
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 02.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 065/16 - 078/16 

Møte nr: 8/2016 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Kjetil Sørbotten, Kathrine Moan Larsen, Svein Roger Bådsvik, Janne Hatlebrekke, 

Håvar Olsen. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Enhetsleder plan/utvikling, arealplanlegger, enhetsleder VVA, prosjektleder mineral, 

kommunens advokat, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 02.06.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

 

Utskrift er foretatt den  02.06.16  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

 Janne Hatlebrekke (AP): Sakene må komme ut til rett tid 

Utvalgsleder svarte at vi skal bli flinkere 

 

Merknader til dagsorden: 

 Konsekvenser – Ny gruvedrift i Sulitjelma v/arealplanlegger 

Saken settes på sakskartet til neste møte 

 Ekstra sak (helikoptertransport) settes på dagsorden – sak 78/16 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

1. Oppstart boligbygging Furnesfeltet – Status 

2. Forfall tidligere sentralskolen – Status 

 Svein Roger Bådsvik (V): 

1. Prosess salg næringstomt til Østbø – Status 



2. Har fått henvendelse om uoversiktlig kryss i inn-/utkjøring til IRIS i Fugleveien 

 Kathrine Moan Larsen (FL): 

1. Sikring av bygg i Sulitjelma – Status 

2. Hjemmeside: Salg av tomter i Sulitjelma må også med 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. 

Janne Hatlebrekke (AP): 

Pkt. 1. Furnes nord. Grunnoppkjøp er ikke ferdig. Et komplisert felt. Prosjektering er satt ut 

eksternt. Dette er enda ikke ferdig. Mye sprenging i feltet kan medføre høy tomtepris. 

Pkt. 2. Tidligere sentralskola. Er i kontakt med eiere. 

Svein Roger Bådsvik (V): 

Pkt. 1. Tomtesalg på Finneid næringsområde. Har vært møte. Advokat skal lage avtale. 

Kommunen må gi Rugås Industrier tillatelse til å selge til Østbø. Er enda ikke ferdig. 

Advokat svarte: Trepartsavtale. Ikke helt avklart med grenser. Ferdig avtale legges fram for 

plan- og utviklingsutvalget.  

Pkt. 2. Veikryss IRIS. Er gitt tillatelse til skoging. Skal følge dette opp. 

Kathrine Moan Larsen (FL): 

Pkt. 1. Sikring av bygg i Sulitjelma. Prioriterer Coop-villaen. Må få ut pålegg. Skal be 

advokat om å gjøre dette. 

Advokat svarte: Skal lages rapport fra befaring. Er enda ikke ferdig grunnet dårlig kapasitet 

på enhet plan/utvikling. Skal lages rivingspålegg. 

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

065/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

066/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

067/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

068/16 DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU 

069/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE 

070/16 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK 2017 

071/16 LANDBRUKSTJENESTER SALTEN - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 

072/16 OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3 

073/16 FAUSKE MENIGHETSSENTER - SØKNAD OM MAKEBYTTE/KJØP 

AV AREAL 

074/16 IRIS SALTEN IKS - ERVERV AV TILLEGGSAREAL VESTMYRA 

075/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

076/16 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUK AV HELIKOPTER 

077/16 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT MED HELIKOPTER 

078/16 SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT V/KJELVATNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



065/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2016 og 7/2016 godkjennes. 

 

 

PLUT-065/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

066/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-066/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

067/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-067/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Plan- og utviklingsutvalget ber rådmannen forberede sak til neste møte ang. Fauske 

Rådhus og kino. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

068/16: DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

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

Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen 

bru. 

 

 

PLUT-068/16 VEDTAK-  02.06.2016 



 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 

Finneidstraumen bru. 

 

 

069/16: DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

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

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6 

Fauske. 

 

 

PLUT-069/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for 

Undergang E6 Fauske. 

 

 

070/16: TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK 2017  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune prioriterer tiltak G/S-vei fra E6 fram til SKS Arena som grunnlag for 

søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2017.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 1 ca 100 meter kostnadsberegnet til 

kr 1 000 000,-. 

 

Det sendes henvendelse til Nordland fylkeskommune vedrørende behov for G/S-vei langs 

skoleveien til Valnesfjord skole.  

 

 

PLUT-070/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Plan- og utviklingsutvalget henstiller til trafikksikkerhetsutvalget å vurdere 

trafikksikkerhetstiltak i Farvikveien. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Plan- og utviklingsutvalget ber administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen 

angående trafikksikkerhetstiltak for skolebarn fra Finneidkrysset til busstopp Liaveien. 

 



 

Rådmannens forslag til vedtak med FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune prioriterer tiltak G/S-vei fra E6 fram til SKS Arena som grunnlag 

for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2017.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 1 ca 100 meter kostnadsberegnet 

til kr 1 000 000,-. 

 

Det sendes henvendelse til Nordland fylkeskommune vedrørende behov for G/S-vei 

langs skoleveien til Valnesfjord skole.  

 

Plan- og utviklingsutvalget henstiller til trafikksikkerhetsutvalget å vurdere 

trafikksikkerhetstiltak i Farvikveien. 

 

Plan- og utviklingsutvalget ber administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen 

angående trafikksikkerhetstiltak for skolebarn fra Finneidkrysset til busstopp Liaveien. 

