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      JournalpostID:   14/10522      

 Arkiv sakID.:   14/2448  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    094/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 10/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 10/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-094/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10520      

 Arkiv sakID.:   14/2447  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    095/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 258/14: 103/11 - FAUSKE FJERNVARME AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR BETONGARBEIDER, FJERNVARMEANLEGG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-2 og 23-1 meddeles 

igangsettingstillatelse for betongarbeidene i forbindelse med etableringen av 

fjernvarmeanlegget på Vestmyra, G.nr. 103/11, som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SaltenBygg AS godkjennes. 

 

Endring av tiltakshaver fra Fauske Lysverk AS til Fauske Fjernvarme AS registreres. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 01.09.2014 i sak 214/14. 

 

 

 

DPLU. 260/14: SØKNAD OM KONSESJON VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV 

BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 104 BNR 4 I FAUSKE 

KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Anne Margrethe Hvesser konsesjon for erverv 

av gnr. 104 bnr. 4 i Fauske kommune.  

 

Det settes som vilkår at eiendommen tilflyttes innen 01.01.2020.   

 

 

 

DPLU. 262/14: 99/4 - FRANK HJEMGAM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

EIENDOM 

 



VEDTAK : 
 

Under henvisning til saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse 

til omsøkte fradeling av tomt på ca 1,8 dekar tunområde m/våningshus fra eiendommen 

gnr 99 bnr 4 i Fauske kommune. 

 

Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 til fradeling av tomt på 

ca 1,8 dekar for eiendommens tun som nevnt foran.  

 

Som betingelse for fradelingen settes at tomta sikres veirett fra kommunal vei. Det settes 

også som betingelse at bakenforliggende tomt gnr 99 bnr 18 sikres veirett fra kommunal 

vei og til egen tomtegrense.  

 

 

 

DPLU. 264/14: REGULERINGSPLAN FOR FAUSKE HELSETUN - ENDRING. 

MINDRE ENDRING (A1, F21 OG B2) 

 

VEDTAK : 
 

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

4/13, godkjenner rådmannen det fremlagte forslag til reguleringsplan for Fauske helsetun, 

endring. Mindre endring (A1, F21 og B2). 

 

I planbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 – Rekkefølgekrav, tas følgende ordlyd inn: Før det gis 

byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av 

området.  

 

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

 

 

 

DPLU. 265/14: 103/257 - SIGNAL BREDBÅND AS V/UNI-FORM AS - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, MONTERING AV 3 STK SKILT PÅ FASADEN AV DNB 

BYGGET, STORGATEN 56, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i meddeles tillatelse til oppføring av 3 stk 

skilt på fasaden av DNB bygget i Storgaten 56, Fauske gnr.103 bnr.257 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Uni-Form AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 266/14: 119/1 - IL-MALM V/MORTEN LØNNER - SØKNAD OM BRENNING 

AV BRAKKE I DAJA, SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 



Rådmannen gir etter søknad dispensasjon fra forbudet i «Forskrift om åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner» § 4 for brenning av IL-Malms lagringsbrakke, som et 

øvelsesobjekt for Salten Brann, på parkeringsplassen i Daja, Sulitjelma. 

 

Avfall som ikke er brennbart må samles opp og kjøres til godkjent deponi. Området på 

parkeringsplassen må etter brenningen ryddes og fremstå som før brenning. 

 

 

 

DPLU. 268/14: 57/6 - COOP VALNESFJORD - SØKNAD OM OPPFØRING AV NYE 

BUTIKKLOKALER I 1 ETASJE MED BRA: 976 M2 OG BYA: 1003 M2, PÅ 

STRØMSNES, VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1, 21-1, jvf SAK10 § 5-1 meddeles 

igangsettingstillatelse til oppføring av nytt forretningsbygg på Strømsnes, Valnesfjord, 

G.nr. 57 B.nr. 6 og 10, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Siv.ing. Arne Vaslag AS, GeoMidt AS, Oras AS, Sweco 

Norge AS og Bygg og Vedlikehold Bodø AS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Green Advisors AS, Splitkon AS og 

Wolden Maskin AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 269/14: LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

 

Med hjemmel i Motorferdsellovens § 6 innvilges følgende dispensasjon: 

 

1) Technogarden v/Kim Pettersen, Sandvika, innvilges 3 landing i området 

v/Raudtinden  i tiden 29.10 til 05.11.2014. 

2) Flygingen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

3) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

 

 

 

 

DPLU. 270/14: 102/613 - FAUSKE GARTNERI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV NYTT VEKSTHUS, BRA: 1000 M2  TIL EKSISTERENDE 

GARTNERI  I VIKAVEIEN 64, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

 I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles tillatelse til oppføring 

av veksthus i Vikaveien 64, G.nr. 102/613, som omsøkt. 

