
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14 - 050/14 

Møte nr: 6/2014 Til kl. 14:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, 

Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Tore Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, advokat Thomas Benson, 

ordfører, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 20.05.14 

 

 

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  20.05.14  

 

MERKNADER: 

 

Planutvalget dro på befaring til Lundhøgda og Straumøyra. 

 

Orientering fra rådmannen: 

 Utbyggingsavtaler. Advokat Thomas Benson orienterte. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 



 Kathrine Moan Larsen (FL): 

1. Etterspør status branntomta og Coop-villaen. 

2. Etterspør status fjellsikring Sulitjelmadalen. Ber om at det pådrives overfor Statens 

Vegvesen. 

3. Etterspør mobildekning Sulitjelmadalen. 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

Platting utenfor Amfi-senteret. Gjør at tilgjengelighet til Strandpromenaden mangler. 

 Ottar Skjellhaug (AP): 

1. Skatehall ved Idrettshallen – Eierforhold. Tiltak ikke søkt om. Brukes ikke. Må 

fjernes. 

2. Forskjønning/rydding – Bruk av fond 

 Ekstra sak settes opp på dagsorden som sak 50/14. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Pkt. 1. 

Bygninger i Sulitjelma - Besvares i neste møte. 

Pkt. 2 og 3. 

Kommunalsjef stav svarte. Fjellsikring og mobildekning tar vi med oss – Skal pådrive. 

Utvalgsleder svarte. Bekymringsmelding til fylkeskommunen. 

Janne Hatlebrekke: 

Kommunalsjef stab svarte. Kommunen må som grunneier ta tak i saken. Administrasjonen har 

ikke vært inne i saken. Det er ikke gitt tillatelse til tiltaket. Tilbakemelding gis i neste møte. 

Ottar Skjellhaug: 

Pkt. 1. 

Kommunalsjef stab svarte. Prisverdig tiltak. Kommunale midler og innsamlede midler fra 

foreldre. For å få det billigst mulig, ble den satt opp ved idrettshallen. Lite brukt. Kan bli tatt 

ned og må eventuelt lagres.  

Kommunalsjef oppvekst svarte. Må ta kontakt med foreldre. Be om at hallen fjernes. 

Pkt. 2. 

«Søppelfondet». Gjennomgang i et senere møte for størrelse og bruk. 

 

 

Neste møte blir på Sulitjelma skole. 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

044/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

045/14 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

046/14 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK - 2014 

047/14 TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - SØKNAD OM 

YTTERLIGERE FORLENGET FRIST FOR IGANGSETTING AV 

BYGGEARBEID 

048/14 REGULERINGSPLAN - FURNES NORD - NYTT VEGALTERNATIV 

049/14 ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN 

050/14 SØKNAD MOTORISERT FERDSEL I UTMARK I FAUSKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4392      

 Arkiv sakID.:   14/1045  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    044/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 5/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-044/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4391      

 Arkiv sakID.:   14/1044  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    045/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 040/14: DETALJREGULERING FOR DELER AV STRØMSNES SENTRUM 

(FORRETNING), VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 058/09, 

legges forslag til detaljregulering for deler av Strømsnes sentrum (forretning), 

Valnesfjord, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 

 

 

DPLU. 084/14: UTBETALING FRA SKOGFOND OG SØKNAD OM TILSKUDD TIL 

SKOGKULTUR VED ÅSBAKK/MEDÅS - SKOGEIER: ASBJØRN MEDÅS 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og godkjenner utbetaling av tilskudd på  

kr. 11.400,- av NMSK-midlene til utført lauvrydding i granplantefelt på 19 dekar på 

eiendommen gnr 111/11 og 112/3. Utbetalingen foretas til Asbjørn Medås, Medås, 8219 

Fauske (se vedlagt kvittering for behandlet refusjonskrav).   

