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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 27.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16 - 015/16 

Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Kjetil Sørbotten, Kathrine Moan Larsen, Svein Roger Bådsvik, Håvar Olsen. 

 

Varamedlemmer: 

Steinar Nymo. 
 

Andre: 

Enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder kultur, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 28.10.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formnnskapssekretær 

 

 

 

 

Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 

 

Utskrift er foretatt den  28.10.15  

 

MERKNADER: 

 

Bli kjent med plan/utvikling: 

 Fauna KF v/Kristian Amundsen 

 Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir presenterte sine ansatte og deres arbeidsoppgaver: 

Gunnar Myrstad, Jan Ivar Karlsen, Jan Erik Johansen, Ørjan Alm, Lise Gunn Hansen, 

Kjersti N. Fossheim, Mariell Olsen og Arn Kyrre Jakobsen. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Planutvalget dro på befaring i forbindelse med sak 7/16 og 8/16. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Steinar Nymo (AP) stilte spørsmål om sak 6/15 skulle behandles i plan- og 

utviklingsutvalget. 

 Svein Roger Bådsvik (V) stilte følgende spørsmål: 



Hvordan er forvaltningen av motorferdselsloven? Hva mener Fauske kommune om 

løype til Sverige, dispensasjoner, tilførselsløypa, disp. til hytter i Saltdal kommune. 

Ber om orientering på slutten. 

 Håvar Olsen (R) stilte følgende spørsmål: 

Er det tiltenkt et lyspunkt i krysset mellom øver- og nerveien ved Sulitjelma 

samfunnshus? 

 Ekstra sak – møteplan 2016, settes opp på sakskartet. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Morten Selnes fra Norconsult orienterte om områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver. 

 

Svar på spørsmål: 

Håvar Olsen:  

Enhetsleder svarte. Har vært i samtale med enhetsleder VVA. Det er lys på øverveien. Det er 

ikke flere midler i år, men det kan sees på til nest år. 

Svein Roger Bådsvik: 

Det blir en orientering om motorferdsel i neste møte. 

 

Utvalgsleder ba administrasjonen legge fram en sak ang. plan for måling av arbeidet i enhet 

plan/utvikling og plan- og utviklingsutvalget i neste møte. En samme måling gjøres i 

utgangen av valgperioden. 
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008/16 103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM 

ENDRET UTKJØRING 

009/16 HAVNEGÅRDEN FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS 

FAUSKE KOMMUNE 

010/16 TORE SANDE - TILLEGGSAREAL TIL TOMT GNR 102 BNR 740 
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013/16 TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - SØKNAD OM 

YTTERLIGERE FORLENGET FRIST FOR IGANGSETTING AV 

BYGGEARBEID 

014/16 VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD 

GRUNNEIERLAG FOR PERIODEN 2015 - 2019 

015/16 MØTEPLAN 2016 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, HELSE- OG 

OMSORGSUTVALG, OPPVEKST- OG KULTURUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



001/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-001/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

002/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-002/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Referatene ble tatt til orientering 

 

 

003/16: 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. 

 

 

PLUT-003/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

for Sulitjelma gruver ut til offentlig ettersyn. 

 

 



004/16: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 

- 2. GANGS BEHANDLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

 

PLUT-004/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

 

005/16: PLAN FOR UTBEDRING AV NORDVIKA BADE- OG 

FRILUFTSOMRÅDE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Plan for utbedring av Nordvika bade- og friluftsområde iverksettes i 2016, med 

følgende tiltak: 

- Betonglegging/støype gangvei 

- Sikring av området – gjerde inkl arbeid 

- Toalettfasiliteter inkl 

 

2) Tiltaket, med kostnad på totalt kr 610.000,-  legges inn i økonomiplan for 2016-2019. 

 

 

PLUT-005/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 2 og 3: 

2. Tiltaket søkes finansiert gjennom eksterne midler eller innarbeides i økonomiplan 

for 2017. 

 

3. Det tas kontakt med jernbaneverket for sikring av området jernbanetrase forbi 

badeplass. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og FL’s forslag pkt. 2 og 3 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Plan for utbedring av Nordvika bade- og friluftsområde iverksettes i 2016, med 

følgende tiltak: 

- Betonglegging/støype gangvei 

- Sikring av området – gjerde inkl arbeid 

- Toalettfasiliteter inkl 

 

2) Tiltaket søkes finansiert gjennom eksterne midler eller innarbeides i økonomiplan 

for 2017. 

 

3) Det tas kontakt med jernbaneverket for sikring av området jernbanetrase forbi 

badeplass. 

 

 

006/16: OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE  
 

RÅDMANNENS INNSTILLING TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 27.08.2015, sak 066/15. 



 

Klage fra advokat Henry A. Berntsen  på vegne av Lill Anita Løkås og Jan Skoglund 

mfl. oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-006/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret som klageinstans uten realitetsbehandling i utvalget. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

AP’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Klagen tas til følge. 

 

 

007/16: 103/1565 FRODE SØRENSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN - KLAGE PÅ VEDTAK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven § 19-2 og delegasjonsreglement ksak 4/13 

opprettholdes vedtak gjort administrativt i sak 307/15 datert 01.09.2015. 

 

Klage fra Jan Olav og Heidi Andersen oversendes til Fylkesmannen i Nordland.  