 



Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauske Gartneri AS og Viemose-

Driboga AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 271/14: 103/579 - YTTERENG BORETTSLAG - SØKNAD OM ENDRING AV 

TILLATELSE VEDR. GARASJEANLEGG, SAMT SØKNAD OM ANSVARSRETT 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 23-1 og 20-1 jvf. SAK, Kap.12, godkjennes 

søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett, for prosjektering og utførende for hele 

tiltaket, fra PK Strøm AS.  

 

Endring av garasjerekker godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til vedtak i sak 031/13, datert 09.04.2013. 

 

 

 

DPLU. 273/14: 93/2 - PEDER STRØMME/EVELYN HANSEN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM 

 

VEDTAK : 
 

Under henvisning til saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse 

til fradeling av skogsteig på ca 3,9 dekar fra eiendommen gnr 93 bnr 2 som tilleggsjord til 

eiendommen gnr 93 bnr 10 i Fauske kommune. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 3,9 

dekar fra eiendommen gnr 93 bnr 2 som tilleggsareal til gnr 93 bnr 10 i Fauske 

kommune.  

 

 

 

DPLU. 274/14: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 50/9 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Bodil Lundbakk innvilges tilskudd på inntil kr. 9.300,- til drenering av jordbruksjord på 

gnr. 50/9 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplaner jf. Forskrift om 

drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 



Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede kulturminner, 

skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning ( fylkeskommunen og/eller 

Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 275/14: 103/1359 - NAF GÅRDENE AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, INSTALLERING AV TRAPPEHEIS MELLOM PLAN 1 OG PLAN 2, 

SJØGATA 49, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f meddeles tillatelse til installasjon av 

trappeheis mellom plan 1 og plan 2 i forretnings-/kontorbygg i Sjøgata 49, Fauske 

gnr.103 bnr.1359 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS og TKS Heis Kverneland AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 278/14: 102/715 - LENA KARLSEN/KETIL JOHANSEN - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR MUR-,BETONG- OG TØMRERARBEIDER OG 

SANITÆRINSTALL. IFM. OPPFØRING AV BOLIG M/BILEILIGHET TOT.BRA 296 

M2/LA 292 M2 OG FRITTLIGGENDE DOBBELGARASJE BRA 46,7 M2, 

FURUTOPPEN 1,FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for mur- 

og betongarbeider, tømrerarbeider og sanitærinstallasjoner for oppføring av enebolig 

m/bileilighet og frittliggende dobbelgarasje i Furutoppen 1, Fauske gnr.102 bnr.715 som 

omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Hytte og Bolig Partner AS, Murmester 

Sigurd Tverå AS og Ebbe Rørservice AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Murmester Sigurd Tverå AS og Multiservice Fauske AS 

godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 28.05.2014 i sak 193/14, og 

igangsettingstillatelse gitt 04.06.2014 i sak 195/14.  

 

 

 

DPLU. 279/14: 76/3 OLAUG FURNES - REKVISISJON AV KARTFORRETNING 

NAUSTTOMT - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 

 



VEDTAK : 
 

Under henvisning til saksutredningen gis det med hjemmel i plan- og bygningslovens § 

19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) til fradeling av omsøkte tomt på 

0,051 dekar for eksisterende naust ved Skinnbrokvika. 

 

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

forannevnte tomt for eksisterende naust. 

 

 

 

DPLU. 283/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

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 § 5 c innvilges følgende 

dispensasjon: 

 

Tommy Kjærran, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til 

egen hytte i Skoffedalen, gnr 91/30.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 

v/Tverråmoen, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all 

annen kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon etter § 5c gjelder fom 1. november 2014 tom 14. mai 2017. 

 Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  

 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.  

 

Andre som kan benytte dispensasjonen: Marit B. Hanssen. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 

DPLU. 284/14: 119/1, FNR. 400 - STÅLE INDREGÅRD - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I KJELVATN, I FORBINDELSE 

MED OPPFØRING AV NYTT NAUST. 

 

VEDTAK : 
 



I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra 

planbestemmelsene til områderegulering for Naustbukta i Fauske kommune, § 2.1.2 

«Naustbebyggelse N1-N2», vedr, bredde på naustet. Naustet på gnr.119 bnr.1 fnr.400 kan 

oppføres i en bredde på inntil 4 meter. Totalt BYA må være mindre enn 20 m
2
. 

