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025/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-025/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

026/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-026/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

027/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-027/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Sak til neste møte plut vedr. generelt fremkommelighet og vedlikehold av Fauske 

sentrum – vintervedlikehold. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ref. jnr. 15/4084 ble utsatt til neste møte. Inngående brev vedlegges. 

 

 

028/15: NY GRUVEDRIFT I SULITJELMA - DIVERSE INFRASTRUKTUR  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:  
 

Fauske kommune inngår avtale med Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) om leie av 

området fra Grunnstollbadet til og med flotasjonsanlegget med påstående bygninger. 

 

 Leieavtalen gjelder for det tidsrommet NSG trenger til å forberede oppstart av 

gruvedrift, maksimalt 5 år. Avslutter NSG sine gruveplaner før leieperioden går 

ut, opphører avtalen. 



 NSG forplikter seg til å vedlikeholde bygningene og sikre bygningene for 

inntrengning av uvedkommende. NSG lager en plan for vedlikehold og sikring. 

 NSG får leie grunn/bygninger vederlagsfritt, men NSG overtar Fauske kommune 

sine eventuelle økonomiske forpliktelser på bygningsmassen (forsikring etc) i 

avtaleperioden.   

 Leieavtalen skal legge til rette for nødvendig samarbeid om bruk av 

eiendommene/bygningene mellom aktuelle aktører som planlegger framtidig 

gruvedrift i Sulitjelma. 

 I løpet av leieperioden skal det i samarbeid med Sulitjelma. 

Besøksgruve/Nordlandsmuseet avklares muligheter for fremtidig drift av 

besøksgruve i Sulitjelma. 

 Når det foreligger en nærmere/endelig avklaring mht oppstart av ny drift vil det 

være kommunens intensjon at de aktuelle eiendommene inkl. Grunnstollbadet 

skal kunne benyttes og inngå i et fremtidig driftsopplegg. 

 Rådmannen gis fullmakt til å utforme denne avtalen på vegne av kommunen. 

 Vilkår for forlenget leie/ev. salg avklares i god tid før utløp av denne leieavtalen. 

 

 

PLUT-028/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kulepunkt 4 strykes fra innstillingen. Ellers som den står. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune inngår avtale med Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) om leie av 

området fra Grunnstollbadet til og med flotasjonsanlegget med påstående bygninger. 

 

 Leieavtalen gjelder for det tidsrommet NSG trenger til å forberede oppstart av 

gruvedrift, maksimalt 5 år. Avslutter NSG sine gruveplaner før leieperioden 

går ut, opphører avtalen. 

 NSG forplikter seg til å vedlikeholde bygningene og sikre bygningene for 

inntrengning av uvedkommende. NSG lager en plan for vedlikehold og sikring. 

 NSG får leie grunn/bygninger vederlagsfritt, men NSG overtar Fauske 

kommune sine eventuelle økonomiske forpliktelser på bygningsmassen 

(forsikring etc) i avtaleperioden.   

 Leieavtalen skal legge til rette for nødvendig samarbeid om bruk av 

eiendommene/bygningene mellom aktuelle aktører som planlegger framtidig 

gruvedrift i Sulitjelma. 

 I løpet av leieperioden skal det i samarbeid med Sulitjelma. 

Besøksgruve/Nordlandsmuseet avklares muligheter for fremtidig drift av 

besøksgruve i Sulitjelma. 

 Når det foreligger en nærmere/endelig avklaring mht oppstart av ny drift vil 

det være kommunens intensjon at de aktuelle eiendommene inkl. 

Grunnstollbadet skal kunne benyttes og inngå i et fremtidig driftsopplegg. 

 Rådmannen gis fullmakt til å utforme denne avtalen på vegne av kommunen. 



 Vilkår for forlenget leie/ev. salg avklares i god tid før utløp av denne 

leieavtalen. 

 

 

029/15: OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSANALYSE - SØKNAD 

OM DEKNING AV KOSTNADER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknaden fra Nye Sulitjelma Gruver AS om dekning av utgifter til områderegulering i 

Sulitjelma avslås. 

 

Områdereguleringen må sees på som en nødvendig grunnlagsinvestering i forbindelse 

med oppstart av fremtidig gruvedrift og som NSG som tiltakshaver må bekoste. 

 

 

PLUT-029/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknaden fra Nye Sulitjelma Gruver AS om dekning av utgifter til områderegulering i 

Sulitjelma avslås. 

