
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 07.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/16 - 047/16 

Møte nr: 5/2016 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Kathrine Moan Larsen, Svein Roger Bådsvik, Janne Hatlebrekke. 

 

Varamedlemmer: 

Sverre Hagen, John Harry Nilsen. 
 

Andre: 

Enhetsleder plan/utvikling, konsulent motorferdsel i utmark, fagkonsulent landbruk, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 07.03.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Kathrine Moan Larsen 

utvalgsnestleder 

representant representant 

 

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

 

Utskrift er foretatt den  07.03.16  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

Janne Hatlebrekke: Beklagelig at sakspapirene ikke var tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside i helga. 

 

Merknader til dagsorden: 

Janne Hatlebrekke: Blir det orientering ang. sak unntatt offentlighet i dag? 

 

Svar på spørsmål: 

Utvalgsnestleder svarte. Det kommer ikke noen orientering i dag. Kommer opp i neste møte.  

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

042/16 ENDRING AV MINSTEAREAL / LOKAL FORSKRIFT OM ADGANG 

TIL JAKT ETTER ELG I FAUSKE KOMMUNE 

043/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

044/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY - 

SULISCROSSEN 2016 

045/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

046/16 SØKNAD OM GENERELL TILLATELSE Å LANDE MED HELIKOPTER 

047/16 TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 

BEFARING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



042/16: ENDRING AV MINSTEAREAL / LOKAL FORSKRIFT OM ADGANG 

TIL JAKT ETTER ELG I FAUSKE KOMMUNE   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 § 6, gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg i Fauske: 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, settes minstearealet ned til 4.000 

daa pr. dyr. 

 

For Vatnbygda m.fl., fra Leivset i vest til Solvik i øst settes minstearealet ned til 2.500 

daa pr. dyr. 

 

For Fauskeeidet, fra grensen mot Sørfold til grensen mot Valnesfjord i vest og mot 

grensen til Vatnbygda i sørøst settes minstearealet ned til 1.500 daa pr. dyr. 

 

Sulitjelmadalføret beholder sitt nåværende minsteareal på 4.000 daa pr. dyr. 

 

Lakså m.fl. fra Engan/Stifjell i sørvest til Nordal i nordøst beholder sitt minsteareal på 

2.500 daa pr. dyr. 

 

 

PLUT-042/16 VEDTAK-  07.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 § 6, gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg i Fauske: 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, settes minstearealet ned til 

4.000 daa pr. dyr. 

 

For Vatnbygda m.fl., fra Leivset i vest til Solvik i øst settes minstearealet ned til 2.500 

daa pr. dyr. 

 

For Fauskeeidet, fra grensen mot Sørfold til grensen mot Valnesfjord i vest og mot 

grensen til Vatnbygda i sørøst settes minstearealet ned til 1.500 daa pr. dyr. 

 

Sulitjelmadalføret beholder sitt nåværende minsteareal på 4.000 daa pr. dyr. 

 

Lakså m.fl. fra Engan/Stifjell i sørvest til Nordal i nordøst beholder sitt minsteareal på 

2.500 daa pr. dyr. 

 

 

043/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

gis følgende tillatelse: 

 

Bent-Åge Fridal, Fauske, gis tillatelse til transport av bygningsmaterialer, utstyr og 

inventar til egen hytte i Fridalen, gnr 67/1/3, med snøskuter på vinterføre. Kjøringa skal 

foregå fra parkeringsplassen i Fridalen, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne tillatelse gjelder kun transport av bygningsmaterialer, utstyr og inventar til hytta, 

all annen kjøring er ikke tillatt. 

 

           Vilkår for tillatelsen: 

 

 Tillatelsen gjelder i tidsrommet 8. mars 2016  til 14. mai 2017, dvs  inneværende og 

neste vintersesong. 

 Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter, til sammen inntil 15 turer.  Det 

skal føres kjørebok. 

 All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 

 Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 

 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PLUT-043/16 VEDTAK-  07.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 

6 gis følgende tillatelse: 

 

Bent-Åge Fridal, Fauske, gis tillatelse til transport av bygningsmaterialer, utstyr og 

inventar til egen hytte i Fridalen, gnr 67/1/3, med snøskuter på vinterføre. Kjøringa 

skal foregå fra parkeringsplassen i Fridalen, jfr. vedlagte kartutsnitt.   



Denne tillatelse gjelder kun transport av bygningsmaterialer, utstyr og inventar til 

hytta, all annen kjøring er ikke tillatt. 

 

           Vilkår for tillatelsen: 

 

 Tillatelsen gjelder i tidsrommet 8. mars 2016  til 14. mai 2017, dvs  inneværende 

og neste vintersesong. 

 Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter, til sammen inntil 15 turer.  Det 

skal føres kjørebok. 

 All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 

 Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat 

grunn. 

 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

044/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY - 

SULISCROSSEN 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det gis tillatelse for bruk av snøskutere etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag, og dispensasjon fra reguleringsplan for Sulitjelma 

opplevelsespark med tilhørende bestemmelser: 

 

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arrangere Sulitjelma Crossen 

2016 lørdag den 23. april 2016. 

 

Det settes følgende vilkår: 

1) Kjøring må foregå mellom kl 09:00 og kl 17:00. 

2) Politiet og grunneier må gi tillatelse. 

3) Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet 

finner sted. 

4) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av 

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med politiet. 

 

 

PLUT-044/16 VEDTAK-  07.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Det gis tillatelse for bruk av snøskutere etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer 

i utmark og på islagte vassdrag, og dispensasjon fra reguleringsplan for Sulitjelma 

opplevelsespark med tilhørende bestemmelser: 

 

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arrangere Sulitjelma Crossen 

2016 lørdag den 23. april 2016. 

 

Det settes følgende vilkår: 

1) Kjøring må foregå mellom kl 09:00 og kl 17:00. 

2) Politiet og grunneier må gi tillatelse. 

3) Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet 

finner sted. 

4) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av 

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med 

politiet. 

 

 

045/16: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gis Sulitjelma Skytterlag tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med arrangement på 

Skihytta i påsken 2016. Det settes følgende vilkår: 

 

 Det kan benyttes 2 stk snøskutere torsdag den 24. mars og mandag den 28. mars 

2016 . 

 Dispensasjonen gjelder for henting av vann på Rundvatnet/Kjelvatnet, samt 

frakting av varer/annet utstyr fra Skihytta og til nærmeste brøyta vei, jfr. vedlagte 

kartutsnitt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

 

PLUT-045/16 VEDTAK-  07.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

vassdrag gis Sulitjelma Skytterlag tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med 

arrangement på Skihytta i påsken 2016. Det settes følgende vilkår: 

 

 Det kan benyttes 2 stk snøskutere torsdag den 24. mars og mandag den 28. 

mars 2016 . 

 Dispensasjonen gjelder for henting av vann på Rundvatnet/Kjelvatnet, samt 

frakting av varer/annet utstyr fra Skihytta og til nærmeste brøyta vei, jfr. 

vedlagte kartutsnitt. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 



 All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

 

046/16: SØKNAD OM GENERELL TILLATELSE Å LANDE MED 

HELIKOPTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Relacom v/Truls Kristiansen tillatelse til 

transport av utstyr med helikopter fra industriområdet på Sandnes i Sulitjelma og til 

Telenors sender på Furuhaugen i Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 5 turer t/r 

2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

3) Flygingen må skje i tidsrommet 15. mars til 15. juni 2016. 

 

 

PLUT-046/16 VEDTAK-  07.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Relacom v/Truls Kristiansen tillatelse til 

transport av utstyr med helikopter fra industriområdet på Sandnes i Sulitjelma og til 

Telenors sender på Furuhaugen i Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 5 turer t/r 

2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

3) Flygingen må skje i tidsrommet 15. mars til 15. juni 2016. 

 

 

047/16: TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED 

BEFARING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

gis følgende tillatelse: 

 

1) I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 

muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og næringsutvikling i 

Sulitjelma og at det er behov for befaring vedr kommunens forvaltning av motorisert 

ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området slik: 

 

2) Befaring kan foregå i inneværende vintersesong, dvs. fom 8. mars tom 8. mai 2016.  

 

3) Det kan benyttes max 20 snøskutere samtidig på hver befaring. 

 

4) Det skal være deltakere fra arbeidsgruppa og planutvalget på befaringene. 

 



5) Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.  

 

6) Det skal kjøres i samlet gruppe. 

 

 

PLUT-047/16 VEDTAK-  07.03.2016 
  

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Nytt pkt. 4: 

Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak med FL’s endringsforslag i pkt. 4 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 

6 gis følgende tillatelse: 

 

1) I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 

muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og næringsutvikling i 

Sulitjelma og at det er behov for befaring vedr kommunens forvaltning av 

motorisert ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området slik: 

 

2) Befaring kan foregå i inneværende vintersesong, dvs. fom 8. mars tom 8. mai 

2016.  

 

3) Det kan benyttes max 20 snøskutere samtidig på hver befaring. 

 

4) Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 

 

5) Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 

22:00.  

 

6) Det skal kjøres i samlet gruppe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