 

 

 

DPLU. 285/14: 103/1601 - STEN ANDERSEN - SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR 

UAVHENGIG KONTROLL AV VÅTROM OG LUFTTETTHET AV 

FLERLELILIGHETSHUS I NEDRE HAUAN VEST. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2, 23-3 og 23-7,og i bakgrunn av sentral 

godkjenning, godkjennes søknad om ansvarsrett fra Brødr. Palmesen AS og Cibes Lift 

Norge AS som omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 23.05.2013 i sak 051/13, og 

igangsettingstillatelse gitt 31.10.2013 i sak 137/13  

 

 

 

DPLU. 289/14: 115/23 - ELVIN KÅRE RØLVÅG - SØKNAD OM KONSESJON VED 

ERVERV AV FAST EIENDOM SOM TILLEGGSAREAL 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen på kr. 150.000,- anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt delegasjon, 

innvilges Elvin Kåre Rølvåg konsesjon ved erverv av eiendommen, gnr. 115/23, som 

tilleggsjord/-skog. 

 

Det settes som vilkår for konsesjon at eiendommen skal drives på en jordbruksforsvarlig 

måte, sammen med gnr. 115/4,10,18 og 21 som en driftsenhet, i minst 5 år 

sammenhengende fra overtakelsestidspunktet. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-095/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



  
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10765      

      Arkiv sakID.:   14/2069  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    096/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

FASTSETTING PLANPROGRAM - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY SKOLE 

OG FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD 

   

 
Vedlegg: Planprogram detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord med merknadsbehandling, 

datert 14.11.2014. 

 

Sammendrag: 
 

Norconsult har på vegne av Fauske kommune fått i oppdrag å utarbeide forslag til 

detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Det ble avholdt forhåndskonferanse mellom Norconsult og kommunen 29.08.2014. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med 

tilhørende fasiliteter og teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør for 

Rv. 80 og vest for fylkesveien. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 10, 11, 

13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1. 

 

Følgende alternativer skal vurderes som del av reguleringsarbeidet: 

 Bygge ny skole og flerbrukshall på eksisterende tomt. Alt. 1 

 Bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt (innenfor planområdet). Alt. 2.  

 

Alternativ 2 innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur,- og 

friluftsområde (LNF-A) til utbyggingsformål. Dette utløser krav om konsekvensutredning (KU) i 

henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.2009. 

 

I forskriftens kapittel II, § 3 d) fremgår det at « detaljreguleringer som innebærer endringer av 

kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften dersom de faller inn 

under ett eller flere av kriteriene i § 4. 

 

I § 4 står det bl.a at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de «…c) er 

lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 

markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål 

eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen 

eller tiltaket kommer i konflikt med friluftsinteresser». 

 

Deler av planområdet hvor det planlegges utbygging er registrert som «svært viktig 

friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet faller derfor inn under bokstav c. 

 



For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 

varsling av planoppstart utarbeides et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet, bl.a 

hvilke tema som skal utredes i KU. Kommunen har avgjort at reguleringsplanen skal behandles 

etter forskrift om konsekvensutredning. Følgende tema foreslås utredet: 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Trafikk 

 

Planprogrammet skal fastsettes av kommunen (planmyndigheten). Fastsatt planprogram sier 

hvordan planprosessen skal være og hvilke utredninger som skal gjøres. 

 

Forslag til planprogram er sendt på høring samtidig med kunngjøring av oppstart av arbeid med 

detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 01.10 – 13.11.2014.   

 

I høringsperioden (offentlig ettersyn) er det kommet inn totalt 10 innspill/merknader. Ingen 

innsigelser er varslet. 

  

I revidert planprogram (14.11.2014) med merknadsbehandling (vedlagt) er alle innkomne 

uttalelser sammenstilt (gjengitt) med vurdering/kommentar. 

 

Rådmannen tar vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer 

til disse. 

 

Som det fremgår av revidert planprogram vurderes alt. 2, etter en faglig helhetsvurdering, som 

det beste alternativ og understøttes og av innkomne innspill. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

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

konsekvensutredninger. 

 

Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, datert 

14.11.2014, fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-096/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP og H: 

Planprogram for detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord vedtas ikke 

før endelig tomtevalg og kostnader med de to alternativer foreligger, jfr. vedtak i 

formannskapet 11.09.2014. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag: 

Ber om overslag på merkostnad ved en økning fra 200 til 250 elever. 

Planutvalget anbefaler alternativ 2. 

 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 



FL’s forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Planprogram for detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord vedtas ikke 

før endelig tomtevalg og kostnader med de to alternativer foreligger, jfr. vedtak i 

formannskapet 11.09.2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10147      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    097/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

 

ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - NYE 

VEINAVN 

ADRESSENAVN FOR REGULERINGSPLANEN HAUANBAKKEN 

 
Vedlegg: Regplan Hauanbakken 

Gaphaugen_Tistelveien.pdf 

Oversikt veinavn 

 

Saksopplysninger: 

 

I reguleringsplanen Hauanbakken, vedtatt i kommunestyret 27.03.2007, er det nye veier som 

ikke har blitt navngitt. De første boligene begynner å bli ferdigstilte og disse skal tilordnes en 

adresse. 