 

 

 

DPLU. 123/14: 77/22 - ALEXANDER NORDVIK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE BYGN.NR. 188857507, SAMT 

OPPFØRING AV NY HYTTE BRA 71,5 M2, BYA 97,3 M2 PÅ SAMME PLASS, 

NORDVIK, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for eksisterende 

hytte i Nordvik, gnr.77 bnr.22 som omsøkt. 

 



I medhold av plan-og bygningslovens §20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte i 

Nordvik, gnr.77 bnr.22 som omsøkt. 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og planbestemmelsene §§ 2.1, 3.1 og plan- 

og bygningslovens § 1-8 innvilges.  

 

Som vilkår for at den nye hytten kan ha innlagt vann og vannklosett, må det framlegges 

dokumentasjon på at septiktanken og filtrasjonsgrøft fortsatt fungerer. Alternativt må det 

etableres nytt avløpsanlegg, og det må søkes om utslippstillatelse. 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens § 7 jf §§ 8-12 i samme lov. 

 

Det må tas kontakt med Jernbanneverket v/oppsynsmann ved transport av materialer o.l. 

over jernbanesporet 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge, Rusånes fabrikker AS, Nordanlegg AS og 

Nilsson AS godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Nordanlegg AS 

godkjennes. Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Alexander Nordvik godkjennes, 

jvf. SAK 10 § 6-8. 

 

 

 

DPLU. 144/14: SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR 

HAUANBAKKEN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 og 

4/13, godkjenner rådmannen det fremlagte forslag til endring av reguleringsplan for 

Hauanbakken. 

 

Fysisk sperre (sluse) skal etableres i vestenden av GS2 som vist i sakens vedlegg (bilde 5, 

6 og 7). 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

 

DPLU. 169/14: 108/2 - HILDE LOUISE HOLTAN M.FL. - SØKNAD OM FRADELING 

AV TOMT FOR EKSISTERENDE GAMMEL HYTTE PÅ FJELLET VED HOLTAN - 

ERVERVER: HILDE LOUISE HOLTAN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordloven § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tomt på 0,5 dekar for eksisterende hytte. 

 



Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte hyttetomt på 0,5 dekar for eksisterende hytte. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 

hyttetomt på 0,5 dekar for eksisterende hytte. 

 

 

 

DPLU. 173/14: 58/49 - PAUL HJEMÅS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA  234 M2, LA 224 M2 OG GARASJE 

BRA 48 M2, PÅ TOMT I HAGENESHAUGEN 26, VALNESFJORD  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 

enebolig og garasje i Hageneshaugen 26, Valnesfjord gnr. 58 bnr.49 som omsøkt. 

 

Dispensasjon fra reguleringsplan for Hageneshaugen og reguleringsbestemmelsene § 2, 

punkt 2.1 vedr mønehøyde innvilges. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Støren Treindustri AS, SA-Anlegg AS, 

Caverion Norge avd. Fauske, Fauske Drogeri og Fargehandel, Östberg Norge AS og 

Bygn.ing/takstm. Tor Einar Sundnes AS godkjennes. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SA-Anlegg AS, Ebbe Rørservice AS og 

Fauske Drogeri og Fargehandel godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Paul Hjemås godkjennes, jvf. SAK 10 §6-8. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regning vil bli 

tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 174/14: 103/1253 - SISIKVEIEN BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLATELSE I 

ETT TRINN, OPPFØRING AV 17 NYE FRITTSTÅENDE GARASJEREKKER I 

SISIKVEIEN MED TOTALT 1387 M2 SAMT RIVING AV EKSISTERENDE 10 

GARASJEREKKER MED TOTALT 1270 M2. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 meddeles tillatelse til riving av 

eksisterende garasjeanlegg og oppføring av 17 nye rekker i Sisikveien Borettslag, G.nr. 

103/1253, 1292 og 1606, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl-Bygg AS, Dahl Maskin AS og Fyri AS godkjennes. 

 

Fraksjonsrapport etter endt riving må innsendes kommunen. 