 

 

071/16: LANDBRUKSTJENESTER SALTEN - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknaden fra Landbrukstjenester Salten kan ikke imøtekommes helt eller delvis. 

 

 

PLUT-071/16 VEDTAK-  02.06.2016 
  

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet følgende omforente forslag: 

Søknaden fra Landbrukstjenester Salten imøtekommes. 

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten 

jobbe videre med å få flere kommuner til å være med på ordninga. 

 

Beløpet dekkes over næringsfondet. 

 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknaden fra Landbrukstjenester Salten imøtekommes. 

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes L:S. jobbe videre med å få 

flere kommuner til å være med på ordninga. 

 

Beløpet dekkes over næringsfondet. 

 

 

072/16: OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



Fauske kommunestyre ber om at det igangsettes opparbeiding av nye boligtomter i 

Finneidlia 3. Det skal legges til rette for 15 nye boligtomter i forlengelse av Moltebær- og 

Tyttebærveien.  

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil 5 millioner for finansiering av tiltaket. 

 

 

PLUT-072/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 

Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er 

opptatt av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for 

salg. Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord. 

 

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av 

resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges 

fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare 

innen utgangen av august/september 2016. 

 

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m
2
. 

 

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring.. 

 

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv 

måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i 

området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum. 

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet 

med inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen 

bes til kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av 

prosjektet. 

 

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye 

boligtomter i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for 

seg reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå 

samtidig som tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og 

forberedelser kan gjøres for å utarbeide nye områder som kan bygges ut. 

 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er 

opptatt av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for 

salg. Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord. 

 

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av 

resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges 



fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare 

innen utgangen av august/september 2016. 

 

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m
2
. 

 

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring.. 

 

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv 

måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i 

området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum. 

 

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet 

med inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen 

bes til kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av 

prosjektet. 

 

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye 

boligtomter i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for 

seg reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå 

samtidig som tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og 

forberedelser kan gjøres for å utarbeide nye områder som kan bygges ut. 

 

 

073/16: FAUSKE MENIGHETSSENTER - SØKNAD OM MAKEBYTTE/KJØP 

AV AREAL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

 

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes 

eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256. 

 

Ca 200 m
2 

skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m
2
. 

 

Pris for ervervet settes 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-073/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Menighetssenter innvilges makebytte/kjøp av areal fra Fauske kommunes 

eiendommer gnr 103 bnr 134, 1142 og 1256. 

 

Ca 200 m
2 

skal makebyttes, nettoareal som skal kjøpes utgjør ca 1440 m
2
. 

 



Pris for ervervet settes 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.  

 

 

074/16: IRIS SALTEN IKS - ERVERV AV TILLEGGSAREAL VESTMYRA  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 11 på Vestmyra.  

 

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert 

fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-074/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLLING TIL FORMANNSKAPET: 

Iris Salten IKS innvilges erverv av ca 5375 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 

bnr 11 på Vestmyra.  

 

Pris for ervervet settes til kr 80,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

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

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

075/16: 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 

innvilges søknaden fra Nordland Dachshundklubb v/Willy Rudborg, Bodø, om bruk av 

atv i forbindelse med avvikling av NM i blodspor.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Kjøringen skal foregå med inntil 2 turer fredag den 5. august 2016 og inntil 5 turer 

lørdag den 6. august 2016.  Trase, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 



2) Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 

3) Eventuelle terrengskader må utbedres av søker. 

 

4) Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

 

PLUT-075/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

6 innvilges søknaden fra Nordland Dachshundklubb v/Willy Rudborg, Bodø, om bruk 

av atv i forbindelse med avvikling av NM i blodspor.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Kjøringen skal foregå med inntil 2 turer fredag den 5. august 2016 og inntil 5 turer 

lørdag den 6. august 2016.  Trase, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

2) Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 

3) Eventuelle terrengskader må utbedres av søker. 

 

4) Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 

 

076/16: SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUK AV HELIKOPTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til transport 

av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta eller 

Kjelvasskrysset i Sulitjelma og til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. vedlagte 

kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 25 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016. 

 

 

PLUT-076/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til 

transport av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta 



eller Kjelvasskrysset i Sulitjelma og til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. 

vedlagte kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 25 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016. 

 

 

077/16: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT MED HELIKOPTER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bård Erik Olsen, Fauske,  tillatelse til 

transport av 2 stk storsekker med avfall fra revet hytte med helikopter  fra hyttetomt (gnr 

119/1/123) til parkeringsplassen i Daja (snøskuterparkeringa), jfr. kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 2 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016. 

 

 

PLUT-077/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Bård Erik Olsen, Fauske,  tillatelse til 

transport av 2 stk storsekker med avfall fra revet hytte med helikopter  fra hyttetomt 

(gnr 119/1/123) til parkeringsplassen i Daja (snøskuterparkeringa), jfr. kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 2 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 6. tom 17. juni  2016. 

 

 

078/16: SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT V/KJELVATNET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Erik Testad, Rognan,  tillatelse til transport av 

byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og 

til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 30 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 27. juni tom 8. juli  2016. 

 

 

PLUT-078/16 VEDTAK-  02.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Erik Testad, Rognan,  tillatelse til transport 

av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i 

Sulitjelma og til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1) Det kan benyttes inntil 30 turer t/r 

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

3) Flygingen må skje i tidsrommet fom 27. juni tom 8. juli  2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