 

Rådmannen foreslår veinavnene Almveien og Hasselveien. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn i Fauske kommune, jf. 

Stadsnamnsloven § 5. 

 

 Nytt veinavn Almveien 

 Nytt veinavn Hasselveien 

 

 

PLUT-086/14 VEDTAK-  21.10.2014 
 

Utvalgsleder foreslo: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 



Det ble vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget, sak 017/12 – 22.11.2011, at hovedvei i 

reguleringsplanen Hauanbakken gis navnet Gaphaugen. Rådmannen foreslår at nåværende 

forslag Hasselveien forkastes og at tidligere vedtak opprettholdes. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Veinavnet Gaphaugen opprettholdes. 

Tidligere foreslåtte veinavn Almveien endres til Tistelveien 

 

 

PLUT-097/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Veinavnet Gaphaugen opprettholdes. 

Tidligere foreslåtte veinavn Almveien endres til Tistelveien 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10461      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    098/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - NYE VEINAVN 

ENDRING OG OPPRETTHOLDELSE AV VEDTATTE VEINAVN I NAVNESAK 12/2014 

 
Vedlegg: Fauske sak 12 2014 tilrådning.pdf 

 

Sammendrag: 
 

Det er innkommet tilbakemelding fra Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge med 

tilrådning for skrivemåten av adressenavn i navnesak 12/2014, datert 28.10.2014. 

 

Saksopplysninger: 

 

Tidligere vedtatt adressenavn som avviker i forhold til tilrådningen fra Stednavntjenesten blir 

listet opp og vurdert. 

 

Bådsvik, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Kartverket/Stednavntjenesten: 

 

KV: Stadnamnprosjektet, Arkiv i Nordland: Båtsvika, uttale ['båsvi:ka].  

Norske Gaardnavne, Nordlands Amt (1905), s. 223: Baadsvik, uttale: bẳ´svík̡a  

Lnr 119b (bnr 84/4) er skilt ut fra lnr 119a "Lebsæt nedre" som "Baatvig" i 1885. (Kilde: 

Realpanteregister for Skjerstad og Saltdal, bd 19.) Skrivemåten med "båt" og ikke "båd" viser at 

førsteleddet må være "båt". Uttaleopplysningene viser at navnet må skrives i bestemt form. 

Skrivemåten Båtsvika tilrås. 

 

Tilrådning fra Stednavntjenesten er Båtsvikveien 
 
Vurdering: 

 

I økonomisk kartverk er det benyttet Båtsvikvegen. Skrivemåten Båtsvikveien er anbefalt i SSR 

(sentralt stedsnavnregister). Rådmannen foreslår at veinavnet Bådsvik endres til opprinnelig 

skrivemåte Båtsvikveien 

 

 

Øvre Bådsvik, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Stednavntjenesten: 
 



ST: Det foreligger ingen uttaleopplysninger her. Det vanlige i norsk navnelaging er å skrive 

flerledda navn i ett ord og bestemt form. Vi tilrår Øver-Båtsvika. Se også løpenummer 2. 

 

Vurdering: 

 

Øvre Bådsvik endres til Øver-Båtsvika 

 

 

Vaskermoen, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Kartverket/Stednavntjenesten: 

 

KV: Stadnamnprosjektet, Arkiv i Nordland: Vaskarmoen, uttale [”vaskarmoen]. 

ST: Uttaleopplysningene sier at navnet er Vaskarmoen. Skriftradisjonen støtter også dette. I 

skylddelingsforretninga fra 1908 (pantebok 2C, 38) er bruket skrevet som Vasskarmo, den ene s-

en er tilføydd over linja.  Førsteleddet er tydelig Vass+skar. Ut ifra disse opplysningene tilrås 

Vasskarmoen. 

 

Vurdering: 

 

Ut fra terrengformen har rådmannen vanskeligheter med å se at dette området kan betegnes som 

et skar. Skrivemåten med dobbel s virker unaturlig og avviker fra ønsket skrivemåte for 

bruksnavnet tilhørende gnr. 83, bnr. 7. Veinavnet Vaskermoen opprettholdes. 

 

 

Finneidkaiveien, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Stednavntjenesten: 

 

ST: Finneid er godkjent som navn, og Finneidkaiveien/vegen kan tilrås. Merk skrivemåten med –

d- i forleddet (Finneid-, og ikke Finnei-). Et fireleddet adressenavn kan imidlertid virke noe 

tungt språklig, og det bør vurderes å korte ned navnet til f.eks. Finneidkaia eller Kaiveien/vegen, 

som begge kan tilrås. 

