
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 28.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 043/15 - 053/15 

Møte nr: 4/2015 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Kathrine Moan Larsen, Tore Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, 

kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 28.04.15 

 

 

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  28.04.15  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget var på befaring skolevei ved Finneid skole. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak 

 Kjetil Sørbotten (FL): Etterlyser sak ang. støtte landbrukvikarordningen. 



 Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om orientering ang. planprosess Sulitjelma 

barnehage.  

 Janne Hatlebrekke (AP): ROS-analyse klimaendringer for Fauske kommune. Er dette 

arbeidet igangsatt? 

 Ottar Skjellhaug (AP):  

1. Ber planutvalget drøfte ivaretakelse av falleferdige ruiner, f.eks. Smeltehytta. Skal 

vi gå til anmeldelse? 

2. Ber om at regulativ vann- og avløpsavgift kommer til neste møte. 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål 

Kjetil Sørbotten:  

Utvalgsleder svarte. Skal se på hva andre kommuner gir i støtte. Saken kommer i neste møte. 

Kathrine Moan Larsen:  

Kommunalsjef svarte. Planutvalget vil bare få dette som en delegert sak. Spørsmålet burde 

stilles i driftsutvalget. 

Janne Hatlebrekke:  

Kommunalsjef svarte. Det er startet arbeid med ROS-analyse ang. kommunal beredskap. 

Ottar Skjellhaug: 

Smeltehytta. Legger fram dokumentasjon i neste møte. Kommunens advokat kommer i møtet. 

 

Orientering fra rådmannen 

 Prosjekt falleferdige hus i Sulitjelma 

 Har vært et kapasitetsproblem 

 Kommunens advokat skal nå få føre sakene 

 Områderegulering gruvedrift Sulitjelma 

 Er kommet inn. Veldig mange sider 

 Håper å få lagt fram til 1. gangs behandling i planutvalget før sommerferien 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

043/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

044/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

045/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

046/15 REGULERINGSPLAN FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK - 

MINDRE ENDRING 

047/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SØBBESVA 

048/15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 

049/15 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD - NYTT 

VEGALTERNATIV 

050/15 MANGLENDE SNØRYDDING AV FORTAU I FAUSKE SENTRUM 

051/15 83/115 - GØRAN OG JANNE HÅKONSEN - OPPFØLGING AV PÅLEGG 

OM FLYTTING 

052/15 SØKNAD OM FLYTTING AV SNEKKERVERKSTEDET PÅ 

JAKOBSBAKKEN 

053/15 FINNEID KAI - LEIEAVTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



043/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-043/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

044/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-044/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

045/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-045/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Arkivsanr. 14/2523: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken utsettes og settes opp som egen sak på neste møte og de gis en full 

gjennomgang av saksgangen ang. reguleringsplan og høringsinnspill. Muligheter for 

høringsinnspill. 

 

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

 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

046/15: REGULERINGSPLAN FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK - 

MINDRE ENDRING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

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



Klungsetmarka Fritidspark, vedtatt i kommunestyret 23.06.2008. Konkret gjelder dette 

bestemmelsenes § 6 - FRIOMRÅDER - Område til lysløype, SKI1-SKI2.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1, siste avsnitt skal lyde slik: Det er ikke tillatt 

med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 kilometer fra 

stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten får et 

verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

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

 

 

PLUT-046/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

58/09 og 4/13, godkjenner planutvalget det fremlagte forslag til endring av 

reguleringsplan for Klungsetmarka Fritidspark, vedtatt i kommunestyret 23.06.2008. 

Konkret gjelder dette bestemmelsenes § 6 - FRIOMRÅDER - Område til lysløype, 

SKI1-SKI2.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1, siste avsnitt skal lyde slik: Det er ikke tillatt 

med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 kilometer fra 

stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten får et 

verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

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

 

 

047/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SØBBESVA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. Plankartet 

endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl § 12-

5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) og 

pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med 

byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 



 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): Det 

skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder spesielt 

med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – Rekkefølgekrav: 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 

gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir lydende 

slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 

plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-047/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. Plankartet 

endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl § 12-

5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) og 

pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med 

byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): Det 

skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder spesielt 

med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – Rekkefølgekrav: 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 

gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  



o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir lydende 

slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 

plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

048/15: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

PLUT-048/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

049/15: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD - NYTT 

VEGALTERNATIV  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Reguleringsplan for Furnes nord endres ikke med hensyn til atkomst inntil planlagt 

boligfelt. 

 

 

PLUT-049/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til planlagt 

boligfelt. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til planlagt 

boligfelt. 

