
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 10.05.2016 Fra kl. 16:00 Til behandling: Sakene 063/16 - 064/16 

Møte nr: 7/2016 Til kl. 16:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

 

Varamedlemmer: 

Sverre Hagen. 
 

Andre: 

Avd.ingeniør, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 10.05.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

 

Utskrift er foretatt den  10.05.16  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

 Janne Hatlebrekke (AP): Var ikke tilstede i forrige møte. Undret seg over hvorfor 

plan- og utviklingsutvalget måtte ha et ekstraordinært møte, når man skulle spare 

midler på politisk virksomhet. 

 

Utvalgsleder merket seg merknaden. Møtet ble innkallt på ettermiddagen for å unngå tapt 

arbeidsfortjeneste. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Svein Roger Bådsvik (V): Næringstomt Finneid. Er det noe framdrift i Østbø-tomt? 

 Janne Hatlebrekke (AP): Hvis det skulle være et ekstraordinært møte, burde det vært 

på næringstomta på Finneid. Blir det befaring til Hjemgam? 

 Sverre Hagen (FL): Kan det gjøres noe med sentralskoleområdet? 



 

Utvalgsleder svarte på spørsmålene: 

Svein Roger Bådsvik: Utvalgsleder kunne ikke svare på dette. Svar kommer i neste møte. 

Janne Hatlebrekke: Det er ikke tenkt på befaring til Hjemgam. 

Sverre Hagen: Utvalgsleder skal ta dette opp med enhetsleder. 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Vollgata 44. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

063/16 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44 

064/16 97/46 ØRJAN SLETTEN/VERONIKA HJEMGAM - ANKE TIL 

PLANUTVALGET - AVSLAG PÅ FRAVIKELSE AV AVSTANDER 

TIL DYRKET MARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



063/16: 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. 

 

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming: 

 

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av 

utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen. 

 

 

PLUT-063/16 VEDTAK-  10.05.2016 
 

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 Vollgata 44 med revidert plankart og 

bestemmelser. 

 

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

planområdet. 

 

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming: 

 

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av 

utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen. 

 

 

064/16: 97/46 ØRJAN SLETTEN/VERONIKA HJEMGAM - ANKE TIL 

PLANUTVALGET - AVSLAG PÅ FRAVIKELSE AV AVSTANDER TIL 

DYRKET MARK   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

I medhold av PLB § 19-2 opprettholdes vedtaket i sak 166/16, datert 28.01.2016, der det 

dispenseres fra arealplanens bestemmelse i § 3.6 for plassering av bolighuset inntil 12 m 

fra grense mot nord, og opprettholde kravet om 15 m fra grense mot vest. 

 

 

PLUT-064/16 VEDTAK-  10.05.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

I medhold av PLB § 19-2 opprettholdes vedtaket i sak 166/16, datert 28.01.2016, der 

det dispenseres fra arealplanens bestemmelse i § 3.6 for plassering av bolighuset inntil 

12 m fra grense mot nord, og opprettholde kravet om 15 m fra grense mot vest. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


