
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15 - 099/15 

Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Tore 

Stemland, Kjetil Sørbotten.  

 

Varamedlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Jens-Erik Kosmo. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, kommunikasjonsrådgiver, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 08.09.15 

 

 

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  08.09.15  

 

MERKNADER: 

 

8 av 9 representanter. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jens-Erik Kosmo (AP): Ber om redegjørelse for Terminalveien øst. 

 Ekstra sak settes på sakskartet 

 Rådmannen ber om at sak 88/15 trekkes. 



 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Kosmo:  

Utvalgsleder svarte. Kommunestyret tok i møte 27. august klagen fra Statens vegvesen til 

følge. Saken skal ut på ny høring. Saken vil komme tilbake til plan- og utviklingsutvalget. 

 

Orientering fra rådmannen: 

 Salg av næringsareal. Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31, 2. ledd. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalget ber om at rådmannen lager sak til utvalget for ferdigstillelse av 

boligbygging av området mellom Tyttebærveien og Finneidlia. 

 

 

Advokat Thomas Benson orienterte før befaring til Sandnes industriområde. 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

082/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

083/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

084/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

085/15 KLAGE PÅ VEDTAK - VESTMYRA SKOLE 

086/15 OMRÅDEREGULERING FOR NYE VESTMYRA SKOLE 

087/15 OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER 

088/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE OG 

FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD 

089/15 HØRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR BY OG 

REGIONSENTERPOLITIKK 

090/15 NYE VEI- OG OMRÅDENAVN I FAUSKE KOMMUNE 

091/15 KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND - SØKNAD 

OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL MED 

HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

092/15 KLAGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØY I UTMARK 

093/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

094/15 SØKNAD OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL 

MED HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

095/15 AMUNDSEN EIENDOM AS - OVERDRAGELSE AV TOMT PÅ 

KROKDALSMYRA 

096/15 OMLEGGING RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET - TRASEVALG 

097/15 103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM 

ENDRET UTKJØRING 

098/15 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FLYTTING AV 

SNEKKERVERKSTEDET PÅ JAKOBSBAKKEN 

099/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



082/15: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2015 og 8/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-082/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

083/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-083/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

084/15: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-084/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalget ber rådmannen komme tilbake i neste møte med plan for 

utbedring av Nordvika bade- og friluftsområde for funksjonshemmede i samarbeid 

mellom FUN og nærmiljøutvalget. 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 

 

085/15: KLAGE PÅ VEDTAK - VESTMYRA SKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen fra Kristiansen, Hagen og Navjord tas ikke til følge, jvf. Forvaltningslovens § 33, 

da det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. 

 

 

PLUT-085/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen fra Kristensen, Hagen og Navjord tas til følge. 

 



Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Klagen fra Kristiansen, Hagen og Navjord tas ikke til følge, jvf. Forvaltningslovens § 

33, da det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. 

 

 

086/15: OMRÅDEREGULERING FOR NYE VESTMYRA SKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Nye 

Vestmyra skole. 

 

Byggeområdet BP (Privat tjenesteyting) tas ut av plankart/bestemmelser.  

 

Byggeområde for Trafotomt tas inn i plankart/bestemmelser. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelser/plankart anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-086/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Nye 

Vestmyra skole. 

 

Byggeområdet BP (Privat tjenesteyting) tas ut av plankart/bestemmelser.  

 

Byggeområde for Trafotomt tas inn i plankart/bestemmelser. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelser/plankart anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

087/15: OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
  

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

Sulitjelma gruver ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-087/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Utvalgsleder foreslo: 



Saken utsettes til neste møte i plan- og utviklingsutvalget. 

 

Utvalgsleder forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte i plan- og utviklingsutvalget. 

 

 

088/15: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE OG 

FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 

framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

 

Følgende legges til planbestemmelsen § 4.2: 

  Det tillates opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra o_IA til o_FR1 

 

 

PLUT-088/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Saken trekkes. 

 

 

089/15: HØRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR BY OG 

REGIONSENTERPOLITIKK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Planprogrammet er kort og oversiktlig. Det har med de viktigste utfordringene som det 

må arbeides med. 

For Fauske som regionsenter er det viktig at en slik plan har særlig fokus på utfordringer 

som tjenestetilbud, samferdsel, logistikknutepunkt, handel og innovasjon innen 

næringsutvikling. 

 

Fauske kommune ber om å få delta i det videre arbeidet gjennom å delta i de gruppene 

som er skissert i planprogrammet.   

 

 

PLUT-089/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Planprogrammet er kort og oversiktlig. Det har med de viktigste utfordringene som det 

må arbeides med. 

For Fauske som regionsenter er det viktig at en slik plan har særlig fokus på 

utfordringer som tjenestetilbud, samferdsel, logistikknutepunkt, handel og innovasjon 

innen næringsutvikling. 