 

 

PLUT-007/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 

Klagen tas til følge. Utvalget anser ulempen for naboen vedr. lys og utsikt, som større 

enn fordelen ved utbygging. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. Utvalget anser ulempen for naboen vedr. lys og utsikt, som større 

enn fordelen ved utbygging. 

 

 

008/16: 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. 

 

 

PLUT-008/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

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». 

 

 

009/16: HAVNEGÅRDEN FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS 

FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Havnegården Fauske AS om erverv at kommunalt eid areal i Leitebakken 

avslås. 

 

 

PLUT-009/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Søknad fra Havnegården Fauske AS om erverv at kommunalt eid areal i Leitebakken 

avslås. 

 

 

010/16: TORE SANDE - TILLEGGSAREAL TIL TOMT GNR 102 BNR 740  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Tomta gnr 102 bnr 740 utvides med et tilleggsareal på 50 m
2
.  

Fauske kommune dekker omkostninger ved utvidelse av tomta. 

 

 

PLUT-010/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Tomta gnr 102 bnr 740 utvides med et tilleggsareal på 50 m
2
.  

Fauske kommune dekker omkostninger ved utvidelse av tomta. 

 

 

011/16: ENTERTAIN INVEST AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTER FRA 

FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Entertain Invest AS om kjøp av 8 byggeklare boligtomter avslås. 

 

 

PLUT-011/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Entertain Invest AS om kjøp av 8 byggeklare boligtomter avslås. 

 

 

012/16: AMUNDSEN EIENDOM AS - TILLEGGSTOMT PÅ SØBBESVA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Det vises til vedtak i F-sak 045/15 der Amundsen Eiendom AS ble gitt tilsagn på ca 3 

dekar stor tomt på Søbbesva. 

 

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ytterligere 1 dekar av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbesva industriområde slik at omsøkt tomt vil utgjøre 

ca 4 dekar.  

 

 Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 



Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 

 

PLUT-012/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det vises til vedtak i F-sak 045/15 der Amundsen Eiendom AS ble gitt tilsagn på ca 3 

dekar stor tomt på Søbbesva. 

 

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ytterligere 1 dekar av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbesva industriområde slik at omsøkt tomt vil utgjøre 

ca 4 dekar.  

 

 Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 

 

013/16: TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - SØKNAD OM 

YTTERLIGERE FORLENGET FRIST FOR IGANGSETTING AV 

BYGGEARBEID  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist 

til 01.10.2016 med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Med 

«påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen innen 

01.10.2016. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og innen 01.10.2017. 

Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt 

kommunen innen 01.03.2016. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil 

kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med 

fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. Begrunnelsen for utsettelsen, er at det nå 

er sendt inn byggesøknad.  

 

 

PLUT-013/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Punkt 1 er vedtatt med bakgrunn i: 

Prinsipielt mener utvalget at tilbakeføringsprosessen burde fullføres i hht. 

kommunestyrets vedtak, men av hensyn til mulig tap av arbeidsplasser samt at Fauske 

komme tar initiativ gjennom å nedsette et utvalg for å sikre allerede etablerte aktørers, 



Rugås industrier og Østbø, plassbehov blir i varetatt. Utvalget består av leder og 1 fra 

opposisjonen. Rådmannen er sekretær.  

 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo på vegne av AP og V: 

Fauske kommune fastholder kravet om tilbakeskjøting av eiendom fra Rugås 

industrier. 

 

 

Rådmannen forslag til vedtak med FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer 

avgitt for AP/V’s forslag. 

 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo fra opposisjonen: 

Svein Roger Bådsvik 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist 

til 01.10.2016 med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Med 

«påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen innen 

01.10.2016. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og innen 01.10.2017. 

Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt 

kommunen innen 01.03.2016. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil 

kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med 

fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. Begrunnelsen for utsettelsen, er at det nå 

er sendt inn byggesøknad.  

 

2. Punkt 1 er vedtatt med bakgrunn i: 

Prinsipielt mener utvalget at tilbakeføringsprosessen burde fullføres i hht. 

kommunestyrets vedtak, men av hensyn til mulig tap av arbeidsplasser samt at Fauske 

komme tar initiativ gjennom å nedsette et utvalg for å sikre allerede etablerte aktørers 

Rugås industrier og Østbø, plassbehov blir i varetatt. Utvalget består av leder og Svein 

Roger Bådsvik. Rådmannen er sekretær.  

 

 

014/16: VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD 

GRUNNEIERLAG FOR PERIODEN 2015 - 2019  
 

 

PLUT-014/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo som representant: 

 Kjetil Sørbotten 

 

Steinar Nymo (AP) foreslo som vararepresentant: 

 Jens-Erik Kosmo 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Som representant til Øvre Valnefjord grunneierlag for perioden 2015 – 2019 ble 

følgende valgt: 

 Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord 

 

Som vararepresentant til Øvre Valnefjord grunneierlag for perioden 2015 – 2019 ble 

følgende valgt: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmovn. 21, 8215 Valnesfjord 

 

 

015/16: MØTEPLAN 2016 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, HELSE- OG 

OMSORGSUTVALG, OPPVEKST- OG KULTURUTVALG, FORMANNSKAP 

OG KOMMUNESTYRE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 

kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-015/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 

kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


