket i Valnesfjord flyttes til nyskola og det fremmes sak om framtidig bruk av 

Helse- og sosialsenteret. 

 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole på dagens tomt. 

2. Flerbrukshallen i Valnesfjord ønsker vi realisert. Dette skal kommunen bidra 

økonomisk med. Det forutsettes imidlertid at hallgruppa bidrar med å få 

merkostnaden på 6,9 mill. kroner betydelig redusert. 

3. Biblioteket i Valnesfjord flyttes til nyskola og det fremmes sak om framtidig bruk av 

Helse- og sosialsenteret. 

 

 

KOM-004/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole med flerbrukshall på dagens 

tomt. 

2. Investeringsrammen, basert på framlagte dokumenter i saken, fastsettes til ca. kr. 

122 mill. Eventuelle tilskudd, sponsormidler, salgsmidler kommer til fratrekk. 

3. Det tas sikte på ferdigstillelse og innflytting til skolestart høsten 2017. 

4. Den økte investeringsrammen innarbeides i fremtidige budsjett/økonomiplaner. 



 

FL’s forslag ble trukket. 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, H, FL, 

FRP, SV og V: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole og flerbrukshall i 

Valnesfjord. Flerbrukshallen bygges i samarbeid med lokale aktører. 

2. Det fremmes egen sak om flytting av biblioteket i Valnesfjord inn i nyskola. 

3. Det fremmes også egen sak om muligheter og bruk av dagens helse- og 

sosialsenter. 

 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole og flerbrukshall i 

Valnesfjord. Flerbrukshallen bygges i samarbeid med lokale aktører. 

2. Det fremmes egen sak om flytting av biblioteket i Valnesfjord inn i nyskola. 

3. Det fremmes også egen sak om muligheter og bruk av dagens helse- og 

sosialsenter. 

 

 

005/14: NYE PPT INDRE SALTEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

DRIF-004/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

PART-002/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 



 

FOR-005/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets og partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

KOM-005/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

006/14: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI PÅ SALTENHALLEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 

 

FOR-006/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 

 



KOM-006/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 

 

 

007/14: KUNSTGRESSBANE SENTRUM - TILLEGGSFINANSIERING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

FOR-007/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

KOM-007/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

008/14: NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 



FOR-008/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 

KOM-008/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 

009/14: OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL 

VIDEREFORMIDLING FOR 2014  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 

 

FOR-021/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 

 

KOM-009/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra 

den Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 

 

010/14: ENDRINGER I REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG 

KOMMUNESTYRE  



 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

FOR-009/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Ordførers forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

KOM-010/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Gjeldende reglement, vedtatt i kommunestyretsak 18/13, videreføres. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

011/14: 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. 

 

 

KOM-011/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

 

012/14: 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. 

 



 

KOM-012/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende endring i plan- og utviklingsutvalgets 

innstilling på vegne av AP og H: 

Pkt. 3. 

Plan – og utviklingsutvalget bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av 

motorferdselsplanen. Planen tas opp til endelig godkjenning i kommunestyret senest 

ved årskifte 1/1-2015. 

 

Pkt. 2. 

Ordfører gis fullmakt til å forhandle om å videreføre gjeldende kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo nytt pkt. 4: 

Pkt. 4. 

Kommunestyret ber ordfører søke å fremforhandle en løsning hvor Fauske kommune 

kan videreføre dagens forsøksordning. 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

 

FRP fremmer sammen med AP og H forslag til pkt. 2 og 3. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble enstemmig forkastet. 

AP/H/FRP’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 3 ble enstemmig forkastet. 

AP/H/FRP’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Ordfører gis fullmakt til å forhandle om å videreføre gjeldende kommunedelplan 

med tema motorferdsel. 

 

3. Plan – og utviklingsutvalget bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av 

motorferdselsplanen. Planen tas opp til endelig godkjenning i kommunestyret 

senest ved årskifte 1/1-2015. 

 

 

013/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM GRUNNLOVSFESTING AV 

DET LOKALE FOLKESTYRE  
 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommunestyre støtter følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale 

folkestyret: 

 



Til stortingsrepresentantene 

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. 

