
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 105/16 – 117/2016 

Møte nr: 12/2016 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Larsen, Kathrine Moan FL 
Sørbotten, Kjetil FL 
Olsen, Håvar R 
Bådsvik, Svein Roger V 

 

Varamedlemmer Parti 
Nymo, Steinar AP 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Orienteringer fra rådmannen: 

·  
Folkehelserådgiver Irene Larssen orienterte om Folkehelsa i Fauske 

· Økonomisjef Kariann Sørdahl orienterte ang. budsjett 2017. 
· Enhetsleder plan/utvikling orienterte om høring av ny forvaltningsplan for 

rovvilt. For sent for politisk behandling. Vil ta utgangspunkt i 
næringsperspektivet. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Svein Roger Bådsvik (V): Etterspør orientering ang. areal Rugaas Industrier. 
· Håvar Olsen (R): Ber om orientering ang. eierforholdet til veier i Sulitjelma. 
· Kjetil Sørbotten (FL): Ber om at delegert sak 103/1351 Dahl Bygg AS settes på 

dagsorden. 
· Kathrine Moan Larsen (FL): Det bør etableres et busstopp ved Coop i 

Sulitjelma. 
· Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om å få en sak/orientering ang. utvikling av 

næringsarealer i hele kommunen og markedsføring til neste møte. Fauna og 
Fauske næringsforum tas med. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
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Svein Roger Bådsvik:  
Enhetsleder plan/utvikling svarte at det var kommet brev fra Rugaas Industrier. 
Rammetillatelse er kommet inn. Statens  vegvesen vil også komme inn på arealet i 
forbindelse med ny bru. Utvalgsleder har snakket med Rugaas Industrier som er klar 
til å bygge. 

Håvar Olsen (R): 
Enhetsleder VVA kommer i et senere møte og orienterer. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.11.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
105/16 Godkjenning av møtebok  

106/16 Delegerte saker i perioden  
107/16 Referatsaker i perioden  

108/16 Regional transportplan Nordland- innspill 
handlingsprogram- Fauske kommune 

 

109/16 Folkehelsa i Fauske  
110/16 Betalingsregulativ 2017  

111/16 Utbygging av tomter i Furnesfeltet  - Tomtemuligheter 
på Strømsnes 

 

112/16 119/1/429 - Fjellfarer eiendom AS - Vedtak om 
rammetillatelse for Titanic - oppføring av fjellstue i to 
plan BRA 234 m2 BYA 205 m2 Jakobsbakken 
Sulitjelma 

 

113/16 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma  
114/16 104/201 - Søknad fra Peder Mortensen om kjøp/feste 

av kommunalt eid areal 
 

115/16 Gnr 103/269 Kirkeveien 58 - Søknad om kjøp av 
tilleggstomt 

 

116/16 Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring 
med snøskuter i forbindelse med 
staking/vedlikeholdsoppdrag for Fauske kommune 

 

117/16 Dahl Bygg AS - Oppføring av nytt administrasjonsbygg  
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105/16: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 105/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 11/2016 godkjennes. 

 
 
106/16: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 106/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
107/16: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 107/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
108/16: Regional transportplan Nordland- innspill handlingsprogram- Fauske kommune 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune ber om at de prioriterte tiltakene i saksframlegget tas med i 
handlingsprogrammet til RTP  
 
Tiltak som prioriteres spesielt   
· gang og sykkelvei langs Terminalveien 
· undergangen E6 ved Fuglveien (ny skole) 

· omlegging av RV80 fra Klungset til Vestmyra  
· omlegging av E6 ut av Fauske sentrum 

· utbedring av strekningen Rv. 80 Sandvika-Sagelva  
· sikring av Fv830 Sulitjelma  

· gang/sykkelvei langs straumen fra Strømsnes til framtidig skole 

 
 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende omforente tilleggs- og 
endringsforslag: 
Innspill til  handlingsprogrammet Fauske kommune 

Sykling og gåing: 

- g/s-vei Fauske sentrum mot Sørfold kommune 

- g/s-vei Fagerli - Sandnes i Sulitjelma, FV830 

- g/s-vei Finneid kryss til Liaveien og gangbro over jernbanebrua FV830 
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- g/s-vei fra busstopp i Halsbakk og opp til Furnesfeltet 

Kollektivtransport: 

- Korrespondanse og samordning mellom ulike kollektivtilbud 

- Hyppigere bussavganger mellom distrikt - sentrum og mellom kommunene Bodø - 
Fauske, Sørfold og Saltdal 

- Økt satsing på pendlertog og pendlerbuss 

- Busstopp m/venterom FV830 v/Coop Sulitjelma 

Endring i rådmannens innstilling (formulering): 

Alle pkt. OK m/flg. endring: 

- Utbedring og sikring av FV830 Sulitjelma 

Rådmannens forslag til vedtak med det omforente tilleggs- og endringsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 108/16 Vedtak: 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Fauske kommune ber om at de prioriterte tiltakene i saksframlegget tas med i 
handlingsprogrammet til RTP  
 