 

Vurdering: 

Saksbehandler har ikke fått med seg bokstaven d i vedtaket til veinavnet som var ment å være 

Finneidkaiveien. Finneikaiveien endres til Finneidkaiveien. 

 

 

Svarthammerveien, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Kartverket/Stednavntjenesten: 

 

KV: Stadnamnprosjektet, Arkiv i Nordland har notert uttalen ["svaʈhama:ɳ˜] om berget 

Svarthammaren på gard 77. Kartverket går ut fra at denne uttalen gjelder  for andre navn med 

navnet Svarthammaren i Fauske kommune. I SSR finnes fra før fire steder i kommunen med dette 

navnet, og et navn er skrevet Svarthammar i ubestemt form. 

ST: Kommunen anfører at vegen går mot ”Svarthammaren”. Svarthammaren  

(med denne skrivemåten) er registrert som navn flere steder i kommunen. Svarthammaren tilrås. 

 



ST: Se løpenummer 23. Skrivemåten Svarthammarveien/vegen tilrås etter uttalen av naturnavnet. 

Det er en forutsetning at kun denne Svarthammaren brukes i adressering i kommunen. 

 

Vurdering: 

Svarthammerveien endres til Svarthammarveien 

 

 

Strømsnessletta, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Stednavntjenesten: 

 

ST: Grunnordet er en straum, og både Finneidstraumen og Straumnakken er godkjente former. 

Straumsnes er godkjent og anbefalt form. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at veiadressen Strømsnessletta endres til Straumsnessletta. 

 

Ytterklungset, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Kartverket/Stednavntjenesten: 

 

KV: I Norske Gaardnavne, Nordlands Amt (1905), s. 226 blir ”indre” og ”ytre” brukt som 

retingsadverb, se kopi. 

ST: Det foreligger ingen tilbakemelding fra grunneier her, Rygh opplyser at matrikkelgården 

kalles henholdsvis ”indre” og ”ytre” mens de i matrikkelen benevnes ”østre” og ”vestre”.  

Utmerkingsledda er foranstilte både på 1600- og 1700-tallet. Foranstilte utmerkingsledd er også 

vanlig i norsk, og siden det her er tale om to matrikkelgårder markeres det med bindeledd. Ut 

ifra uttalen tilrås skrivemåten Ytter-Klungset. 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener at skrivemåten med bindestrek fremhever stedsnavnet Klungset og vil være 

en bedre skrivemåte. Ytterklungset endres til Ytter-Klungset. 

 

 

Markaveien, vedtatt 17.06.2014 

 

Merknader fra Kartverket/Stednavntjenesten: 

 

KV: Jamfør sammensetningsmåten i navnet Markhågen i Fauske kommune. Skrivemåten er 

fastsatt med vedtak 26.11.2001. 

ST: Når et navn som Lia, Fjellet, Dalen, Marka går inn som forledd i andre navn, mister de 

vanligvis endelsen som markerer bestemt form (a, en, et) og får eventuelt ei 

sammensetningsfuge. Når en lager nye, sammensatte navn, bør en undersøke om det fins andre 

sammensetninger med samme forledd som kan brukes som mønster.  

Markveien/vegen tilrås. 

 

Vurdering: 

En navneendring fra Markaveien til Markveien vil gi veiadressen en helt annen mening. Dette er 

veien opp til skistadion i Klungsetmarka og vil virke lite beskrivende i forhold til formålet. Det 

vil derfor være mest naturlig å opprettholde Markaveien som veiadresse. 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til endringer og opprettholdelse av veinavn i Fauske 

kommune, jf. Stadnamsloven § 5. 

 

 Bådsvik endres til Båtsvikveien 

 Øvre Bådsvik endres til Øver-Båtsvika 

 Veinavnet Vaskermoen opprettholdes 

 Finneikaiveien endres til Finneidkaiveien 

 Svarthammerveien endres til Svarthammarveien 

 Strømsnessletta endres til Straumsnessletta 

 Ytterklungset endres til Ytter-Klungset 

 Veinavnet Markaveien opprettholdes 

 

 

PLUT-098/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Veiadressen Strømsnessletta opprettholdes. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til endringer og opprettholdelse av veinavn i Fauske 

kommune, jf. Stadnamsloven § 5. 

