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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn-Synnøve Normann Godtfredsen, Kathrine 

Moan Larsen, Erling Palmar, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo, Tore Stemland. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plann/utvikling, arealplanlegger, formannskapssekretær, 

presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 10.09.14 

 

 

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  10.09.14  

 

MERKNADER: 

 

Befaring – Nes, Valnesfjord. 

 

Merknader til innkallinga: 

 Tore Stemland: Ber om det blir satt på innkallinga hvor befaring skal foregå. 

Utvalgsleder skal følge dette. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Sak 77/14 settes på dagsorden. 



 Kathrine Moan Larsen (FL) etterspurte: 

1. Gang/sykkelvei Sulitjelma – Mangler skilting. 

2. Coop-villaen og branntomta. 

3. Veisikring og telefondekning i Sulitjelmadalen. 

4. Industriområdet er lite attraktivt. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Leder svarte. Skilting gang/sykkelvei vil bli satt opp snart. 

 

 

Orientering fra rådmannen: 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. 

 Branntomta. Går sakte, med framover. Må kjøres bort materialer og mur dekkes til. 

Har via vår advokat tatt kontakt med eier, men har sett at kommunen i første omgang 

må rydde opp. Må spørre 3 bedrifter. Håper å få gjort jobben før vinteren. 

 Coop-villaen. Vet nå hvem som eier denne. Har vært i kontakt pr. telefon og det er 

sendt varsel om pålegg. Det vil bli gitt dagbøter, hvis det ikke skjer noe. 

 Industriområdet. Vi kan ikke gjøre noe med smeltehytta. Banken vil ikke gjøre noe. 

Må se på dette sammen med advokat. Vi vil se på forsøpling sammen med grunneier, 

Statskog. Må vurdere anmeldelse. 

 Strategisk landbruksplan. Et av punktene er motivasjon i landbruket. Har hatt møte 

med fylkesmannen. Vil se på et forprosjekt, hvor kommunene kan søke om midler fra 

fylkesmannen. Har forspurt nabokommuner om de ønsker å være med i forprosjektet. 

Har enda ikke fått tilbakemelding om Fauna KF kan kjøre forprosjektet. 

 Vi har nå mottatt plan ang. adkomst til Furnesfeltet fra SKD. Planen sendes ut til 

berørte grunneiere og nærmiljøutvalget. 

 Hytte – Straumøyra. Vår advokat har sendt brev til beboernes advokat med 

forhåndsvarsel om pålegg om fraflytting. 

 Breporten. Utvalgsleder har vært på befaring og det er enda ikke ryddet opp. 

Enhetsleder vil invitere eier av anlegget til møte. 

 

 

Ari Tollånes (H) innvilget permisjon fra og med sak 66/14. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

063/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

064/14 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

065/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

066/14 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL 

067/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE FOTBALLHALL 

068/14 HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS 

BEHANDLING 

069/14 KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG 
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TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
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OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG 

073/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

074/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 
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063/14: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-063/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

064/14: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

065/14: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-065/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Referatet ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

066/14: FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 



7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 

PLUT-066/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Saken utsettes til plan- og utviklingsutvalgsmøte 26. september. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 



 

 

067/14: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE 

FOTBALLHALL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

PLUT-067/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

068/14: HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS 

BEHANDLING  
 

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

PLUT-068/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

069/14: KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14. 

 

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

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 



Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-069/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Medlem av styre i 

Fauske Lysverk).  

Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd e). 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

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

104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14. 

 

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

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

070/14: ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

PLUT-070/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte 

samiske parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

071/14: ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye område- og vegnavn, samt endring av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadsnamnsloven § 5. 