Tiltak som prioriteres spesielt   
· gang og sykkelvei langs Terminalveien 
· undergangen E6 ved Fuglveien (ny skole) 

· omlegging av RV80 fra Klungset til Vestmyra  
· omlegging av E6 ut av Fauske sentrum 

· utbedring av strekningen Rv. 80 Sandvika-Sagelva  
· utbedring og sikring av Fv830 Sulitjelma  

· gang/sykkelvei langs straumen fra Strømsnes til framtidig skole 

Innspill til  handlingsprogrammet Fauske kommune: 

Sykling og gåing: 

- g/s-vei Fauske sentrum mot Sørfold kommune 

- g/s-vei Fagerli - Sandnes i Sulitjelma, FV830 

- g/s-vei Finneid kryss til Liaveien og gangbro over jernbanebrua FV830 
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- g/s-vei fra busstopp i Halsbakk og opp til Furnesfeltet 

Kollektivtransport: 

- Korrespondanse og samordning mellom ulike kollektivtilbud 

- Hyppigere bussavganger mellom distrikt - sentrum og mellom kommunene Bodø 
- Fauske, Sørfold og Saltdal 

- Økt satsing på pendlertog og pendlerbuss 

- Busstopp m/venterom FV830 v/Coop Sulitjelma 

 
 
109/16: Folkehelsa i Fauske 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, 
strategier og tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 

 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 
innstilling pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
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kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, 
strategier og tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 
sentra - Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
 
110/16: Betalingsregulativ 2017 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 

 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 110/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 

 
 

 
 
111/16: Utbygging av tomter i Furnesfeltet  - Tomtemuligheter på Strømsnes 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Opparbeiding av 11 boligtomter på kommunalt eid område i Furnesfeltet i 
Valnesfjord gjennomføres ikke på grunn av høye utbyggingskostnader. 
 
Rådmannen bes vurdere andre aktuelle tomteområder med sikte på å kunne 
tilby kommunale boligtomter til selvbyggere.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Tomtene i Furnesfeltet etableres som planlagt ved at kommunen bygger ut vei, vann og 
kloakk til selvkost i forbindelse med klargjøring av tomtefeltet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP's forslag. 
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PLUT- 111/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Opparbeiding av 11 boligtomter på kommunalt eid område i Furnesfeltet i 
Valnesfjord gjennomføres ikke på grunn av høye utbyggingskostnader. 
 
Rådmannen bes vurdere andre aktuelle tomteområder med sikte på å kunne 
tilby kommunale boligtomter til selvbyggere.  
 

 
 
112/16: 119/1/429 - Fjellfarer eiendom AS - Vedtak om rammetillatelse for Titanic - 
oppføring av fjellstue i to plan BRA 234 m2 BYA 205 m2 Jakobsbakken Sulitjelma 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for 
oppføring av fjellstue i to plan, på grunnmuren etter Titanic, Jakobsbakken 20, 
gnr.119 bnr.1 fnr.429 som omsøkt. Det tilstrebes å beholde eksisterende 
grunnmur. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 a) gis det tillatelse til riving av 
eksisterende mur, og oppføring av ny mur/fundament med samme omriss/ytre 
grenser som eksisterende mur, dersom det av sikkerhetsmessige, 
bygningstekniske eller økonomiske hensyn ikke er forsvarlig å beholde 
eksisterende mur. 
 
Gnist Arkitekter AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og 
prosjektering av arkitektur. 
  
Planbestemmelser til områderegulering for Jakobsbakken legges til grunn for 
videre planlegging i saken. 
 
Det må søkes om arbeidstilsynets samtykke dersom virksomheten er omfattet av 
arbeidsmiljøloven. 
 
Før søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge skriftlig tillatelse for 
tilknytning til privat vannverk. Det må fremlegges en faglig vurdering på om 
tilknytning til eksisterende felles avløpsanlegg er miljø- og forurensningsmessig 
forsvarlig. 

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 112/16 Vedtak: 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles rammetillatelse for 
oppføring av fjellstue i to plan, på grunnmuren etter Titanic, Jakobsbakken 20, 
gnr.119 bnr.1 fnr.429 som omsøkt. Det tilstrebes å beholde eksisterende 
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grunnmur. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 a) gis det tillatelse til riving av 
eksisterende mur, og oppføring av ny mur/fundament med samme omriss/ytre 
grenser som eksisterende mur, dersom det av sikkerhetsmessige, 
bygningstekniske eller økonomiske hensyn ikke er forsvarlig å beholde 
eksisterende mur. 
 
Gnist Arkitekter AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og 
prosjektering av arkitektur. 
  
Planbestemmelser til områderegulering for Jakobsbakken legges til grunn for 
videre planlegging i saken. 
 