 

 Bådsvik endres til Båtsvikveien 

 Øvre Bådsvik endres til Øver-Båtsvika 

 Veinavnet Vaskermoen opprettholdes 

 Finneikaiveien endres til Finneidkaiveien 

 Svarthammerveien endres til Svarthammarveien 

 Veiadressen Strømsnessletta opprettholdes 

 Ytterklungset endres til Ytter-Klungset 

 Veinavnet Markaveien opprettholdes 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10501      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    099/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

 

ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - NYE VEINAVN 

FORSLAG TIL NYE VEI- OG OMRÅDENAVN SAMT MINDRE ENDRING AV 

VEIADRESSE PÅ LEIVSET 

 
Vedlegg: Hamran.pdf 

OP_Søbbesva_A0_21.10.2014-5.pdf 

Kvænfloget.pdf 

Pinvika.pdf 

Nermarka.pdf 

Kattdalen.pdf 

Tussvika.pdf 

 

Saksopplysninger: 

 

Det viser seg å være flere områder med bolig- og fritidsbebyggelse som ikke har fått et 

adressenavn/områdenavn. 

 

For å kunne adresse boliger langs E6 sørover mot Saltdal er det behov for å snu retningen og 

forlenge Saltdalveien fram til Saltdalsgrensen. 

 

Forslag til veinavn 

 

Hamran 

 

Ved E6, nordøst for Leivsetkrysset er det en samling av boliger som gir grunnlag for opprettelse 

av nytt veinavn. Tilbakemeldinger/ønsker fra grunneiere er at veien gis navnet Hamran eller 

Hamranveien. Stedet går under navnet Hamran og rådmannen anbefaler derfor veinavnet 

Harman. 

 

 

Glassmesterveien og Lagerveien 

 

I reguleringsplanen Søbbesva – Endring framkommer det forslag til to nye veinavn: 

Glassmesterveien og Lagerveien. 

 

 

Forslag til områdenavn 
 

Det gis følgende forslag til områdenavn. Disse skrivemåtene er godkjent i SSR. 

 



Kvænfloget / Goarnnabákte – Gammel bosettingsplass med norsk og lulesamisk skrivemåte 

 

Pinvika – Vik i sjø, vest for Saltbakkveien 

 

Nermarka – Hytteområde langs Fauskevika nord for Saltbakkveien 

 

Kattdalen – Hytteområde rundt Langvatnet som deles mellom Fauske og Saltdal kommune. 

 

Tussvika – Vik vest for Kvenflogtunnelen. 

 

 

Endring av veinavn på Leivset 

 

Angående Innerleivsetveien/Ytterleivsetveien. I ettertid ser rådmannen at disse veinavnene kan 

forenkles. Det foreslåes derfor skrivemåten Inner-Leivset og Ytter-Leivset. Denne skrivemåten 

fremhever stedsnavnet Leivset. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i fauske kommune, samt 

endring av veinavn, jf. Stadsnamnloven § 5. 

 

 Nytt vegnavn Hamran 

 Nytt vegnavn Glassmesterveien 

 Nytt vegnavn Lagerveien 

 Nytt områdenavn Kvænfloget med parallell lulesamisk skriveform Goarnnabákte 

 Nytt områdenavn Pinvika 

 Nytt områdenavn Nermarka 

 Nytt områdenavn Kattdalen 

 Nytt områdenavn Tussvika 

 Veinavnet Ytterleivsetveien endres til Ytter-Leivset 

 Veinavnet Innerleivsetveien endres til Inner-Leivset 

 

 

PLUT-099/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i fauske kommune, samt 

endring av veinavn, jf. Stadsnamnloven § 5. 

 

 Nytt vegnavn Hamran 

 Nytt vegnavn Glassmesterveien 

 Nytt vegnavn Lagerveien 

 Nytt områdenavn Kvænfloget med parallell lulesamisk skriveform Goarnnabákte 

 Nytt områdenavn Pinvika 

 Nytt områdenavn Nermarka 



 Nytt områdenavn Kattdalen 

 Nytt områdenavn Tussvika 

 Veinavnet Ytterleivsetveien endres til Ytter-Leivset 

 Veinavnet Innerleivsetveien endres til Inner-Leivset 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10556      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    100/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

OPPDELING AV SKJERSTADFJORDVEIEN OG NYTT VEINAVN PÅ FURNES 

   

 
Vedlegg: Skjerstadfjordveien 8214 

Valnesfjordveien  8215 

Lynghaugveien 

Åkervikveien 

Brev fra Lisbeth-Kristin P. Breithardt 

 

Saksopplysninger: 

 

Skjerstadfjordveien 

 

Det har vært flere henvedelser fra personer i Valnesfjord angående adressenavnet 

Skjerstadfjordveien. 

 

Valnesfjorden skilles ut fra Skjerstadfjorden i nord. Det blir derfor misvisende at boliger og 

fritidsboliger langs RV 80 i Valnesfjord/Kistrand blir adressert til Skjerstadfjorden. 