 

 



 

DPLU. 175/14: SØKNAD OM RIVINGS- OG KJØRETILLATELSE - TURISTANLEGG 

VED STORTOPPEN 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges følgende dispensasjon:                                                                                            

 

Joakim Jarnæs, Bodø, innvilges dispensasjon til transport av avfall fra turistanlegget 

v/Breporten.  Kjøringa skal foregå fra kirka i Sulitjelma og til turistanlegget v/Breporten, jfr 

vedlagte kartutsnitt.   

 

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av avfall frå turistanlegget, all annen kjøring er ikke 

tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon gjelder fom 8. mai 2014 og så lenge det er snø, dog max tom 15. juni 

2014.   

 Dispensasjonen gjelder for bruk av tre (3) snøskutere.  

 All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.  

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyene og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 

 

DPLU. 176/14: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, TILBYGG 5 M2 OG 

TAKOPPPLETT, PÅ  KOLLEKTIV PÅ STRØMSNES, G.NR. 57/18 OG 19.  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til til/påbygg på 

bokollektivet på Strømsnes, G.nr. 57/18 og 19, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fyri AS og GK Norge AS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Swenor AS og Fauske Rør AS 

godkjennes. 

 

Ferdigattest og brukstillatelse forutsetter arbeidstilsynets godkjenning. 

 

 

 

DPLU. 177/14: G.NR. 119/388 -  FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

RIVINGSTILLATELSE AV GAMMEL DEL - SULITJELMA SKOLE 



 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 29-8 meddeles tillatelse for 

rivningsarbeidene av gammeldelen av Sulitjelma Skole, G.nr. 119/388, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra AF Decom AS godkjennes. 

Øvrige ansvarsretter videreføres fra tidligere vedtak. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt i sak 101/2011 datert 23.06.2011, 

igangsettingstillatelser gitt 21.11.2011, sak 182/2011, og sak 051/2012 datert 23.04.2012. 

 

 

 

DPLU. 179/14: 58/30 - SWENOR A/S - SØKNAD OM FRADELING AV 6 

BOLIGTOMTER I SAMSVAR MED GODKJENT BOLIGREGULERINGSPLAN VED 

HAGENESHAUGEN I VALNESFJORD - ERVERVER: SWENOR A/S 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 6 boligtomter i boligreguleringsplan ved 

Hageneshaugen i Valnesfjord (tomt nr 2 (875 m2), nr 3 (945 m2) , nr 4 (1135 m2),  nr 5 

(915 m2), nr 9 (670 m2) og nr 10 (905 m2) som angitt i søknaden og på kartkopi vedlagt 

søknaden). 

 

 

 

DPLU. 180/14: 117/4 ELIN NILSEN - UTBETALING FRA SKOGFOND OG SØKNAD 

OM TILSKUDD TIL SKOGKULTUR, RYDDING I SKOGPLANTEFELT VED 

KLUNGSET - SKOGEIER: ELIN NILSEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og godkjenner utbetaling av tilskudd på kr 

4.200,- av NMSK-midlene til utført rydding/avstandsregulering i granplantefelt på 7 

dekar på eiendom gnr 117/4. Utbetalingen foretas til Elin Nilsen, Tjeldveien 10, 8207 

Fauske (se vedlagt kvittering for behandlet refusjonskrav). 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-045/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4418      

      Arkiv sakID.:   14/406  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    046/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET 

FOR FYSISKE TILTAK - 2014 

   

 
Vedlegg: Brev datert 17. 6.2013,fra Vatenbygda og Moen Grendelag v/ Merete Hansen 

Brev datert 24.6.2013fra Fauske kommune  

Brev m/kart datert 22.9.2013 fra Lise-Lotte og Yngve Iversen 

Brev datert 7.10.2013 fra Fauske kommune 

Brev datert 13.2.2014 fra Stemland Gårdsbarnehage v/Lars Bergli 

 

Saksopplysninger: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016 ble vedtatt i k-sak 171/12 den 

17.12.2012. Handlingsprogrammet for fysiske tiltak pkt 8.3, må rulleres jevnlig etter behov. 

Programmet ble senest rullert i sak 036/13. Det er nå behov for ny rullering som grunnlag for 

søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2015.   