Det må søkes om arbeidstilsynets samtykke dersom virksomheten er omfattet av 
arbeidsmiljøloven. 
 
Før søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge skriftlig tillatelse for 
tilknytning til privat vannverk. Det må fremlegges en faglig vurdering på om 
tilknytning til eksisterende felles avløpsanlegg er miljø- og forurensningsmessig 
forsvarlig. 

 
 
 
113/16: 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 113/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Det gis samtykke til at Fauske kommune overtar gnr 119 bnr 261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. 
 

 
 
114/16: 104/201 - Søknad fra Peder Mortensen om kjøp/feste av kommunalt eid areal 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Peder Mortensen om kjøp/feste av tomt på eiendommen gnr 104 
bnr 201 imøtekommes ikke.  
Peder Mortensen kan inntil videre disponere tomta på de vilkår som ble satt i 
1987 og 2001. 
 

 



Side 11 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag ble vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 114/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Søknaden fra Peder Mortensen om kjøp/feste av tomt på eiendommen gnr 104 
bnr 201 imøtekommes ikke.  
Peder Mortensen kan inntil videre disponere tomta på de vilkår som ble satt i 
1987 og 2001. 
 

 
 
115/16: Gnr 103/269 Kirkeveien 58 - Søknad om kjøp av tilleggstomt 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 
m2 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses 
slik at det gir tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 115/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Eieren av gnr 103 bnr 269, Bjørn Tore Zahl, innvilges erverv av en parsell ca 100 
m2 fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 503.  Tilleggsarealet tilpasses 
slik at det gir tomta god arrondering. 
 
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 salgsbestemmelser framkommer jfr vedtatte 
retningslinjer.  
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
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116/16: Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring med snøskuter i 
forbindelse med staking/vedlikeholdsoppdrag for Fauske kommune 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
gis Sulitjelma Snøskuterklubb, Sulitjelma, tillatelse til slik kjøring i forbindelse med 
staking/vedlikehold av snøskutertraseer i Sulitjelma: 
 

1. Det gis tillatelse til å benytte inntil 2 stk snøskutere samtidig i forbindelse 
med kjøring i dette oppdraget.   

2. Det kan kjøres i følgende traseer:  Turistløypa fra Daja til svenskegrense, 
fra Daja til Kjelvatnet, videre over Rundvatnet til Skihytta og videre på 
Balvassveien, over Saaki og fram til kommunegrensen.  Det skal i tillegg 
stakes/vedlikholdes 2 stk traseer over Kjelvatnet. 

3. Dersom det i forskrift blir opprettet nye løyper, skal disse inngå i 
oppdraget. 

4. Tillatelsen gjelder tom 2. søndag i mai 2019. 
5. Tillatelsen gjelder kjøring i oppdraget i vintersesongen (15. oktober til 2. 

søndag i mai), samt klargjøring av turistløypa før den åpner for kjøring for 
allmennheten. 

6. Representanter fra Sulitjelma Snøskuterklubb som utfører oppdraget må 
være «uniformert» slik at et tydelig går fram at de kjører i oppdrag.  

 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 116/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
gis Sulitjelma Snøskuterklubb, Sulitjelma, tillatelse til slik kjøring i forbindelse med 
staking/vedlikehold av snøskutertraseer i Sulitjelma: 
 

1. Det gis tillatelse til å benytte inntil 2 stk snøskutere samtidig i forbindelse 
med kjøring i dette oppdraget.   

2. Det kan kjøres i følgende traseer:  Turistløypa fra Daja til svenskegrense, 
fra Daja til Kjelvatnet, videre over Rundvatnet til Skihytta og videre på 
Balvassveien, over Saaki og fram til kommunegrensen.  Det skal i tillegg 
stakes/vedlikholdes 2 stk traseer over Kjelvatnet. 

3. Dersom det i forskrift blir opprettet nye løyper, skal disse inngå i 
oppdraget. 

4. Tillatelsen gjelder tom 2. søndag i mai 2019. 
5. Tillatelsen gjelder kjøring i oppdraget i vintersesongen (15. oktober til 2. 
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søndag i mai), samt klargjøring av turistløypa før den åpner for kjøring for 
allmennheten. 

6. Representanter fra Sulitjelma Snøskuterklubb som utfører oppdraget må 
være «uniformert» slik at et tydelig går fram at de kjører i oppdrag.  
 

 
 
117/16: Dahl Bygg AS - Oppføring av nytt administrasjonsbygg 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
* 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 

Følgende omforente forslag ble fremmet: 

Utvalget ber utvalgsleder + 1 fra administrasjonen møte med Dahl Bygg med formål om 
å finne en løsning på konflikt mellom nybygg og fremtidig godsterminal. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 117/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Utvalget ber utvalgsleder + 1 fra administrasjonen møte med Dahl Bygg med 
formål om å finne en løsning på konflikt mellom nybygg og fremtidig godsterminal. 

 
 
 