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 

må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 

står 

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 

foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 

nødvendige flertall. 

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. 

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt 

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og 

Dokument 12:26 (2011-2012)) 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 

flertall for et av disse forslagene. 

 

 

 

KOM-013/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre støtter følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale 

folkestyret: 

 

Til stortingsrepresentantene 

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. 

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati 

også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av 

lokaldemokratiet står 

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 

foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 

nødvendige flertall. 

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. 

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt 

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) 

og 

Dokument 12:26 (2011-2012)) 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 

flertall for et av disse forslagene. 

 

 

014/14: UTBYGGINGSAVTALER MED KONSESJONSSØKERE FOR 

BYGGING AV SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE  
 

 

PLUT-019/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Tas til orientering. 



 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Tas til orientering. 

 

 

KOM-014/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 

 

015/14: SØKNAD OM Å BYGGE 8 SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE- 

HØRINGSUTTALELSE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 



 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Minstevannføringen i sommerhalvåret økes til 500 l/s  

 Slukeevnen reduseres til 1m3/s 

Følgende må ivaretas: 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke allerede regulert vannføring  



 Anlegget bygges i et tilgrenset/uberørt villmarkspreget område (INON) og det er 

derfor ekstra viktig at inngrepsområder revegeteres med stedlige masser for å 

bevare så mye som mulig av det opprinnelig av vegetasjon og terreng, samtlige 

inngrep må utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte.  

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Store skjæringer og fyllinger må unngås.  

 

Arealplanstatusen er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 



manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

PLUT-020/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) og Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Vi går for anbefalingene i rådmannens forslag til innstilling med unntak av utbygging av 

Galbmejohka og Oterelva på grunn av estetiske og naturmessige hensyn. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet 7 mot 2 stemmer. 

AP’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 



 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 



 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 

manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

KOM-015/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL), Ole Tobias Orvin (SV) og Anne Godding (R) fremmet 

følgende forslag: 

Med henvisning til blant annet de innkomne høringsuttalelsene fra de berørte parter av 

kraftutbyggingen i Sulis, samt de negative konsekvensene dette får for natur og miljø, 

vil Fauske kommune ikke anbefale konsesjon til noen av de omsøkte kraftverkene. 

 



 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo følgende endring til plan- og utviklingsutvalgets 

innstilling: 

Kvannelva og Littj Tverråga (Slipsknuten)  

Det tilrådes gitt konsesjon under følgende forutsetning: 

 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 

1.september) slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Minstevannføringen i sommerhalvåret økes til 500 l/s  

 Slukeevnen reduseres til 1m3/s 

Følgende må ivaretas: 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke allerede regulert vannføring  

 Anlegget bygges i et tilgrenset/uberørt villmarkspreget område (INON) og det 

er derfor ekstra viktig at inngrepsområder revegeteres med stedlige masser for 

å bevare så mye som mulig av det opprinnelig av vegetasjon og terreng, 

samtlige inngrep må utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte.  

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Store skjæringer og fyllinger må unngås.  

 

Arealplanstatusen er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven 

 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 24 mot 7 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Kvannelva og Littj Tverråga 

(Slipsknuten) ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Laksåga ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Sjønståfossen ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Galbmejohka (Hellarmofossen) ble 

vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Tverråmoen ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Granheibekken ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Valfferjohka ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Oterelva ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Konsesjonskraft ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga (Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 

1.september) slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til 

kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt.  

 



Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene 

nedenfor demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget 

vurderes som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og 

bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til 

Salten friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som 

mulig og ikke forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten 

vannføring medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når 

det ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige 

leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig 

grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. 