 

 Nytt vegnavn Storskogveien 

 Nytt vegnavn Tokdalveien 

 Vegnavnet Tveråveien endres til Tverråveien 

 Vegnavnet Vinsetlia endres til Vinsetliveien 

 Nytt omådenavn Svartvatnet 

 Nytt omådenavn Rulengvatnet 

 Nytt omådenavn Klipvatnet 

 Nytt omådenavn Erikstadvatnet 

 Nytt omådenavn Gamvatnet 

 Nytt omådenavn Grovvatnet 

 Nytt omådenavn Melvatnan 

 Nytt omådenavn Villumvatnet 

 Nytt omådenavn Tvetjønna 

 Nytt omådenavn Skoffedalsvatnet 

 Nytt omådenavn Lánjak 

 Nytt områdenavn Reinlia 

 Nytt omådenavn Engan 

 Nytt omådenavn Djuposfjellet 

 Nytt omådenavn Per Sjursodalen 

 Nytt omådenavn Lyngås  

 Nytt omådenavn Tverråmoskogen 

 Nytt omådenavn Bjørnmyr 

 Nytt omådenavn Sjønstådalen 

 Nytt omådenavn Kallmo 

 Nytt omådenavn Helskaret 

 Nytt omådenavn Stifjellet 

 Nytt omådenavn Nordre Såki 

 Nytt områdenavn Benkevasslia 

 

 

PLUT-071/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye område- og vegnavn, samt endring av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadsnamnsloven § 5. 

 

 Nytt vegnavn Storskogveien 

 Nytt vegnavn Tokdalveien 

 Vegnavnet Tveråveien endres til Tverråveien 

 Vegnavnet Vinsetlia endres til Vinsetliveien 

 Nytt omådenavn Svartvatnet 

 Nytt omådenavn Rulengvatnet 

 Nytt omådenavn Klipvatnet 

 Nytt omådenavn Erikstadvatnet 

 Nytt omådenavn Gamvatnet 



 Nytt omådenavn Grovvatnet 

 Nytt omådenavn Melvatnan 

 Nytt omådenavn Villumvatnet 

 Nytt omådenavn Tvetjønna 

 Nytt omådenavn Skoffedalsvatnet 

 Nytt omådenavn Lánjak 

 Nytt områdenavn Reinlia 

 Nytt omådenavn Engan 

 Nytt omådenavn Djuposfjellet 

 Nytt omådenavn Per Sjursodalen 

 Nytt omådenavn Lyngås  

 Nytt omådenavn Tverråmoskogen 

 Nytt omådenavn Bjørnmyr 

 Nytt omådenavn Sjønstådalen 

 Nytt omådenavn Kallmo 

 Nytt omådenavn Helskaret 

 Nytt omådenavn Stifjellet 

 Nytt omådenavn Nordre Såki 

 Nytt områdenavn Benkevasslia 

 

 

072/14: BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG 

TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE 

VASSDRAG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i hele 

landet. 

 

 

PLUT-072/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til 

orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 



utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i 

hele landet. 

 

 

073/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Tom Are Pettersen, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark 

for transport av gamle bygningsmaterialer og skrot avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-073/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Foreslår at søknad innvilges. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Tom Are Pettersen, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på 

barmark for transport av gamle bygningsmaterialer og skrot avslås.  Kjøring på 

barmark skal begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter 

på vinterføre. 

 

 

074/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Ørjan Valla, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg til hytte avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-074/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Søknad innvilges. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 



Søknad fra Ørjan Valla, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg til hytte avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

075/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Søknad fra Tove Nilsen, Fauske, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av gamle bygningsmaterialer avslås.  Kjøring på barmark skal begrenses til et 

minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-075/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Tove Nilsen, Fauske, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av gamle bygningsmaterialer avslås.  Kjøring på barmark skal begrenses til 

et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

076/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORKJØRETØY I UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Per Arne Karlsen, Bodø, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg og innbo til hytte avslås.  Kjøring på barmark 

skal begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-076/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Per Arne Karlsen, Bodø, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg og innbo til hytte avslås.  Kjøring på 

barmark skal begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter 

på vinterføre. 

 

 

077/14: ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Den nordligste delen av Østerkløftveien som avskjæres ved gnr. 123, bnr. 1 i sør får 

vegnavnet Fridalveien. 

 

 

PLUT-077/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Den nordligste delen av Østerkløftveien som avskjæres ved gnr. 123, bnr. 1 i sør får 

vegnavnet Fridalveien. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


