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MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

 Svein Roger Bådsvik (V): Kort tid å sette seg inn i sakene fra utsendelse torsdag. 

Utvalgsleder svarte: Få saker ferdig til fristen. Beklager at sakene ikke kom tidligere. 

 

 

Merknader til dagsorden: 

 Steinar Nymo (AP): Kan vi ta de store sakene og utsette dem? 

Utvalgsleder svarte: Det kan fremmes utsettelsesforslag på sakene. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Rådmannen trekker sak 57/16 som følge av feil i kartgrunnlaget. Det vil bli ny høring 

på tilførselsløypa. 

 Det settes opp en ekstra sak – Suliscrossen 2016 – Flytte dato og sted. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 



 

Rådmannen orienterte: 

 Trafikksikkerhetsplan i neste møte 

 Farvikbekken – Heve bunnen og sikre dalskråningene 

 Tomteutbygging – 8 tomter ledige 

 

Svein Roger Bådsvik (V) etterspurte sak ang. industriområdet på Finneid. 

Utvalgsleder vil komme tilbake til dette i sak 61/16. 
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048/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2016 og 5/2016 godkjennes. 

 

 

PLUT-048/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

049/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-049/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

050/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-050/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

051/16: KOMMUNEPLANENS AREALDEL -REVISJON - 1. GANGS 

BEHANDLING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-051/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Steinar Nymo (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Nymo ble erklært habil. 



 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

Steinar Nymo (AP) fremmet utsettelsesforslag: 

På grunn av kort varsel/utsendingsfrist til utvalget foreslås saken utsatt en uke. Dette 

for å kunne gjennomgå hele saken og sikre at det som bør være med er der ved 

førstegangshøring. 

 

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

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14, legges forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. 

 

Vikinggravene ute på Alvenes må legges inn i plandokumentet før førstegangshøring. 

 

 

052/16: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og 

bestemmelser. 

 

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor 

planområdet. 

 

 

PLUT-052/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannen ønsker å fremme et tilleggspunkt. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et 

ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et 

ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00. 

 

 

053/16: DETALJREGULERINGSPLAN 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 med 

reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16. 

 

 

PLUT-053/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord med 

reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16. 

 

 

054/16: OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Sulitjelma gruver. 

 

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES 

BESTEMMELSER – pkt. 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende 

forhold: eventuell flytting av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk 

riktig utformede kryss iht. vegnormalene mot FV830 ved industriområdene, 

frisiktslinjer, trafikksikkerhetstiltak, parkering, manøvreringsareal, byggegrenser, 

byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc.  

 

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 – 

BESTEMMELSESOMRÅDER – pkt. 9.1: Innenfor område med signaturen #1 kan 

det vurderes deponering av avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og 

detaljregulering. 

 

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt. 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås 

gjennom detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og 

gruvedrift igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens 

vegvesen.  

 

Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt. 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging 

for tiltak på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvatnet, må 

det gjøres geotekniske undersøkelser og rapporteres til statens vegvesen, som skal 

godkjenne geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes. 

 



 

PLUT-054/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Håvar Olsen (R) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Plan- og utviklingsutvalget har merket seg og tar med videre i arbeidet følgende 

høringsinnspill til sak 054/16: 

 

Uttalelse fra DMF: 

"Uttalelse fra DMF Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har fått innvilget 

utvinningstillatelse, og har foreløpig beregnet at det finnes 10-15 mill. tonn drivverdig 

malm igjen i gruvene. Selskapet anslår at dette kan gi grunnlag for kommersiell drift i 

minst 50 år. DMF er generelt positiv til videre drift på mineralressurser i nedlagte 

gruveområder der det er påvist gjenstående ressurser som antas drivverdige, og det 

samtidig er mulig å ta ut ressursene på en miljømessig og bergfaglig forsvarlig måte. I 

vårt innspill til varsel om oppstart og planprogram datert 16. september 2013 ber vi 

