
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 25.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Hatlebrekke, Janne B. AP 
Larsen, Kathrine Moan FL 
Sørbotten, Kjetil FL 
Olsen, Håvar R 
Bådsvik, Svein Roger V 
 
 
 
 
Møtenotater: 

Merknader til innkalling:.  

· Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending 
 

Merknader til dagsorden: 

· Svein Roger Bådsvik (V): Er snart 1. november. Hva er status i sak ang. Rugås 
Eiendom og Finneid næringsområde? 

Utvalgsleder skal følge opp og svare i neste møte. 
· Janne Hatlebrekke (AP): Ber om status for den gamle sentralskola og befaring i 

neste møte. 
 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Fauske rådhus og kino. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Trafikksikkerhet skoleutbygging 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.10.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utvihklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
093/16 Godkjenning av møtebok  

094/16 Delegerte saker i perioden  

095/16 Referatsaker i perioden  

096/16 Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020  

097/16 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk - 
høringsuttalelse 

 

098/16 Bilkjøring i Bjørkveien og Rabbenveien.  

099/16 Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og 
utvikling" 

 

100/16 Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal 
på Søbbesva. 

 

101/16 Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av 
areal - ny behandling 

 

102/16 Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 748 

 

103/16 Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan  

104/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 
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093/16: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 093/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
094/16: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 094/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
095/16: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 095/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
096/16: Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1.  I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 
valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  

2. Planutvalget vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020 

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 3: 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2  
+ pkt. 3: Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan igangsettes 2017. 

FLs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak med FLs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 096/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1.  I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Planutvalget vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 
3. Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan igangsettes 2017. 

 

 
 
097/16: Regional plan for by- og regionsenterpolitikk - høringsuttalelse  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Planen har med de viktigste elementene vedrørende utfordringer innen by- og regionsutvikling i 
Nordland.  
 
Handlingsprogrammet bør ivareta: 

 
· Styrke samhandlingen mellom regionsentrene Fauske og Bodø 
· Regional plan for by- og regionsenterpolitikk samkjøres med regional transportplan  
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes med 

flere avganger og krysningsspor i Valnesfjord  
· Etablering av elevboliger i kommunene.  
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· Tiltak for å få flere innvandrere til å etablere seg i kommunene 
· Tiltak for å få ungdommen til flytte tilbake til kommunene 
· Fylkeskommunal  medvirkning for å få gjennomført handlingsplan for sentrum slik det 

framkommer i forslag til kommuneplan for Fauske. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannens forslag til vedtak + 

· Stimulere til flere vekstkraftige gründerbedrifter og vekst i etablerte bedrifter 

· Tiltrekke privat og offentlig virksomhet fra områder utenfor  Nordland 

 

FLs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak med FLs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 097/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Planen har med de viktigste elementene vedrørende utfordringer innen by- og regionsutvikling i 
Nordland.  
Handlingsprogrammet bør ivareta: 
· Styrke samhandlingen mellom regionsentrene Fauske og Bodø 
· Regional plan for by- og regionsenterpolitikk samkjøres med regional transportplan  
· Lokaltoget «Saltenpendelen» mellom Rognan og Bodø må beholdes og styrkes med 

flere avganger og krysningsspor i Valnesfjord  
· Etablering av elevboliger i kommunene.  
· Tiltak for å få flere innvandrere til å etablere seg i kommunene 
· Tiltak for å få ungdommen til flytte tilbake til kommunene 
· Fylkeskommunal  medvirkning for å få gjennomført handlingsplan for sentrum slik det 

framkommer i forslag til kommuneplan for Fauske.  
· Stimulere til flere vekstkraftige gründerbedrifter og vekst i etablerte bedrifter. 

· Tiltrekke privat og offentlig virksomhet fra områder utenfor  Nordland 
 
 
098/16: Bilkjøring i Bjørkveien og Rabbenveien. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det 
følgende skilting ved innkjøring til Bjørkveien fra Rognveien og innkjøring til 
Rabbenveien fra Vikaveien (E6) på Fauske: 
 
Skilt nr 522 - gang- og sykkelveg -  med underskilt nr 808 med tekst «Kjøring til 
eiendommene tillatt.» 
 
Det utarbeides ny skiltplan i hht dette som sendes Statens Vegvesen som 
skiltmyndighet for endelig vedtak. 
 
Når vedtak fra Statens Vegvesen foreligger, byttes nåværende skilt ut med nye i hht 
vedtaket. 
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Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 098/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det 
følgende skilting ved innkjøring til Bjørkveien fra Rognveien og innkjøring til 
Rabbenveien fra Vikaveien (E6) på Fauske: 
 
Skilt nr 522 - gang- og sykkelveg -  med underskilt nr 808 med tekst «Kjøring til 
eiendommene tillatt.» 
 
Det utarbeides ny skiltplan i hht dette som sendes Statens Vegvesen som 
skiltmyndighet for endelig vedtak. 
 
Når vedtak fra Statens Vegvesen foreligger, byttes nåværende skilt ut med nye i hht 
vedtaket. 

 
 
 
099/16: Hovedprosjekt "Mat i Salten - Arena for innovasjon og utvikling" 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  

 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 

 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  

 
Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
prosjektleder.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 099/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Prosjektet «Mat i Salten – Arena for innovasjon og utvikling» gjennomføres som et 3-årig 
prosjekt jfr prosjektbeskrivelse.  

 
Fra Fauske kommunes næringsfond bevilges kr 200 000,- pr/år for årene 2018 og 2019. 

 
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det settes i gang.  
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Ansvaret for gjennomføring av prosjektet legges til Fauna KF inkl tilsetting av 
prosjektleder.  
 

 
 
100/16: Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbesva. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  

 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  

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

 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 100/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Bilskadesenteret Fauske AS innvilges erverv av ca 200 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva.  

 
Pris for ervervet settes til kr 160 m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indksregulert fram 
til ervervsdato.  

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

 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
101/16: Fauske menighetssenter - søknad om makebytte/kjøp av areal - ny behandling 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  

 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  

 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 
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Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 101/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Tomt for parkeringsareal gnr 103 bnr 1256 overføres vederlagsfritt til Fauske 
menighetssenter, kommunen dekker omkostningene ved overskjøtingen.  

 
Behandling av søknad om makebytte/kjøp av tileggstomt utsettes til parkeringsarealet er 
overført og tomtene 103/1257 og 103/1256 er sammenføyd.  

 
Dette vedtak erstatter vedtak i F-sak 105/16 

 
 
102/16: Indre Salten Energi - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  

 
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.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 102/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Indre Salten Energi AS innvilges erverv av ca 1,75 dekar stort areal av Fauske kommunes 
eiendom gnr 104 bnr 748.  

 
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.  
 

 
 
103/16: Odd Wollbakk - søknad om kjøp av tilleggstomt i Hauan 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 

 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 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 med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 103/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Odd Wollbakk innvilges erverv av ca 75 m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 
103 bnr 1120 i Hauan som tilleggsareal til egen boligtomt. 

 
Pris for ervervet settes til kr 275 pr m2 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 med ervervet.  
 

 
 
104/16: Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 


