
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 24.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 016/16 - 025/16 

Møte nr: 2/2016 Til kl. 14:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Kjetil Sørbotten, Svein Roger Bådsvik, Janne Hatlebrekke, Håvar Olsen. 

 

Varamedlemmer: 

Sverre Hagen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, økonomisjef, saksbehandler 

motorferdsel, byggesaksbehandler, enhetsleder VVA, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.11.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder representant representant 

 

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

 

Utskrift er foretatt den  25.11.15  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Orientering om motorferdsel i utmark ved Lise Gunn Hansen 

 Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov med Arn Kyrre Jakobsen 

 Orientering om budsjett 2016 ved Kariann Sørdahl 

 Industriområdet i Sulitjelma. Har invitert til møte med grunneiere på torsdag. Har 

beregnet kostnader på bom og stenge adkomstveier til området. Beløpet er på ca. 

60.000. Ser også på kostnader med fjerning av smeltehytta. 

 Riving av hus i Sulitjelma. Har fått juridisk bistand av advokat Thomas Benson. 

Holder nå på med kartlegging. Skal følge opp før året er omme. 

 

Orienteringer fra utvalgsleder: 



 Skal ha møte med direktoratet for mineralforvaltning 3. desember kl. 11.00. Hele 

planutvalget bør delta. 

 Forhandlingsmøte med Rugås industrier og Østbø. Kom fram til løsning – 2 

alternativer går til partene. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Janne Hatlebrekke (AP) stilte følgende spørsmål: 

1. Vil leder VVA være tilgjengelig under betalingssatser VVA? 

2. Trafikksikkerhet med Statens vegvesen 

 

Svar på spørsmål: 

Hatlebrekke: 

Pkt. 1. Kommunalsjef stab svarte. Det er nye momenter for beregning av avgifter. Gjengs å 

bruke i kommunene. Store investeringer. 

Enhetsleder VVA svarte. Mer rettferdig ordning. Du betaler for størrelse på hus. Store 

investeringer i avløp i Østerkløft. 

Pkt. 2. Kommunalsjef stab svarte. Problem å bli ferdig til skolestart. Må få lysregulering 

Eiaveien og RV80. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 
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016/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2016 godkjennes. 

 

 

PLUT-016/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

017/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-017/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

018/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

PLUT-018/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Tatt til orientering. 

 

 

019/16: 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. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 



Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

PLUT-019/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

020/16: UTFORDRINGER INNEN TRANSPORT OG SAMFERDSEL- INNSPILL 

TIL REGIONAL TRANSPORTPLAN 2017-2028- FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og  utviklingsutvalget ber om at veier, gang/sykkelveier, jernbane og andre forhold 

vedrørende vei  i Fauske kommune som framkommer i saksframlegget blir tatt med i 

planarbeidet med regional transportplan  i perioden 2018-2027. 



 

 

PLUT-020/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo følgende tillegg: 

Ønske om at utredning om Nord-Norgebanen fra 1992 må oppdateres. 

 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo følgende tillegg: 

Innarbeide i dokumentet – innspill til regional transportplan 2017 – 2028 

1. Undergang E6/Eiaveien 

2. Få etablert holdeplass for buss RV80/Kirkeveien 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

V’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og  utviklingsutvalget ber om at veier, gang/sykkelveier, jernbane og andre 

forhold vedrørende vei  i Fauske kommune som framkommer i saksframlegget blir tatt 

med i planarbeidet med regional transportplan  i perioden 2018-2027 med følgende 

tillegg: 

 Ønske om at utredning om Nord-Norgebanen fra 1992 må oppdateres. 

 Innarbeide i dokumentet – innspill til regional transportplan 2017 – 2028 

1. Undergang E6/Eiaveien 

2. Få etablert holdeplass for buss RV80/Kirkeveien 

 

 

021/16: SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN 

MED TANKE PÅ GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 



4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

PLUT-021/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra 

NVE. Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på 

NVEs anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som 

har nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av 

arbeidet. Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, 

grunneierlag eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om 

adkomst og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen 

forplikter seg videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og 

avløpsledninger, brønner, kabler og andre private og offentlige anlegg som kan 

bli berørt av planen, og opplyse om andre forhold som kan være av betydning 

for gjennomføring av tiltaket. 

 



6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre 

endringer av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn 

til sikkerhet, miljø eller andre interesser. 

 

 

022/16: SØKNAD OM MAKEBYTTE MELLOM 102/107 BØRRE 

TORSTENSRUD OG 102/627 FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det gis samtykke til makebytte av to jevnstore parseller, ca 280 m2, mellom gnr 102 bnr 

107, eier Børre Torstensrud og gnr 102 bnr 627, eier Fauske kommune. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med makebyttet bæres av Børre Torstensrud. 

 

 

PLUT-022/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det gis samtykke til makebytte av to jevnstore parseller, ca 280 m2, mellom gnr 102 

bnr 107, eier Børre Torstensrud og gnr 102 bnr 627, eier Fauske kommune. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med makebyttet bæres av Børre Torstensrud. 

 

 

023/16: SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS FAUSKE KOMMUNE - WIGGO 

LUNDLI  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Wiggo Lundli innvilges erverv av ca 300 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 

141 som tilleggsareal til boligiendommen gnr 103 bnr 380.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Før det etableres fylling på tomta må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av 

tomteområdet.  

 

 

PLUT-023/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Wiggo Lundli innvilges erverv av ca 300 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 141 som tilleggsareal til boligiendommen gnr 103 bnr 380.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Før det etableres fylling på tomta må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av 

tomteområdet.  

 

 

024/16: BETALINGSREGULATIV 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

PLUT-024/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

025/16: SØKNAD OM SNØSCOOTERDISPENSASJON  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 

på islagte vassdrag § 6, innvilges Salten Trekkhundklubb følgende dispensasjon for 

kjøring med snøskuter: 

 

1) Dispensasjonen gjelder fom 1. desember  2015 til 1. mai 2018. Sesongslutt er 1. mai. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig og det kan kjøres inntil 2 runder pr gang 

pr løype.   

3) Fauske kommune utsteder 2 stk «kjørebevis» som skal medbringes og forevises 

eventuell kontroll. 

4) Dispensasjonen gjelder kun på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

5) Alle andre tillatelser til opprettelse av løype, tillatelse fra grunneiere og Duokta 

reinbeitedistrikt må foreligge før denne dispensasjon for snøskuterkjøring kan tas i 

bruk. 

 

 

PLUT-025/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark 

og på islagte vassdrag § 6, innvilges Salten Trekkhundklubb følgende dispensasjon for 

kjøring med snøskuter: 

 

1) Dispensasjonen gjelder fom 1. desember  2015 til 1. mai 2018. Sesongslutt er 1. 

mai. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig og det kan kjøres inntil 2 runder pr 

gang pr løype.   

3) Fauske kommune utsteder 2 stk «kjørebevis» som skal medbringes og forevises 

eventuell kontroll. 

4) Dispensasjonen gjelder kun på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

5) Alle andre tillatelser til opprettelse av løype, tillatelse fra grunneiere og Duokta 

reinbeitedistrikt må foreligge før denne dispensasjon for snøskuterkjøring kan tas i 

bruk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