om en fyldigere beskrivelse av de ulike forekomstene som er aktuelle for drift, og at 

malmforekomstene som er grunnlaget for hele prosjektet må beskrives grundigere enn 

det som kom fram av planbeskrivelsen. Når det iverksettes en regulering som har til 

formål å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, mener vi at det er gjennomføringen 

av gruvevirksomheten som bør ligge til grunn i planbeskrivelsen. Dette er tatt opp i 

den foreliggende driftsplanen, men den har etter vår vurdering flere svakheter. Vi er 

særlig opptatt av at en pre-feasibility analyse burde vært vedlagt driftsplanen, slik det 

er vanlig i gruveprosjekter av dette omfanget. En slik analyse, som avdekker hvorvidt 

mineralressursene er utvinnbare i et økonomisk perspektiv, mener vi er vesentlig for å 

kunne vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. " og 

 

"DMF vurderer det slik at vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny 

gruvedrift er utsatt til senere detaljregulering og tillatelser. Vi mener at dette er uheldig 

med tanke på å opplyse saken for å sikre økt forutsigbarhet for involverte parter i 

saken. DMF vurderer det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som mangelfullt og ber 

om at følgende tema redegjøres for før det fattes vedtak i saken: 

 Økonomisk realiserbarhet i prosjektet basert på fremlagt driftsplan (herunder pre-

feasability analyse) 

 Hvordan gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå 

foreligger skal ivaretas ved ny virksomhet i gruvene." 

 

Plan- og utviklingsutvalget etterlyser en slik pre-feasibility analyse, samt hvordan 

gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå foreligger skal ivaretas 

ved ny virksomhet i gruvene. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland: 

"b. Vannet under sprangsjiktet i Øvervatn er påvirket av sjøvann. Påvirkningsgraden 

avhenger av blant annet tidevannsstrømmer og utbytting av vann. I 2008 ble det tatt 

stikkprøve av vannet som viste at vann ned til ca. 30 – 50 meter inneholder kobber 

tilsvarende meget sterk forurensning (Niva 2008). Øvervatnet har, i likhet med 

Langvatnet, en middels tett bestand av ørret, samt en noe beskjeden røyebestand. Til 

forskjell fra den Langvatnet viser vekstomslaget rundt 4+ at en stor del av ørreten 

vandrer ut fra oppvekstelva til Øvervatnet, og sannsynligvis videre til sjøen (Sandem, 

K & Thorsen, E. 2014). En stor del av bestanden her antas dermed å være anadrom, og 

Øvervatnet synes å fungere som oppvekstområde og som oppholdsområde i 

forbindelse med vandringen til og fra gyteelva. Også forekomster av laks vil bruke 



Øvervatnet til dette formålet. Øvervatnet vil ved ny drift av gruvene få økte 

kobberverdier.  

c. Vannet under sprangsjiktet er her anoksisk, dvs. at vannsirkulasjonen her er så liten 

at det ikke finnes oksygen i vannet på bunnen. Forekomsten synes i henhold til NiN å 

falle inn under L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel. Denne 

grunntypen omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (det vil si med permanent 

stagnerende bunnvann) og bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er 

anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret 

(ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn. Disse økosystemene danner 

grunnlag for en spesiell artsammensetning hvor bare få arter som kan leve uten 

oksygen klarer seg. For eksempel er det grunn til å tro at det her finnes en del 

spesialtilpassede bakterier, herunder svovelbakterier. Laksåga vil ikke bli direkte 

påvirket av tiltaket, mens Nedrevatnet sannsynligvis vil bli lite påvirket.  