 

Områdereguleringen må sees på som en nødvendig grunnlagsinvestering i forbindelse 

med oppstart av fremtidig gruvedrift og som NSG som tiltakshaver må bekoste. 

 

 

030/15: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

 

PLUT-030/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

 

031/15: MÅLSETTINGER FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN I FAUSKE 

KOMMUNE 2015 - 2017  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 



 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2015 – 2017 vedtas. 

 

 

PLUT-031/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2015 – 2017 vedtas. 

 

 

032/15: ENDRING AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE 

KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8,  gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg: 

 

For Øyneshalvøya settes minstearealet opp til 3.000 dekar pr. dyr. 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende minsteareal 

på 6.000 dekar pr. dyr. 

 

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr. 

 

For området fra Nordal i nordøst, via Lakså og Sjønstå til Engan / Stifjell i vest sette 

minstearealet ned til 2.500 da pr. dyr. 

 

Resten av kommunen, dvs. fra Vatnbygda og Leivset i øst via Fauske og Klungset i vest 

og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, beholdes nåværende minstearealet på 

3.000 dekar pr. dyr. 

 

 

PLUT-032/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo følgende endringsforslag: 

Rådmannens forslag vedtas med slik endring i avsnitt 3: 

«For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik settes minstearealet på 4.000 

dekar pr. dyr.» 

 

FL/FRP’s forslag ble forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8,  gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg: 



 

For Øyneshalvøya settes minstearealet opp til 3.000 dekar pr. dyr. 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende 

minsteareal på 6.000 dekar pr. dyr. 

 

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr. 

 

For området fra Nordal i nordøst, via Lakså og Sjønstå til Engan / Stifjell i vest sette 

minstearealet ned til 2.500 da pr. dyr. 

 

Resten av kommunen, dvs. fra Vatnbygda og Leivset i øst via Fauske og Klungset i 

vest og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, beholdes nåværende 

minstearealet på 3.000 dekar pr. dyr. 

 

 

033/15: LANDBRUKSVIKARORDNINGEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Landbrukstjenester Salten om driftstilskudd til landbruksvikarordningen kan 

ikke imøtekommes. Finansiering av drift av landbruksvikarordningen er en sak som 

partene i jordbruksoppgjøret må løse.  

 

 

PLUT-033/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Epost fra Landbrukstjenester Salten ble utdelt i møtet. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det fremlegges en sak til neste møte i plut vedr. kommunal støtteordning til avløser i 

landbruket. Dette med bakgrunn satsingen i strategisk landbruksplan vedtatt av 

kommunestyre som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må 

også legges vekt på den politiske vilje til å satse på landbruksnæringen. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremlegges en sak til neste møte i plut vedr. kommunal støtteordning til avløser i 

landbruket. Dette med bakgrunn satsingen i strategisk landbruksplan vedtatt av 

kommunestyre som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må 

også legges vekt på den politiske vilje til å satse på landbruksnæringen. 

 

 

034/15: NYE VEINAVN/OMRÅDENAVN OG ENDRINGER AV VEINAVN I 

SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn/områdenavn og endringer av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 



 Området rundt Kjelvatnet deles i to områdeadresser og får navnet Vestre Kjelvatn og 

Østre Kjelvatn. 

 Nytt områdenavn Langholmen 

 Nytt områdenavn Kullstadholmen 

 Nytt områdenavn Direktørholmen 

 Nytt områdenavn Kjeldsenholmen 

 Nytt områdenavn Såki 

 Nytt områdenavn Såkiåsen 

 Nytt områdenavn Såkidalen 

 Nytt områdenavn Annabekken 

 Nytt områdenavn Langtjønna 

 Nytt områdenavn Middagshågen 

 Nytt områdenavn Ydalen  

 Nytt områdenavn Raadebukta 

 Nytt områdenavn Tjalanisodden 

 Nytt områdenavn Tjalanisbukta 

 Ny veiadresse Naustbuktveien 

 Ny veiadresse Kjelvassveien 

 Veien fra Såkikrysset opp til Jakobsbakken endres til Jakobsbakkveien. Veinavnet 

gjennom Jakobsbakken opprettholdes som Jakobsbakken. 

 Eksisterende historiske husnummer på Jakobsbakken skal benyttes som 

adressenummer 

 Veien mellom Jakobsbakken og Sagmo gis navnet Sagmoveien. 