 

Rådmannen foreslår at Skjerstadfjordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og 

8215. Nordligste del får navnet Valnesfjordveien. Eksisterende Valnesfjordveien på Erikstad 

endres til Lynghaugveien. 

 

 

Åkervikveien 

 

Rådmannen foreslår at vei ned fra Furnesveien ned til Åkervika gis navnet Åkervikveien. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn og endringer av veinavn i Fauske 

kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 

 Skjerstadfjordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og 8215. 

Nordligste del får navnet Valnesfjordveien. Eksisterende Valnesfjordveien på 

Erikstad endres til Lynghaugveien. 

 Nytt veinavn Åkervikveien 

 

 



PLUT-100/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn og endringer av veinavn i Fauske 

kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 

 Skjerstadfjordveien deles ved overgangen mellom postsone 8214 og 8215. 

Nordligste del får navnet Valnesfjordveien. Eksisterende Valnesfjordveien på 

Erikstad endres til Lynghaugveien. 

 Nytt veinavn Åkervikveien 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10071      

      Arkiv sakID.:   14/2213  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    101/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

 

LØYVE FOR LEIEKJØRING MED SNØSKUTER 2014-2017 

   

 
Vedlegg: * Annonsetekst leiekjøring i Fauske kommune 2014-17 

* Bestemmelser for løyveinnehavere, vedtatt av plan- og utviklingsutvalget 13.10.2005, sak 76/05 

* Søknad fra:  

Sulitjelma Fjellandsby, Sulitjelma 

Sulitjelma Turistsenter, Sulitjelma 

Nordland Personbefordring as, Valnesfjord 

Erland Lundli, Fauske 

Indre Salten Maskin as, Fauske 

Sigge Sigurdsøn, Fauske 

  

  

 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 9/97 generelle retningslinjer for leiekjøring med snøskuter. 

I den forbindelse er det lyst ut 10 ledige løyver for transport med snøskuter i Fauske kommune.  

Det er 8 i Sulitjelma, 1 i Klungsetmarka og 1 i Valnesfjord Vest.  Løyvene er lyst ut for en 3-

årsperiode, dvs. fram til 14. mai 2017. 

 

Intensjonene/rettledningen som er gitt i rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal 

danne grunnlag for leiekjøringa. 

 

Leiekjøring skal bl a benyttes til: 

 

- Transport mellom bilvei og hytte 

- Tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eieren 

- Transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

- Transport av funksjonshemmede 

- Transport av ved 

 

Videre heter det at “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør 

normalt prioriteres fremfor nye søkere.  Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det 

næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 

 

Saksopplysninger: 

Ved søknadsfristens utløp - 24. oktober 2014 - var det kommet inn 6 skriftlige søknader, 3 er i 

Sulitjelma, 2 er på Klungset og 2 i Valnesfjord Vest (1 søknad gjelder for både Klungset og 

Valnesfjord vest.) 

. 



De 3 i Sulitjelma er:  

Sulitjelma Turistsenter AS som søker om 8 løyver.                                                

Sulitjelma Fjellandsby as søker om 1 løyve. 

Indre Salten Maskin as, Fauske, søker om 2 løyver. 

 

Erland Lundli søker om 1 løyve på Klungset. 

Nordland Personbefordring as søker på løyvet i Valnesfjord vest. 

 

Sigge Sigurdsøn, Fauske, søker løyve både på Klungset og i Valnesfjord. 

 

I forrige periode var løyvene tildelt: 

 

  Sulitjelma Turistsenter  5 løyver 

Byggtjenester   3 løyver 

 

Klungset:  Erland Lundli. 

 

Valnesfjord vest: Trygve Karlsen. 

 

Alle har fulgt de retningslinjene for leiekjøring i Fauske kommune som er vedtatt av Plan- og 

utviklingsutvalget under sak 76/05, 13.10.2005 bortsett fra at Byggtjenester ikke leverte rapport 

og Trygve Karlsen oppga at det ikke hadde vært noen forespørsler. 

 

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 snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Skuterkjøringa 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. 

 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til løyvekjøring i disse områdene å være i strid 

med formålet. 



 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Rapportene for leiekjøring har de siste årene vist at leiekjøringsmengden har gått ned.  Hva 

grunnen er til dette er vanskelig å si. 

 

Det er søkt om leiekjøring med ATV med belter.  I regelverket heter det løyvekjøring med 

snøskuter.  Regelverket er fra 1977 og da var ATV et ukjent begrep.  ATV med belter kan 

sidestilles med snøskuter både når det gjelder spor i naturen og forurensing. 