3) Merknader til delutredning deponi av flotasjonsavgang  

a. Utredningen av alternative deponeringsområder og konsekvensen av disse synes noe 

mangelfulle. Det ble i våre innspill ved planoppstart spesielt pekt på behov for 

vurdering av alternative deponeringsløsninger. Utredningen bygger i det alt vesentlige 

på tilgjengelig kunnskap, uten at det er gjort nærmere undersøkelser bl.a. når det 

gjelder deponering i Øvervatnet.  

b. Fylkesmannen deler vurderingen i konsekvensutredningen om at foreslått 

deponering vil være svært negativt for den akvatiske faunaen, og da først og fremst i 

Langvatnet og Sjønståa. Ut fra Øvervatnets morfologi og den anoksiske 

saltvannsbunnen vurderer Fylkesmannen likevel det som fornuftig at ikke Øvervatnet 

er valgt som deponeringsområde, selv om forurensingen her muligens ville blitt bedre 

isolert.  

c. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven avgjøres av Miljødirektoratet etter en 

omfattende behandling. Miljødirektoratet må her bl.a. ta stilling til om alternative 

deponeringsløsninger er godt nok utredet og at kunnskapsgrunnlaget er godt nok ift 

vurderingene etter vannforskriften og naturmangfoldloven. Direktoratet vil uansett 

kunne be søker om å fremskaffe nødvendig kunnskap, men vi antar likevel at det ville 

forenklet saksbehandlingen om slik kunnskap også hadde vært tilgjengelig for 

kommunens vedtak i plansaken" 

 

Plan- og utviklingsutvalget (plut) etterlyser nærmere redegjøring om hva som vil bli 

gjort for å hindre videre økning av kobberverdier i Øvrevatn fra ny gruvedrift. Plut 

etterlyser også redegjørelse for alternative deponiløsninger fra ny gruvedrift, 

alternativt fellesdeponi avrenning fra tidligere gruvedrift og ny gruvedrift på dypet i 

Øvrevatn. Plut registrerer at Nordland Fylkeskommune gir uttrykk for de samme 

synspunkter i sin høringsuttalelse. 

 

Plut registrerer at flere høringsinstanser henviser til NGI rapport datert 17-12-2015. 

Denne er ikke behandlet av Fauske kommune sjøl om saksframlegget på nest siste side 

feilaktig gjengir dette. 

 

Plan- og utviklingsutvalget avviser derfor å behandle saka inntil vi har fått svar på 

ovennevnte spørsmål. Vi forutsetter også at NGI rapport 17-12-2015 er behandlet forut 

for dette eller behandles seinest samtidig. 

 

 

R’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 



VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget har merket seg og tar med videre i arbeidet følgende 

høringsinnspill til sak 054/16: 

 

Uttalelse fra DMF: 

"Uttalelse fra DMF Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) har fått innvilget 

utvinningstillatelse, og har foreløpig beregnet at det finnes 10-15 mill. tonn drivverdig 

malm igjen i gruvene. Selskapet anslår at dette kan gi grunnlag for kommersiell drift i 

minst 50 år. DMF er generelt positiv til videre drift på mineralressurser i nedlagte 

gruveområder der det er påvist gjenstående ressurser som antas drivverdige, og det 

samtidig er mulig å ta ut ressursene på en miljømessig og bergfaglig forsvarlig måte. I 

vårt innspill til varsel om oppstart og planprogram datert 16. september 2013 ber vi 

om en fyldigere beskrivelse av de ulike forekomstene som er aktuelle for drift, og at 

malmforekomstene som er grunnlaget for hele prosjektet må beskrives grundigere enn 

det som kom fram av planbeskrivelsen. Når det iverksettes en regulering som har til 

formål å tilrettelegge for uttak av mineralressurser, mener vi at det er gjennomføringen 

av gruvevirksomheten som bør ligge til grunn i planbeskrivelsen. Dette er tatt opp i 

den foreliggende driftsplanen, men den har etter vår vurdering flere svakheter. Vi er 

særlig opptatt av at en pre-feasibility analyse burde vært vedlagt driftsplanen, slik det 

er vanlig i gruveprosjekter av dette omfanget. En slik analyse, som avdekker hvorvidt 

mineralressursene er utvinnbare i et økonomisk perspektiv, mener vi er vesentlig for å 

kunne vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. " og 

 

