
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 16.06.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/15 - 074/15 

Møte nr: 7/2015 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

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

 

Varamedlemmer: 

 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, kommuneadvokat, 

skogbrukssjef, byggesaksbehandler, rektor Vestmyra skole, prosjektleder 

skoleutbygging, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 16.06.15 

 

 

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  16.06.15  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Orienteringer: 

 Enhet VVA og status på årets prosjekter v/enhetsleder Frank Zahl 

 Miljøopprydding i Fauske kommune v/advokat Thomas Benson 

 Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» v/Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i 

Nordland 



 Trafikksikker skolevei v/rektor Atle Borøy 

 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kathrine Moan Larsen (FL): 

Hva er status for opparbeiding av utearealet ved Sulitjelma skole? 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

Hva er status for sykkelstativ ved administrasjonsbygget? 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Hva er status for ladestasjon for elbiler ved administrasjonsbygget? 

 Ekstra sak settes på dagsorden – sak 73/15 

 Ekstra sak – Prosess tiltak miljøopprydding i Sulitjelma – sak 74/15 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Vigdis Kristensen (H) innvilget permisjon fra og med sak 74/15. 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen (AP): 

Kommunalsjef svarte. Saken ble satt på vent i forbindelse med lokalisering av barnehage. 

Avklaring vil skje i kommunestyremøte 18. juni. Det tas fatt i dette etter vedtaket er fattet. 

Janne Hatlebrekke (AP): 

Kommunalsjef svarte. Rådmannen har fått inn et tilbud på kr. 300.000,-. Dette ble ikke 

godtatt. 

Utvalgsleder svarte. Må få til et tilbud. 

Kjetil Sørbotten (FL): 

Utvalgsleder svarte. Må se på dette. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

065/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

066/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

067/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

068/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK - 2015 

069/15 KRISTIAN KROGH - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL 

EIENDOM 102/408 

070/15 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ STRØMSNES 

TIL BOLIGFORMÅL 

071/15 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HELIKOPTER MNL662 

072/15 SØKNAD OM DISPANSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 

073/15 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - 

HELIKOPTERTRANSPORT 

074/15 PROSESS TILTAK MILJØOPPRYDDING I SULITJELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



065/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-065/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

066/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-066/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

067/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-067/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

068/15: TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK - 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Nedenforstående tiltak legges til handlingsprogrammet for fysiske tiltak pkr 8.3 i 

Trafikksikkerhetsplanen og prioriteres for søknad om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler: 

 

 

Tiltak nr Sted Beskrivelse Kostnad 

Tiltak nr 8 Stasjonen – 

Kobberveien 

Opphøyet gangfelt ved Stasjonen  G/S-

vei langs parkeringsplassen fram til 

Marmorveien. 206 m ny G/S vei 

 

Belysning 

Kr 570 000 

 

 

 

Kr 400 000 

Tiltak nr 9 Lys i kulverten  Kr   50 000 



under 

jernbanen i 

Eiaveien  

Tiltak 10  Stasjonen - 

Bremsebakken 

Forsterkning av fortau, G/S vei over 

brua øst for Stasjonen og fram til 

Stasjonen. 3.5 m bredde 307 m G/S vei. 

Kr 850 000 

Sum tiltak    Kr 1 870 000 

 

 

 

PLUT-068/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Nedenforstående tiltak legges til handlingsprogrammet for fysiske tiltak pkr 8.3 i 

Trafikksikkerhetsplanen og prioriteres for søknad om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler: 

 

 

Tiltak nr Sted Beskrivelse Kostnad 

Tiltak nr 8 Stasjonen – 

Kobberveien 

Opphøyet gangfelt ved Stasjonen  G/S-

vei langs parkeringsplassen fram til 

Marmorveien. 206 m ny G/S vei 

 

Belysning 

Kr 570 000 

 

 

 

Kr 400 000 

Tiltak nr 9 Lys i kulverten 

under 

jernbanen i 

Eiaveien  

 Kr   50 000 

Tiltak 10  Stasjonen - 

Bremsebakken 

Forsterkning av fortau, G/S vei over 

brua øst for Stasjonen og fram til 

Stasjonen. 3.5 m bredde 307 m G/S vei. 

Kr 850 000 

Sum tiltak    Kr 1 870 000 

 

 

069/15: KRISTIAN KROGH - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL 

EIENDOM 102/408  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kristian Krogh innvilges erverv av ca 200 m2 stort tilleggsareal til sin eiendom gnr/bnr 

102/408. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m2, indeksregulert jfr F-sak 007/10. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  



 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til fradeling av ca 0,2 

dekar fra gnr 102 bnr 320 som tilleggsareal til bebygd tomt gnr 102 bnr 408.  

 

 

PLUT-069/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kristian Krogh innvilges erverv av ca 200 m2 stort tilleggsareal til sin eiendom 

gnr/bnr 102/408. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m2, indeksregulert jfr F-sak 007/10. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til fradeling av ca 0,2 

dekar fra gnr 102 bnr 320 som tilleggsareal til bebygd tomt gnr 102 bnr 408.  