 

Oppgaver som i gjeldende plan er prioriterte tiltak: 

 

Oppgave Merknad Kostnadsoverslag Søknad 

Etablering av forbindelsesvei 

mellom Øverveien og Rv 830 i 

Sulitjelma 

 

I henhold til 

byggeplan 

  

Planlegging og kostnadsberegning 

av et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett fra øverst i Hauan til 

Nico-krysset 

 200 000 160 000 

Arbeide aktivt sammen med Statens 

vegvesen og andre for å finne gode 

løsninger for kryssing av E6 og RV 

80  

Aktualisert ved 

etablering av ny 

skole på Vestmyra 

  

 

De to tiltakene som ble prioritert ved siste rullering har nå fått finansiering og dialogen med 

Statens Vegvesen vedrørende gode kryssløsninger for E6 og Rv 80 er godt i gang. 

 

I planen er det en rekke tiltak på uprioritert liste, det er også beskrevet i planen at dersom det er 

behov kan nye tiltak tas inn i planen. Omprioriteringen skal gjøres ved å legge fram en forberedt 

sak for politisk behandling. 

 



Uprioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplanen gjelder planlegging av fortau lang Nyveien mellom 

Rv 80 og Kirkeveien og planlegging av gang- sykkelveier på strekningene:  

Helskarveien – Badestrandveien (Erikstadveien) 

Fauske Lysverk – samlevei på Hjemås 

Strømsnes sentrum - Hageneshaugen 

 

Det er kommet inn 3 henvendelser om veilys på bygdeveier hvor barn og andre myke trafikanter 

ferdes daglig. Dette gjelder: 

 

Sted:     Lengde:   Søker:  

Vatnbygda     ikke oppgitt  Vatenbygda og Moen Grendelag 

        v/Merete Hansen 

Stemlandsveien v/gårdbarnehagen 0,5 km   Stemland Gårdsbarnehage  

        v/Lars Bergli 

Medliveien     1,2 km   Lise-Lotte og Yngve Iversen, m fl 

 

Det er stor interesse for å få belysning på bygdeveier der barn ferdes, vi har ingen samlet 

oversikt over slike veistrekninger eller dokumentasjon av behovene. Kostnadene ved etablering 

av veilys er stipulert til ca. 1 million pr. km.   

 

Kommunen har fått finansiert et arbeid med planlegging og kostnadsberegning av et 

sammenhengende sykkelveinett fra øverst i Hauan til Nico-krysset. Dette arbeidet skal 

gjennomføres i år. Hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for å få til et sammenhengende 

sykkelveinett og kostnader ved dette vil ikke være klart før etter søknadsfristen på 

trafikksikkerhetsmidlene, men dette er tiltak som må ses i sammenheng med ny skole på 

Vestmyra og bør prioriteres.  

 

På dette grunnlag vil rådmannen anbefale at etablering av et sammenhengende sykkelveinett fra 

Hauan til Nico-krysset prioriteres for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 

2015. Det sendes inn søknad innen fristen som er 1. juni. Byggeplan og kostnadsoverslag 

ettersendes.  

 

Arbeidet med å finne gode løsninger for kryssing av E6 og Rv 80 må fortsette i tett samarbeid 

med Statens Vegvesen.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

 
Etablering av et sammenhengende sykkelveinett fra Hauan til Nico-krysset prioriteres for 

søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2015. 

 

 

PLUT-046/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Etablering av gatebelysning Nystadveien. 

 

Ari Tollånes (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Gang og sykkelveien fra Helskarveien – Badestrandveien videreføres. 

 



Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Pkt. 3 Siste avsnitt 

… samt gang/sykkelvei fra postterminal til E6 nord. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Belysning E6 v/Balmigata/Triangelveien ved overgang over E6. 

