
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 18.02.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/14 

Møte nr: 3/2014 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Kathrine Moan Larsen, 

Erling Palmar, Tore Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, arealplanlegger, 

avdelingsingeniører, leder Fauna KF, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 18.02.14 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  18.02.14  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Tema: 

 Samordning av statlige innsigelser v/Fylkesmannen i Nordland, Egil Johansen 

Presentasjon lagt i Fronter. 

 



 Planarbeidet i framtiden v/enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir 

 Avdelingsingeniør Jan Ivar Karlsen viste den digitale portalen saltenkom.no. 

Saltenkom.no bør også presenteres i kommunestyret. Portalen bør markedsføres 

bedre. 

 Enhetsleder gjennomgikk en oversikt over diverse planer som det arbeides med. 

 Bør se på innsynsportal til matrikkelen. 

 Til første møte etter sommerferien ber utvalgsleder om at rådmannen lager en 

oversikt over utfordringer i enhet plan/utvikling. 

 

 Tilrettelegging av kommunale næringsarealer i Fauske v/leder Fauna KF Kristian 

Amundsen 

 Næringsarealer på Søbbesva mangler infrastruktur. 

 Med pålegg fra NVE ang. grunnboringer tar opparbeidelse av arealer lang tid. 

 Kan Fauske kommune foreta grunnboringer for hele området og legge dette inn i 

tomteprisen?  

 Kommunalsjef mente dette var mulig, men NVE er negativ til hvis det er 

lenge siden grunnboringer ble gjort og det kan bli tilleggsboringer etter 

hvilke tiltak som skal bygges. 

 

 SA Anlegg: Næringsutvikling i Fauske. 

Presentasjon lagt i Fronter. 

 Mangler arealer for deponering av myrmasser. 

 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) innvilget permisjon fram til kl. 10.30. 

Permisjon innvilget Kjetil Sørbotten (FL) fra kl. 11.20. 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

022/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 

 

 

 

 

 

  



022/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2014 og 2/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-022/14 VEDTAK-  18.02.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