 



 

050/15: MANGLENDE SNØRYDDING AV FORTAU I FAUSKE SENTRUM  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

* 

 

 

PLUT-050/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det tas kontakt med parkeringsselskap, gårdeierforening, Fauske næringsforum og 

politiet for å få lagt retningslinjer for fremkommelighet i sentrum, vesentlig på 

vinterhalvåret. 

Retningsbeskrivelse legges frem til godkjenning for plan og utviklingsutvalget i 

junimøtet. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det tas kontakt med parkeringsselskap, gårdeierforening, Fauske næringsforum og 

politiet for å få lagt retningslinjer for fremkommelighet i sentrum, vesentlig på 

vinterhalvåret. 

Retningsbeskrivelse legges frem til godkjenning for plan og utviklingsutvalget i 

junimøtet. 

 

 

051/15: 83/115 - GØRAN OG JANNE HÅKONSEN - OPPFØLGING AV PÅLEGG 

OM FLYTTING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 pålegges Janne og Gøran Håkonsen å 

betale en tvangsmulkt på kr 500,- pr dag så lenge hytte på eiendommen 83 bnr 115 i 

Fauske kommune benytte som bolig. Tvangsmulkten begynner å løpe en uke fra dato 

for dette vedtak. 

 

2. Forelegg etter plan- og bygningslovens § 32-6: 

Janne og Gøran Håkonsen tilpliktes å etterkomme kommunens vedtak om å fraflytte 

hytte på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommune innen en uke etter at dette 

forelegg er forkynt. 

 

Den som forelegget retter seg mot kan reise søksmål mot kommunen for å få 

forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelse, har 

forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for 

dommer. Forelegg kan ikke påklages. 

 

 

PLUT-051/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 



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

 

VEDTAK: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 pålegges Janne og Gøran 

Håkonsen å betale en tvangsmulkt på kr 500,- pr dag så lenge hytte på 

eiendommen 83 bnr 115 i Fauske kommune benytte som bolig. Tvangsmulkten 

begynner å løpe en uke fra dato for dette vedtak. 

 

2. Forelegg etter plan- og bygningslovens § 32-6: 

Janne og Gøran Håkonsen tilpliktes å etterkomme kommunens vedtak om å 

fraflytte hytte på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommune innen en uke 

etter at dette forelegg er forkynt. 

 

Den som forelegget retter seg mot kan reise søksmål mot kommunen for å få 

forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelse, har 

forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for 

dommer. Forelegg kan ikke påklages. 

 

 

052/15: SØKNAD OM FLYTTING AV SNEKKERVERKSTEDET PÅ 

JAKOBSBAKKEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 finner ikke kommunen hjemmel til å 

innvilge dispensasjon; "dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

I medhold av § 2.2 1.ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken, 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet, og sterk fraråding fra kulturminneavdelingen 

hos Fylkeskommunen, jvf brev fra Nordland Fylkeskommune datert 09.03.2015, avslås 

søknaden om flytting av Snekkerverkstedet i Jakobsbakken som omsøkt. 

 

Eventuell fasadeendring må vurderes av aktør/foretak med kulturminnevernfaglig 

kompetanse. 

 

 

PLUT-052/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19.2 finner kommunen hjemmel til å innvilge 

dispensasjon: «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.» 

I denne sak vurderes fordelene større enn ulempene. 

 

I medhold av § 2.2  1. ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken. 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. Bygningen blir bedre ivaretatt ved flytting. 



Dette vil være med på å tilrettelegge for økt aktivitet på Jakobsbakken og 

Jakobsbakken vil fortsatt ha sitt opprinnelige særpreg, med alle bygninger intakt. 

 

Planer for gjenoppbyggingen skal forelegges planutvalget til godkjenning. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19.2 finner kommunen hjemmel til å innvilge 

dispensasjon: «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.» 

I denne sak vurderes fordelene større enn ulempene. 

 

I medhold av § 2.2  1. ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken. 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. Bygningen blir bedre ivaretatt ved flytting. 

Dette vil være med på å tilrettelegge for økt aktivitet på Jakobsbakken og 

Jakobsbakken vil fortsatt ha sitt opprinnelige særpreg, med alle bygninger intakt. 

 

Planer for gjenoppbyggingen skal forelegges planutvalget til godkjenning. 

 

 

053/15: FINNEID KAI - LEIEAVTALE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Framlagte forslag til bruksavtale for Finneid Kai mellom Østbø AS og Fauske kommune 

godkjennes. 

 

 

PLUT-053/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Framlagte forslag til bruksavtale for Finneid Kai mellom Østbø AS og Fauske 

kommune godkjennes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