 

Leiekjøringen har tidligere vært en «attåtnæring» til det øvrige næringslivet på stedene med 

leiekjøring og dette prinsippet vil ikke Rådmannen fravike. 

 

Tidligere har Sulitjelma Turistsenter hatt 5 løyver i Sulitjelma.  Rådmannen foreslår at det 

tildeles 7 løyver til Sulitjelma Turistsenter og 1 løyve til Sulitjelma Fjellandsby. Grunnen til at 

Sulitjelma Turistsenter tildeles 1 løyve mindre enn de har søkt om er at Fauske kommune ønsker 

at også Sulitjelma Fjellandsby skal kunne foreta leiekjøring som ei tilleggsnæring.  Disse to 

bedriftene er viktige næringslivaktører i Sulitjelma. 

 

Rådmannen innstiller på at Indre Salten Maskin får avslag på sin søknad om 2 løyver i 

Sulitjelma, da kommunen ønsker å styrke næringslivet i Sulitjelma med å gi løyvene til allerede 

eksisterende bedrifter i Sulitjelma. 

 

I Rundskriv T-1/96 heter det: “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne 

lovlig, bør normalt prioriteres fremfor nye søkere.  Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det 

næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 

 

På Klungset har Erland Lundli hatt løyvet i mange år og har fulgt regelverket. 

 

Nordland Personbefordring as tildeles løyvet i Valnesfjord vest på grunn av at de er en 

eksisterende bedrift på Kistrand som kan ha leiekjøringen som en attåtnæring. 

 

Bakgrunnen for at det innstilles på avslag på Sigge Sigurdsøn sin søknad om løyvekjøring i 

Klungsetmarka er at kommunen ønsker kontinuitet i leiekjøringsløyvet der og i Valnesfjord Vest 

er begrunnelsen at en eksisterende bedrift ønsker løyvet som ei tilleggsnæring. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til og med 14. mai 2017: 

 

Sulitjelma: 

Sulitjelma Turistsenter AS                         7 løyver 

Sulitjelma Fjellandsby as                           1 løyve 

 

Klungset: 

Erland Lundli                                             1 løyve 

 

 

 



Valnesfjord vest: 

Nordland Personbefordring as                   1 løyve 

 

 

Felles for løyvene: 

Løyvene gis med grunnlag i lov om  motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for 

løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 

 

Løyveinnehaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune,  

event. søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, samt skaffe 

tillatelse fra grunneiere. 

 

Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 

returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai.  Begrunnelsen for dette er å 

synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 
 

 

PLUT-101/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til og med 14. mai 2017: 

 

Sulitjelma: 

Sulitjelma Turistsenter AS                         7 løyver 

Sulitjelma Fjellandsby as                           1 løyve 

 

Klungset: 

Erland Lundli                                             1 løyve 

 

 

 

Valnesfjord vest: 

Nordland Personbefordring as                   1 løyve 

 

 

Felles for løyvene: 

Løyvene gis med grunnlag i lov om  motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for 

løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 

 

Løyveinnehaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune,  

event. søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark, samt skaffe 

tillatelse fra grunneiere. 

 

Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 

returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai.  Begrunnelsen for dette er å 

synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 
 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/10821      

      Arkiv sakID.:   11/1030  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemda 
 

Sak nr.:    102/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

 

83/115 - GØRAN OG JANNE HÅKONSEN - KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM 

FLYTTING 

   

 
Vedlegg: Klage på vedtak om pålegg om flytting datert 7.11.2014, fra Gøran og Janne Håkonsen  

 

Saksopplysninger: 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok i sak 083/14: «Janne og Gøran Håkonsen pålegges å fraflytte 

bygningen på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommunen innen 30. november 2014.» 

 

Gøran og Janne Håkonsen har i brev datert 7.11.2014 påklaget planutvalgets vedtak i sak 083/14.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen som er av betydning for vedtaket om fraflytting.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Klagen tas ikke til følge. Vedtak i planutvalgets sak 083/14 opprettholdes. 

 

 

PLUT-102/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KLAGENEMNDA: 

Klagen tas ikke til følge. Vedtak i planutvalgets sak 083/14 opprettholdes. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

    

    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/11086      

      Arkiv sakID.:   14/2582  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    103/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.11.2014 

 

 

 

VEGPAKKE 2014 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Saken ble fremmet i møtet. 

 

 

PLUT-103/14 VEDTAK-  25.11.2014 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Resterende midler til opprusting vei 2014 benyttes til å sluttføre påbegynte prosjekter – 

veipakke 2014.11.25 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Resterende midler til opprusting vei 2014 benyttes til å sluttføre påbegynte prosjekter – 

veipakke 2014.11.25 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 