"DMF vurderer det slik at vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny 

gruvedrift er utsatt til senere detaljregulering og tillatelser. Vi mener at dette er uheldig 

med tanke på å opplyse saken for å sikre økt forutsigbarhet for involverte parter i 

saken. DMF vurderer det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som mangelfullt og ber 

om at følgende tema redegjøres for før det fattes vedtak i saken: 

 Økonomisk realiserbarhet i prosjektet basert på fremlagt driftsplan (herunder pre-

feasability analyse) 

 Hvordan gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå 

foreligger skal ivaretas ved ny virksomhet i gruvene." 

 

Plan- og utviklingsutvalget etterlyser en slik pre-feasibility analyse, samt hvordan 

gjennomførte miljøtiltak og den anbefaling til nye tiltak som nå foreligger skal ivaretas 

ved ny virksomhet i gruvene. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland: 

"b. Vannet under sprangsjiktet i Øvervatn er påvirket av sjøvann. Påvirkningsgraden 

avhenger av blant annet tidevannsstrømmer og utbytting av vann. I 2008 ble det tatt 

stikkprøve av vannet som viste at vann ned til ca. 30 – 50 meter inneholder kobber 

tilsvarende meget sterk forurensning (Niva 2008). Øvervatnet har, i likhet med 

Langvatnet, en middels tett bestand av ørret, samt en noe beskjeden røyebestand. Til 

forskjell fra den Langvatnet viser vekstomslaget rundt 4+ at en stor del av ørreten 

vandrer ut fra oppvekstelva til Øvervatnet, og sannsynligvis videre til sjøen (Sandem, 

K & Thorsen, E. 2014). En stor del av bestanden her antas dermed å være anadrom, og 

Øvervatnet synes å fungere som oppvekstområde og som oppholdsområde i 

forbindelse med vandringen til og fra gyteelva. Også forekomster av laks vil bruke 

Øvervatnet til dette formålet. Øvervatnet vil ved ny drift av gruvene få økte 

kobberverdier.  

c. Vannet under sprangsjiktet er her anoksisk, dvs. at vannsirkulasjonen her er så liten 

at det ikke finnes oksygen i vannet på bunnen. Forekomsten synes i henhold til NiN å 



falle inn under L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel. Denne 

grunntypen omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (det vil si med permanent 

stagnerende bunnvann) og bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er 

anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret 

(ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn. Disse økosystemene danner 

grunnlag for en spesiell artsammensetning hvor bare få arter som kan leve uten 

oksygen klarer seg. For eksempel er det grunn til å tro at det her finnes en del 

spesialtilpassede bakterier, herunder svovelbakterier. Laksåga vil ikke bli direkte 

påvirket av tiltaket, mens Nedrevatnet sannsynligvis vil bli lite påvirket.  

3) Merknader til delutredning deponi av flotasjonsavgang  

a. Utredningen av alternative deponeringsområder og konsekvensen av disse synes noe 

mangelfulle. Det ble i våre innspill ved planoppstart spesielt pekt på behov for 

vurdering av alternative deponeringsløsninger. Utredningen bygger i det alt vesentlige 

på tilgjengelig kunnskap, uten at det er gjort nærmere undersøkelser bl.a. når det 

gjelder deponering i Øvervatnet.  

b. Fylkesmannen deler vurderingen i konsekvensutredningen om at foreslått 

deponering vil være svært negativt for den akvatiske faunaen, og da først og fremst i 

Langvatnet og Sjønståa. Ut fra Øvervatnets morfologi og den anoksiske 

saltvannsbunnen vurderer Fylkesmannen likevel det som fornuftig at ikke Øvervatnet 

er valgt som deponeringsområde, selv om forurensingen her muligens ville blitt bedre 

isolert.  