Forsvarlig avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og 

forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 



 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal 

konsesjonsbehandles etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen 

for å fastsette konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til 

anvendelse. Om forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises 

til kommentarene til bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring 

innen samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer 

i lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om 

overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte 

de manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske 

kommune forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga 

kraftverk, Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

016/14: UTREDNING AV FINANSIERING AV RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 

 

PLUT-021/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret har fattet flere vedtak, første gang i 2004 i sak 142/04 og deretter i flere 

saker, hvor de har stilt krav for å støtte prosjektet «Veipakke Salten». Herunder at: 

 

 Kommunens innbyggere kan kjøre bompengefritt innen kommunen 



 Parsell RV 80 fra Klungset med tilknytting til E-6 nord for Fauske Sentrum blir 

den del av Veipakke Salten 

 Det bygges over/undergang på riksvei 80 ved Erikstad for å sikre en trygg 

skolevei. 

 

Basert på disse vedtak og forutsetninger som kommunestyret har hatt for å akseptere 

prosjekt Veipakke Salten, så vedtar kommunestyret at en eventuell omlegging for ny rv 

80 mellom Klungset og Vestmyra fullfinansieres gjennom statlige bevilgning, og 

kommunestyret avviser prinsippvedtak om å utrede delvis bompengefinansiering av 

prosjektet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 

 

KOM-016/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Kommunestyret har fattet flere vedtak, første gang i 2004 i sak 142/04 og deretter i 

flere saker, hvor de har stilt krav for å støtte prosjektet «Veipakke Salten». Herunder 

at: 

 

 Kommunens innbyggere kan kjøre bompengefritt innen kommunen 

 Parsell RV 80 fra Klungset med tilknytting til E-6 nord for Fauske Sentrum 

blir den del av Veipakke Salten 

 Det bygges over/undergang på riksvei 80 ved Erikstad for å sikre en trygg 

skolevei. 

 

Basert på disse vedtak og forutsetninger som kommunestyret har hatt for å akseptere 

prosjekt Veipakke Salten, så vedtar kommunestyret at en eventuell omlegging for ny 

rv 80 mellom Klungset og Vestmyra fullfinansieres gjennom statlige bevilgning, og 

kommunestyret avviser prinsippvedtak om å utrede delvis bompengefinansiering av 

prosjektet. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 2. avsnitt ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer 

avgitt for FL’s forslag. 

 

 



VEDTAK: 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom 

direkte bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning 

om delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også 

utredes om undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – 

Røvika kan inngå i en bompengepakke. 

 

 

017/14: 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. 

 

 

 

KOM-017/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet.  

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 første 

ledd b). 

 

Eirik Barstrand (AP) foreslo: 

Fauske kommune vedtar reguleringsplan for Geitberget alt. C. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Kommunestyret viser til saksframlegget og vedtar å videreføre dagens atkomst til 

eiendommene. 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 



Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 

 

018/14: BETALINGSSATSER FOR SOMMER SFO  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

DRIF-005/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

FOR-011/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

KOM-018/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i 

betalingsregulativet for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO 

skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

019/14: STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - FORSLAG TIL RULLERT PLAN 

(TILTAKSDELEN) FOR PERIODEN  2014 - 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

FOR-105/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Saken sendes PLUT for realitetsbehandling. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes PLUT for realitetsbehandling. 

 

 

PLUT-088/13 VEDTAK-  03.12.2013 
 

Jens-Erik Kosmo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Forslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 



 

 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes med 

følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

FOR-012/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes med 

følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 



De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

KOM-019/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes 

med følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et 

ønsket nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 

2015. Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til 

gjennomføring av rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk 

i Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

020/14: 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. 

 

 

KOM-020/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

 

021/14: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-021/14 -  13.02.2014 
 

De delegerte sakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

022/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

KOM-022/14 -  13.02.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 

 

023/14: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 13. FEBRUAR 2014 

- RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 

 

KOM-023/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringer vil kunne medføre et dårligere og 

mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vi også sette kvinner i en vanskelig 

situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 



 

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier yngst og ber 

derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom 

forslaget blir vedtatt, vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at 

fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 

 

Fauske kommune formidler også vårt syn i en høringsuttalelse til Helse- og 

Omsorgsdepartementet. 

 

 

Forslaget ble ikke behandlet da over 1/3 av de tilstedeværende medlemmene (12 

stemmer) motsatte seg dette, jfr. § 24 i reglement for kommunestyre og formannskap. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