 

Fauske kommune ber om å få delta i det videre arbeidet gjennom å delta i de gruppene 

som er skissert i planprogrammet.   

 

 

090/15: NYE VEI- OG OMRÅDENAVN I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i Fauske kommune, jf. 

Stadnamnloven § 5: 

 

 Nytt områdenavn Muorkivatnet med samisk parallellform Muorkkejávrre 

 Nytt områdenavn Elidavatnet 

 Nytt områdenavn Nermivatnet 

 Nytt områdenavn Maritvatnet 

 Nytt områdenavn Stengvatnet 

 Nytt områdenavn Lomtjønna 

 Nytt områdenavn Knubbtjønna 

 Nytt områdenavn Grønlivatnet 

 Nytt områdenavn Botnvasstjønnene 

 Nytt områdenavn Sætervatnet 

 Nytt områdenavn Halsvatnet 

 Nytt områdenavn Nordskarvatnet 

 Nytt områdenavn Drogvatnet 

 Nytt områdenavn Hansvatnet 

 Nytt områdenavn Hellarmo 

 Nytt områdenavn Nordalen 

 Nytt områdenavn Korsådalen 

 Nytt områdenavn Melkerdalen 

 Nytt områdenavn Munnamodalen 

 Nytt områdenavn Lusbakken 

 Nytt områdenavn Bjørnhågen 

 Nytt områdenavn Solvollen 

 Nytt områdenavn Tjønnhågen 

 Nytt områdenavn Djupvika 

 Nytt områdenavn Krubblihaugen 

 Nytt områdenavn Olånsodalen 

 Nytt veinavn Tverrfjellveien 

 Veinavnet Hankenveien endres til Hankenlia 

 

 

PLUT-090/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i Fauske kommune, jf. 

Stadnamnloven § 5: 

 



 Nytt områdenavn Muorkivatnet med samisk parallellform Muorkkejávrre 

 Nytt områdenavn Elidavatnet 

 Nytt områdenavn Nermivatnet 

 Nytt områdenavn Maritvatnet 

 Nytt områdenavn Stengvatnet 

 Nytt områdenavn Lomtjønna 

 Nytt områdenavn Knubbtjønna 

 Nytt områdenavn Grønlivatnet 

 Nytt områdenavn Botnvasstjønnene 

 Nytt områdenavn Sætervatnet 

 Nytt områdenavn Halsvatnet 

 Nytt områdenavn Nordskarvatnet 

 Nytt områdenavn Drogvatnet 

 Nytt områdenavn Hansvatnet 

 Nytt områdenavn Hellarmo 

 Nytt områdenavn Nordalen 

 Nytt områdenavn Korsådalen 

 Nytt områdenavn Melkerdalen 

 Nytt områdenavn Munnamodalen 

 Nytt områdenavn Lusbakken 

 Nytt områdenavn Bjørnhågen 

 Nytt områdenavn Solvollen 

 Nytt områdenavn Tjønnhågen 

 Nytt områdenavn Djupvika 

 Nytt områdenavn Krubblihaugen 

 Nytt områdenavn Olånsodalen 

 Nytt veinavn Tverrfjellveien 

 Veinavnet Hankenveien endres til Hankenlia 

 

 

091/15: KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND - SØKNAD OM 

TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL MED HELIKOPTER I 

FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge.  Dersom Planutvalget ikke gir klager medhold, gis klagen 

oppsettende virkning inntil klagebehandlingen er sluttført hos Fylkesmannen. 

 

 

PLUT-091/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det 

vært en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til 

strømkabler til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 



 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det 

vært en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til 

strømkabler til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 

 

092/15: KLAGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØY I UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge. Dersom Planutvalget ikke gir klager medhold, gis klagen oppsettende 

virkning inntil klagebehandlingen er sluttført hos Fylkesmannen. 

 

 

PLUT-092/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det 

vært en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til 

strømkabler til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det 

vært en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til 

strømkabler til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 

 

093/15: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 avslås søknad fra Ole Øren, Fauske, om dispensasjon 

for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i forbindelse med graving av brønn. 

 

Dispensasjon til kjøring med minigraver på barmark vil skape presedens og vil øke 

barmarkferdselen. 

 

 

PLUT-093/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Kathrine Moan Larsen (FL): 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges søknad fra Ole Øren, 

Fauske, om dispensasjon for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i 

forbindelse med graving av brønn. 

 

Dispensasjon innvilges for transport langs etablert sti. Søker må reparere eventuelle 

skader i terrenget. 

 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges søknad fra Ole Øren, 

Fauske, om dispensasjon for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i 

forbindelse med graving av brønn. 

 

Dispensasjon innvilges for transport langs etablert sti. Søker må reparere eventuelle 

skader i terrenget. 