 Vei fra Kjellvasskrysset ned til Naustbukta gis navnet Naustbuktveien. 

 Vei som utledes fra Naustbuktveien over Balmielva og videre nedover mot Kjelvatnet 

gis navnet Kjelvassveien. 

 

 

PLUT-034/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannen tilføyet følgende til forslag til vedtak: 

Nytt områdenavn Annavatnet 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn/områdenavn og endringer av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 

 Området rundt Kjelvatnet deles i to områdeadresser og får navnet Vestre Kjelvatn 

og Østre Kjelvatn. 

 Nytt områdenavn Langholmen 

 Nytt områdenavn Kullstadholmen 

 Nytt områdenavn Direktørholmen 

 Nytt områdenavn Kjeldsenholmen 

 Nytt områdenavn Såki 

 Nytt områdenavn Såkiåsen 

 Nytt områdenavn Såkidalen 



 Nytt områdenavn Annabekken 

 Nytt områdenavn Langtjønna 

 Nytt områdenavn Middagshågen 

 Nytt områdenavn Ydalen  

 Nytt områdenavn Raadebukta 

 Nytt områdenavn Tjalanisodden 

 Nytt områdenavn Tjalanisbukta 

 Ny veiadresse Naustbuktveien 

 Ny veiadresse Kjelvassveien 

 Veien fra Såkikrysset opp til Jakobsbakken endres til Jakobsbakkveien. Veinavnet 

gjennom Jakobsbakken opprettholdes som Jakobsbakken. 

 Eksisterende historiske husnummer på Jakobsbakken skal benyttes som 

adressenummer 

 Veien mellom Jakobsbakken og Sagmo gis navnet Sagmoveien. 

 Vei fra Kjellvasskrysset ned til Naustbukta gis navnet Naustbuktveien. 

 Vei som utledes fra Naustbuktveien over Balmielva og videre nedover mot 

Kjelvatnet gis navnet Kjelvassveien. 

 Nytt områdenavn Annavatnet 

 

 

035/15: ENDRING AV VEINAVN PÅ LEIVSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf. Lov om 

stadnamn § 5: 

 

 Veinavnet Inner-Leivset endres til Vika 

 

 

PLUT-035/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf. Lov 

om stadnamn § 5: 

 

 Veinavnet Inner-Leivset endres til Vika 

 

 

036/15: AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TOMT PÅ KROKDALSMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for omsøkte fradeling av næringsareal 

på ca 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 



Begrunnelsen for avslaget er at av hensyn til forutsigbarhet i planleggingen vil omsøkte 

fradeling oppfattes å være i strid med hensikten med § 2.1 a) i kommuneplanens arealdel. 

Det omsøkte areal inngår i en større reguleringsplan som er under utarbeiding. Det kan i 

tillegg ikke ses at fordelene med en fradeling vil være klart større enn ulempene. 

 

 

PLUT-036/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon for omsøkt 

næringsareal på 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon for omsøkt 

næringsareal på 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 

 

037/15: SULITJELMA SKYTTERLAG - DISPENSASJON SNØSKUTER IFBM 

ARRANGEMENT I PÅSKEN 2015.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for motorisert ferdsel i 

utmark og på islagte vassdrag innvilges Sulitjelma Skytterlag dispensasjon for bruk av 

snøskuter i forbindelse med arrangement på Skihytta i påsken 2015. Det settes følgende 

vilkår: 

 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter til transport/oppkjøring av løype onsdag den 1. 

april 2015, 2 stk snøskutere torsdag den 2. april 2015 og 1 stk snøskuter den 6. 

april 2015 i forbindelse med opprydding 

 Dispensasjonen gjelder for oppkjøring av løype i nærheten av Skihytta, max 1 

km, og henting av vann på Rundvatnet, samt frakting av varer/annet utstyr fra 

Skihytta og til nærmeste brøyta vei. 

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

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 

 

PLUT-037/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for motorisert 

ferdsel i utmark og på islagte vassdrag innvilges Sulitjelma Skytterlag dispensasjon for 

bruk av snøskuter i forbindelse med arrangement på Skihytta i påsken 2015. Det settes 

følgende vilkår: 



 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter til transport/oppkjøring av løype onsdag den 

1. april 2015, 2 stk snøskutere torsdag den 2. april 2015 og 1 stk snøskuter den 

6. april 2015 i forbindelse med opprydding 

 Dispensasjonen gjelder for oppkjøring av løype i nærheten av Skihytta, max 1 

km, og henting av vann på Rundvatnet, samt frakting av varer/annet utstyr fra 

Skihytta og til nærmeste brøyta vei. 