c. Søknad om tillatelse etter forurensningsloven avgjøres av Miljødirektoratet etter en 

omfattende behandling. Miljødirektoratet må her bl.a. ta stilling til om alternative 

deponeringsløsninger er godt nok utredet og at kunnskapsgrunnlaget er godt nok ift 

vurderingene etter vannforskriften og naturmangfoldloven. Direktoratet vil uansett 

kunne be søker om å fremskaffe nødvendig kunnskap, men vi antar likevel at det ville 

forenklet saksbehandlingen om slik kunnskap også hadde vært tilgjengelig for 

kommunens vedtak i plansaken" 

 

Plan- og utviklingsutvalget (plut) etterlyser nærmere redegjøring om hva som vil bli 

gjort for å hindre videre økning av kobberverdier i Øvrevatn fra ny gruvedrift. Plut 

etterlyser også redegjørelse for alternative deponiløsninger fra ny gruvedrift, 

alternativt fellesdeponi avrenning fra tidligere gruvedrift og ny gruvedrift på dypet i 

Øvrevatn. Plut registrerer at Nordland Fylkeskommune gir uttrykk for de samme 

synspunkter i sin høringsuttalelse. 

 

Plut registrerer at flere høringsinstanser henviser til NGI rapport datert 17-12-2015. 

Denne er ikke behandlet av Fauske kommune sjøl om saksframlegget på nest siste side 

feilaktig gjengir dette. 

 

Plan- og utviklingsutvalget avviser derfor å behandle saka inntil vi har fått svar på 

ovennevnte spørsmål. Vi forutsetter også at NGI rapport 17-12-2015 er behandlet forut 

for dette eller behandles seinest samtidig. 

 

 

055/16: WIGGO LUNDLI - SØKNAD OM OVERTAGELSE AV TOMT  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på ca 70 m
2
 fra Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 142 kan ikke imøtekommes. Veirett over parsellen innvilges heller 

ikke.  



 

 

PLUT-055/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Wiggo Lundli om kjøp av en parsell på ca 70 m
2
 fra Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 142 kan ikke imøtekommes. Veirett over parsellen innvilges 

heller ikke.  

 

 

056/16: KIRKEVEIEN 13 AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT FRA 

FAUSKE KOMMUNE   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kirkeveien 13 AS innvilges erverv av ca 200 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 521 som tilleggsareal til eiendommen gnr 103 bnr 1201. 

 

Ved oppmåling av areal mot vei må det det tas hensyn til ny plan som er under 

utarbeiding slik at tomta avgrenses mot senter veigrøft ca 0,5 meter fra ytterste 

veiskulder.  

 

Pris for ervervet setes til kr 275,- pr m
2
 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, indeksregulert 

fram til ervervsdato. 

 

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-056/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kirkeveien 13 AS innvilges erverv av ca 200 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 521 som tilleggsareal til eiendommen gnr 103 bnr 1201. 

 

Ved oppmåling av areal mot vei må det det tas hensyn til ny plan som er under 

utarbeiding slik at tomta avgrenses mot senter veigrøft ca 0,5 meter fra ytterste 

veiskulder.  

 

Pris for ervervet setes til kr 275,- pr m
2
 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr vedtatte retningslinjer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  



 

 

057/16: KLAGE PÅ VEDTAK I K-SAK 82/16  - FORSKRIFT OM LØYPER 

TIL  KJØRING MED SNØSKUTER PÅ VINTERFØRE - FAUSKE 

KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Klagene fra Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv i 

Nordland og Fylkesmannen i Nordland tas til følge. Dette innebærer at alt som 

omhandler Tilførselsløypa tas ut av Forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på 

vinterføre i Fauske kommune.   

 

Begrunnelsen for dette er at det vil medføre for stor støybelastning for hytter som 

ligger innenfor rød og gul sone, samt for friluftslivet i området.  