 

 

094/15: SØKNAD OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL 

MED HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift innvilges inntil 

10 turer med helikopter for frakting av byggematerialer til uthus.  Transporten skal 

foregå fra parkeringsplassen i Daja til hyttetomta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Transporten må foregå i tidsrommet 7. september - 11.oktober 2015 mellom kl 07:00 

og kl 22:00. 

2) Balvatn Reinbeitedistrikt må varsles om tidspunkt før transporten skjer. 

3) Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 

 

PLUT-094/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift innvilges inntil 

10 turer med helikopter for frakting av byggematerialer til uthus.  Transporten skal 

foregå fra parkeringsplassen i Daja til hyttetomta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Transporten må foregå i tidsrommet 7. september - 11.oktober 2015 mellom kl 

07:00 og kl 22:00. 

2) Balvatn Reinbeitedistrikt må varsles om tidspunkt før transporten skjer. 

3) Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 

 

095/15: AMUNDSEN EIENDOM AS - OVERDRAGELSE AV TOMT PÅ 

KROKDALSMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Amundsen Eiendom AS gjennomfører kjøp av gnr 103 bn r 1589 og betaler 

kjøpesum og omkostninger, jfr F-sak 60/11. 

 

2. Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 fra Amundsen Eiendom AS i hht 

kartskisse datert 01.09.2015 til pris kr 80,- pr m
2
. Kommunen bærer alle 

kostnader ved overskjøtingen. 

 

3. Det gjennomføres fradeling av ca 3 dekar stor tomt innenfor Terminalveien øst, 

jfr sak 36/15. Pris pr m
2
 settes til kr 80,-. Amundsen Eiendom AS betaler 

kjøpesum og omkostninger.  

 

 

PLUT-095/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Amundsen Eiendom AS gjennomfører kjøp av gnr 103 bn r 1589 og betaler 

kjøpesum og omkostninger, jfr F-sak 60/11. 

 

2. Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 fra Amundsen Eiendom AS i hht 

kartskisse datert 01.09.2015 til pris kr 80,- pr m
2
. Kommunen bærer alle 

kostnader ved overskjøtingen. 

 

3. Det gjennomføres fradeling av ca 3 dekar stor tomt innenfor Terminalveien 

øst, jfr sak 36/15. Pris pr m
2
 settes til kr 80,-. Amundsen Eiendom AS betaler 

kjøpesum og omkostninger.  

 

 

096/15: OMLEGGING RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET - TRASEVALG  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Det videre planarbeidet for ny trase for RV 80 fra Klungset fortsetter iht opprinnelig 

trase, jfr linje A i vedlagte kart. 

 

 

PLUT-096/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det videre planarbeidet for ny trase for RV 80 fra Klungset fortsetter iht opprinnelig 

trase, jfr linje A i vedlagte kart. 

 

 

097/15: 103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM 

ENDRET UTKJØRING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand om endret utkjøring fra sin eiendom i Nedre 

Hauan vei 7 B avslås. 

 

Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan, jfr  Plan- og 

bygningsloven § 12 – 1.  

G/S-veien det søkes benyttet som adkomstvei er i tillegg en del av «Prosjektet skolevei». 

 

 

PLUT-097/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Planutvalget dro på befaring. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Planutvalget utsetter sak til neste planutvalgsmøte. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget utsetter sak til neste planutvalgsmøte. 

 

 

098/15: KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FLYTTING AV 

SNEKKERVERKSTEDET PÅ JAKOBSBAKKEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

I medhold av FVL § 28 tas klagen fra Nordland Fylkeskommune til følge. 

 

 

PLUT-098/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I medhold av FVL § 28 tas klagen fra Nordland Fylkeskommune til følge. 

 

 

099/15: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag § 6, innvilges Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag inntil 4 turer 

med ATV for transport av materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av bru over 

Melkerdalselva.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Transporten skal foregå fra Vatnan, etter eksisterende sti fram til Melkerdalen, jfr 

vedlagte kartutsnitt.  

2. Transporten må være utført innen utgangen av september 2015 og foregå mellom kl 

07:00 og kl 24:00. 

3. Søker har ansvaret for å informere Duokta Reinbeitedistrikt om når transporten skal 

skje.  

 

 

PLUT-099/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag 

inntil 4 turer med ATV for transport av materialer og utstyr i forbindelse med 

reparasjon av bru over Melkerdalselva.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Transporten skal foregå fra Vatnan, etter eksisterende sti fram til Melkerdalen, jfr 

vedlagte kartutsnitt.  

2. Transporten må være utført innen utgangen av september 2015 og foregå mellom 

kl 07:00 og kl 24:00. 

3. Søker har ansvaret for å informere Duokta Reinbeitedistrikt om når transporten 

skal skje.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