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

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 

 

038/15: SØKNAD FRA DRAKE OM MOTORISERT FERDSEL FAUSKE 

KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag innvilges 

dispensasjon til Drake Resources Ltd, for transport med snøskuter i forbindelse med 

malmleting i Sulitjemafjellet.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Det kan benyttes inntil 4 stk snøskutere 

2) Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 6. april til og med 30. april 2015. 

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

4) Balvatn Reinbeitedistrikt skal informeres om når arbeidet starter og gis informasjon 

etter behov også underveis. 

5) På grunn av reinkalvingen må Drake starte arbeidet med malmletingen på leteområde 

A8, A12, A1 og A13. 

6) Dispensasjonen forutsetter også dispensasjon for ferdsel i Junkerdal nasjonalpark. 

 

 

PLUT-038/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag innvilges 

dispensasjon til Drake Resources Ltd, for transport med snøskuter i forbindelse med 

malmleting i Sulitjemafjellet.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Det kan benyttes inntil 4 stk snøskutere 

2) Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 6. april til og med 30. april 2015. 

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

4) Balvatn Reinbeitedistrikt skal informeres om når arbeidet starter og gis 

informasjon etter behov også underveis. 

5) På grunn av reinkalvingen må Drake starte arbeidet med malmletingen på 

leteområde A8, A12, A1 og A13. 

6) Dispensasjonen forutsetter også dispensasjon for ferdsel i Junkerdal nasjonalpark. 

 

 



039/15: FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG 

FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for 

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-039/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for 

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 

 

040/15: 62/2 DAG INGE KOSMO - SØKNAD OM FRADELING AV 

BOLIGTOMT  - KJØPERE: JAKOB JOH. OG KIRSTEN DJUPVIK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.2 c) for fradeling av omsøkte boligtomt på 1 

dekar. 

 

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

boligtomt på 1 dekar.  

 

Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for den omsøkte tomten fra 

eksisterende felles avkjørsel fra Fv 531 og inntil tomtegrensen. 

 

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede steinkonsentrasjoner, så må 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

PLUT-040/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.2 c) for fradeling av omsøkte boligtomt på 1 

dekar. 

 



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

omsøkte boligtomt på 1 dekar.  

 

Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for den omsøkte tomten 

fra eksisterende felles avkjørsel fra Fv 531 og inntil tomtegrensen. 

 

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede steinkonsentrasjoner, så 

må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

041/15: LISE MARI NESDAL OG BRAGE JOHANSEN - SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT PÅ STRØMSNES  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Lise Mari Nesdal og Brage Johansen om erverv av ca. 500 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr 57 bnr 1 på Strømsnes innvilges. Tomta kan ikke bebygges uten 

omregulering. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m
2
, indeksregulert jfr. F-sak 007/10. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-041/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Lise Mari Nesdal og Brage Johansen om erverv av ca. 500 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr 57 bnr 1 på Strømsnes innvilges. Tomta kan ikke bebygges 

uten omregulering. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m
2
, indeksregulert jfr. F-sak 007/10. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

042/15: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og 

på islagte vassdrag innvilges Tone M. Kolden, Fauske, dispensasjon til rekreasjons-



/besøkskjøring til hytte i Risedalen og i hytteområdet rundt Saaki,  Kjelvatnet og Daja i 

Sulitjelma.  Det settes følgende vilkår: 

 

 Dispensasjonen gjelder fra 24. mars 2014 til 14. mai 2017. 

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

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

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 Det forutsettes at dispensasjon etter § 5b i nasjonal forskrift fra Saltdal kommune 

blir innvilget.  

 

 

PLUT-042/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark 

og på islagte vassdrag innvilges Tone M. Kolden, Fauske, dispensasjon til 

rekreasjons-/besøkskjøring til hytte i Risedalen og i hytteområdet rundt Saaki,  

Kjelvatnet og Daja i Sulitjelma.  Det settes følgende vilkår: 

 

 Dispensasjonen gjelder fra 24. mars 2014 til 14. mai 2017. 

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

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

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 Det forutsettes at dispensasjon etter § 5b i nasjonal forskrift fra Saltdal 

kommune blir innvilget.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