 

 

AP’s forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag (Skjellhaug) ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Etablering av et sammenhengende sykkelveinett fra Hauan til Nico-krysset prioriteres for 

søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2015 og følgende punkter 

legges til handlingsprogrammet for fysiske tiltak pkt. 8.3: 

 Etablering av gatebelysning Nystadveien 

 Gang og sykkelveien fra Helskarveien – Badestrandveien videreføres. 

 Belysning E6 v/Balmigata/Triangelveien ved overgang over E6 

Pkt. 3 Siste avsnitt 

… samt gang/sykkelvei fra postterminal til E6 nord. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - SØKNAD OM YTTERLIGERE 

FORLENGET FRIST FOR IGANGSETTING AV BYGGEARBEID 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Rugås Industrier AS, datert 5.5.2014  

Utleieprospekt for næringstomt v/Nord-Megler 

Presentasjon av Nord-Megler 

 

Saksopplysninger: 
 

Rugås Industrier AS søker i brev datert 5.5.2014 om ytterligere forlenget frist for igangsetting av 

byggearbeid på tomt gnr 101 bnr 412 på Finneid Næringsområde.  

 

Søknaden er begrunnet med at selskapet trenger lengre tid til å utvikle tomta. Det er opplyst at 

Nord-Megler AS er engasjert i forbindelse med utvikling og utleie av tomta og at de er i dialog 

med flere lokale og nasjonale aktører. Dette er et tidkrevende arbeid og det søkes på denne 

bakgrunn om forlenget frist til 1.7.2015. 

 

Plan- og utviklingsselskapet vedtok den 25.9.2013, sak 065/13: 

 

«Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 med 

å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig 

tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til 

den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 23.12.2011. Det er fortsatt 

et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca. 4 700 m
2
.» 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rugås Industrier AS vil ikke være i mål med avtaler og med påfølgende byggestart innen fastsatt 

frist den 1.7.2014. Bedriften har engasjert Nord-Megler AS for bistand ved markedsføring og 

dokumentasjon av eiendommens potensial.  

 

Rådmannen har vurdert søknaden, det pågår nå en prosess som forventes å føre til resultater 

innen rimelig tid, på dette grunnlag tilrås at det innvilges forlenget frist til 1.7.2015. 

 

 

 

 

 

 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 

1.7.2015 med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres 

innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer vil kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den 

pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. 

 

 

PLUT-047/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 

1.7.2015 med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres 

innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer vil kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den 

pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4504      

      Arkiv sakID.:   14/545  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    048/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

REGULERINGSPLAN - FURNES NORD - NYTT VEGALTERNATIV 

   

 
Vedlegg: Brev datert 5.3.2014 fra Salten Kartdata 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen har fått i oppdrag fra Plan- og utviklingsutvalget å igangsette reguleringsarbeid for 

flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes nord.  

 

Kommunen har engasjert Salten Kartdata til å utrede flytting av atkomst i vestlig retning.  

 

 

Salten Kartdata har utredet saken og i et brev datert 5.3.2014 gitt en anbefaling at nåværende 

atkomst opprettholdes. Anbefalingen er basert på vurdering av at det foreslåtte alternativ gir en 

trafikkmessig dårlig løsning.  

 

Rådmannen slutter seg til konsulentens vurdering og kan på faglig grunnlag ikke anbefale at 

atkomsten flyttes.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Reguleringsplan for Furnes nord endres ikke mht atkomst inntil planlagt boligfelt. 

 

 

PLUT-048/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Reguleringsarbeidet for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes Nord 

igangsettes straks i henhold til tidligere vedtak i PLUT. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Reguleringsarbeidet for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes Nord 

igangsettes straks i henhold til tidligere vedtak i PLUT. 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4000      

      Arkiv sakID.:   12/1640  Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    049/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-NYE VEINAVN 

NAVNESAK 22/2011 

 
Vedlegg: Purring navnesak 22_2011.pdf 

Tilbakemeldinger fra grunneiere i Lakså 

Kart over Lakså 

 

Saksopplysninger: 

 

Kartverket har reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten av elve- og bekkenavn på –åga- og 

andre navn med sammensetninger –å(g)- i navnesak 22/2011. 