 

 

070/15: DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ STRØMSNES 

TIL BOLIGFORMÅL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar å selge 10,2 dekar stort areal fra eiendommen gnr/bnr 57/1 til 

Dahl-Bygg AS. 

 

Det innhentes pris fra to eksterne kvalifiserte takstmenn for å fastsette pris på 

tomtearealet.  

 

Detaljreguleringsplan utarbeides av utbygger. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper brer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-070/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt 1. avsnitt: 

Fauske kommune vedtar å selge 10,2 dekar stort areal fra eiendommen gnr./bnr. 57/1 

til Dahl-Bygg AS, når omreguleringen er vedtatt. 

 

 

AP’s forslag avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med merknader ble enstemmig vedtatt. 



 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune vedtar å selge 10,2 dekar stort areal fra eiendommen gnr./bnr. 57/1 

til Dahl-Bygg AS, når omreguleringen er vedtatt. 

 

Det innhentes pris fra to eksterne kvalifiserte takstmenn for å fastsette pris på 

tomtearealet.  

 

Detaljreguleringsplan utarbeides av utbygger. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper brer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

071/15: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HELIKOPTER MNL662  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag § 6, innvilges følgende dispensasjon: 

 

«Eltel Sønnico AS, Oslo, gis dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med 

bygging av basestasjon for nødkommunikasjon på Kvanntotinden i Fauske kommune. 

Det settes følgende vilkår: 

 

- Flygingen skal foregå i tidsrommet 17. juni til 1. august 2015 mellom kl 07:00 og kl 

22:00 

- Balvatn Reinbeitedistrikt skal varsles før flygingen starter/arbeidet tar til. 

 

 

PLUT-071/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag § 6, innvilges følgende dispensasjon: 

 

«Eltel Sønnico AS, Oslo, gis dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med 

bygging av basestasjon for nødkommunikasjon på Kvanntotinden i Fauske kommune. 

Det settes følgende vilkår: 

 

- Flygingen skal foregå i tidsrommet 17. juni til 1. august 2015 mellom kl 07:00 og 

kl 22:00 

- Balvatn Reinbeitedistrikt skal varsles før flygingen starter/arbeidet tar til. 

 

 

072/15: SØKNAD OM DISPANSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 



 

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

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges følgende: 

 

«NN, gis dispensasjon til å kjøre med bil fra parkeringsplassen til hytta i NN, jfr. vedlagte 

kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

1) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

2) Dispensasjonen gjelder kun når NN er med familien på hytta 

3) Dispensasjonen gjelder fra dd til 31.12.2017.» 

 

 

PLUT-072/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag innvilges følgende: 

 

«NN, gis dispensasjon til å kjøre med bil fra parkeringsplassen til hytta i NN, jfr. 

vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

1) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

2) Dispensasjonen gjelder kun når NN er med familien på hytta 

3) Dispensasjonen gjelder fra dd til 31.12.2017.» 

 

 

073/15: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - 

HELIKOPTERTRANSPORT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag § 6, innvilges følgende dispensasjon: 

 

Jan N. Nilsen gis dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med transport av 

materialer til sin hytte gnr 86/4/2 i Fauske kommune.  

Det settes følgende vilkår: 

 

- Flygingen skal foregå i tidsrommet 24. juni til 7. juli 2015 mellom kl 07:00 og kl 

22:00 

 

 

PLUT-073/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for motorferdsel i utmark og på 

islagte vassdrag § 6, innvilges følgende dispensasjon: 

 



Jan N. Nilsen gis dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med transport av 

materialer til sin hytte gnr 86/4/2 i Fauske kommune.  

Det settes følgende vilkår: 

 

- Flygingen skal foregå i tidsrommet 24. juni til 7. juli 2015 mellom kl 07:00 og kl 

22:00 

 

 

074/15: PROSESS TILTAK MILJØOPPRYDDING I SULITJELMA  
 

 

PLUT-074/15 VEDTAK-  16.06.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

1. Det settes i gang kartlegging/dokumentasjon av falleferdige ubebodde bygninger i 

Sulitjelma, med henblikk på å sette i gang prosess overfor eierne om tiltak for 

oppgradering/avhending/riving av bygg. 

 

2. Planutvalget ber rådmannen legge fram en sak vedr. opprydding på smeltehytte-

området i Sulitjelma, med henblikk på mulig anmeldelse av miljøkriminalitet. 

Fremlegges på neste møte. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det settes i gang kartlegging/dokumentasjon av falleferdige ubebodde bygninger i 

Sulitjelma, med henblikk på å sette i gang prosess overfor eierne om tiltak for 

oppgradering/avhending/riving av bygg. 

 

2. Planutvalget ber rådmannen legge fram en sak vedr. opprydding på smeltehytte-

området i Sulitjelma, med henblikk på mulig anmeldelse av miljøkriminalitet. 

Fremlegges på neste møte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