 

 

PLUT-057/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannen trakk saken. 

 

 

058/16: SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING TIL HYTTE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

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

avslås søknaden fra Magne Pettersen, Bodø, om frakting av byggematerialer med traktor 

på bar mark. 

 

Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. Slik transport på 

barmark vil gi terrengskader og vil kunne skape presedens for liknende saker. 

 

 

PLUT-058/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

6 avslås søknaden fra Magne Pettersen, Bodø, om frakting av byggematerialer med 

traktor på bar mark. 

 

Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. Slik transport 

på barmark vil gi terrengskader og vil kunne skape presedens for liknende saker. 

 

 

059/16: 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  

avslås søknaden fra Ronny Werningsen, Neverdal, om transport av materialer i 

forbindelse med restaurering av uthus etter brann. 

 

Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma.  Disse skal bl a benyttes i forbindelse med slike 

transportoppdrag. 

 

 

PLUT-059/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

6  avslås søknaden fra Ronny Werningsen, Neverdal, om transport av materialer i 

forbindelse med restaurering av uthus etter brann. 

 

Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma.  Disse skal bl a benyttes i forbindelse med 

slike transportoppdrag. 

 

 

060/16: VIDEREFØRING AV DRESSUROMRÅDE FOR HUND I SULITJELMA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune godkjenner en videreføring av dressurområdet for hund, for det 

området på gnr. 119/1 i Sulitjelma som er angitt i saksutredningen, med regler fastsatt av 

Statskog pr. 21 juni 2011, for perioden 1 juli – 20 august 2016, jfr. Hundeloven.  

 

Området vil etter dette bli behandlet og tatt inn i kommunens arealplan ved rulleringen i 

2016. 

 

 

PLUT-060/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune godkjenner en videreføring av dressurområdet for hund, for det 

området på gnr. 119/1 i Sulitjelma som er angitt i saksutredningen, med regler fastsatt 

av Statskog pr. 21 juni 2011, for perioden 1 juli – 20 august 2016, jfr. Hundeloven.  

 

Området vil etter dette bli behandlet og tatt inn i kommunens arealplan ved rulleringen 

i 2016. 

 

 

061/16: ORIENTERINGSSAK - NÆRINGSUTVIKLING PÅ FINNEID 

NÆRINGSOMRÅDE  
 



 

PLUT-061/16 VEDTAK-  19.04.2016 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Tomten tilbakeføres som vedtatt. Østbø tilbys kjøpe den delen av tomta som de er 

forespeilet og Rugås industri A/S gis opsjon på kjøp av den resterende tomt med frist 

til 3/10 for å få på plass sin jobb med etablering/utnyttelsen av prosjektet de 

planlegger. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Det gis en forlenget frist til å inngå en juridisk bindende avtale mellom bedriftene til 1. 

november 2016. Rådmannen iverksetter salg av kommunens eiendom samt oppmåling 

og inntegning av nye grenser. Det forutsettes ar det fremlegges en skriftlig, 

undertegnet avtale mellom Østbø AS og Rugås industri ang. fordeling av tomt. Det gis 

samtykke til videresalg av ervervet kommunal eiendom til gjeldende kommunal 

tomtepris. Saken framlegges til neste formannskapsmøte. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Det gis en forlenget frist til å inngå en juridisk bindende avtale mellom bedriftene til 1. 

november 2016. Rådmannen iverksetter salg av kommunens eiendom samt oppmåling 

og inntegning av nye grenser. Det forutsettes ar det fremlegges en skriftlig, 

undertegnet avtale mellom Østbø AS og Rugås industri ang. fordeling av tomt. Det gis 

samtykke til videresalg av ervervet kommunal eiendom til gjeldende kommunal 

tomtepris. Saken framlegges til neste formannskapsmøte. 

 

 

062/16: 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 fredag 22. april og 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-062/16 VEDTAK-  19.04.2016 



 

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 fredag 22. april og 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