 

I forbindelse med adresseringsprosjektet i Fauske kommune har grunneiere i Lakså blitt 

tilskrevet for å kunne uttale seg angående forslag til områdenavnet Lakså. I denne 

sammenhengen har de også fått muligheten til å uttale seg angående betegnelse/skrivemåte av  

 

 Laksåbukta (vik) 

 Laksåga (elv som munner ut i Laksåbukta) 

 Laksåtuva (fjelltopp) 

 

 

På bakgrunn av de 9 innkommende uttalelsene angående skrivemåten har rådmannen følgende 

forslag: 

 

1. Skrivemåte Laksåbukta opprettholdes. 

2. Skrivemåte Laksåga opprettholdes. 

3. Skrivemåte Laksåtuva opprettholdes. 

4. Nytt forslag til områdenavn Lakså med forbehold om godkjennelse hos 

Stednavnstjenesten for norske navn i Nord-Norge. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Skrivemåte Laksåbukta opprettholdes. 

Skrivemåte Laksåga opprettholdes. 

Skrivemåte Laksåtuva opprettholdes. 

Nytt forslag til områdenavn Lakså med forbehold om godkjennelse hos 

Stednavnstjenesten for norske navn i Nord-Norge. 

 

 



PLUT-049/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Skrivemåte Laksåbukta opprettholdes. 

Skrivemåte Laksåga opprettholdes. 

Skrivemåte Laksåtuva opprettholdes. 

Nytt forslag til områdenavn Lakså med forbehold om godkjennelse hos 

Stednavnstjenesten for norske navn i Nord-Norge. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/4794      

      Arkiv sakID.:   14/1110  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Sak nr.:    050/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.05.2014 

 

 

 

SØKNAD MOTORISERT FERDSEL I UTMARK I FAUSKE. 

   
Vedlegg:   Søknad om dispensasjon datert 15. mai 2014 

Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark fra 

Vidar Pettersen, Bodø.  Søknaden gjelder kjøring av en gravemaskin fra veien til Jakobsbakken 

og til hans hytte som ligger i Saaki Nord. 

 

Saksopplysninger: 

Det søkes om å kjøre fram en minigraver fra veien til hytte i Saaki Nord.  Avstanden er ca 350 m 

i luftlinje.  Det skal kjøres på snø. Tidsrom for kjøringen er fra dd til 15. juni 2014. 

 

Slike saker skal behandles etter § 6 i motorferdselsloven og nasjonal forskrift. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for 

stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 



 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Det er søkt om kjøring av en minigraver fram og tilbake fra hytte, ca 350 m i luftlinje.  Det skal 

kjøres på snø, så eventuelle skader på naturen vil være minimale.  Tidsrommet for kjøring og 

antall turer er meget begrenset, så rådmannen tilrår at omsøkte dispensasjon innvilges. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdseloven og nasjonal forskrift innvilges følgende 

dispensasjon: 

Vidar Pettersen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra vei og til 

hytte beliggende i hyttefeltet Saaki Nord, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

Ferdselen skal skje i tidsrommet 21. mai til 15. juni 2014.  Det er en forutsetning at det 

er snødekt mark der ferdselen skal skje. 

 

 

 

PLUT-050/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdseloven og nasjonal forskrift innvilges følgende 

dispensasjon: 

Vidar Pettersen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra vei og til 

hytte beliggende i hyttefeltet Saaki Nord, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

Ferdselen skal skje i tidsrommet 21. mai til 15. juni 2014.  Det er en forutsetning at det 

er snødekt mark der ferdselen skal skje. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


