
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 

 

Møtedato: 17.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2017 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Jørn Stene 
Kristian Amundsen 
Lars Erik Sand 
Lise Gunn Hansen 

Gunnar Myrstad 

 

 

 

Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Næringsarealer v/daglig leder Fauna Kristian Amundsen og Nils Ole Steinbakk fra 
Fauske Næringsforum. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Janne Hatlebrekke (AP): 
1. Sentralskoletomta. Ber om at det blir tatt opp som orienteringsak i neste møte. 
2. Trafikksikkerhetsmidler- Hva er skjedd i saken - Tilbaketrekning av midler? 
3. Fortausvarme. Ber om orientering og eventuelt befaring. 

· Jørn Stene (ordfører):  
Trafikksikkerhet Vestmyra skole. Ber om sak til neste møte. Bør veien stenges i et 
tidsrom? 
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· Svein Roger Bådsvik (V): 
Ber om sak ang. Rugås Industriers tomt på Finneid næringsområde. Ikke etter fristen 
og søknad på bygg ikke etter rett størrelse. 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. "Børste støv" av IKEA-planene. Ber om sak til neste møte. 
2. Helikopterlandingsplass i Sulitjelma. Område inn mot næringsområdet må 

snøryddes og lyssettes. Kritisk. 
3. Hjertestartere. Hvem har ansvar for ar de er i orden og hvor er de? 

Beredskapsordning. 
· Ekstra sak ang. motorferdsel i utmark settes på dagsorden. 

 
Svar på spørsmål: 

Janne Hatlebrekke:  
2. Enhetsleder svarte. Fauske Eiendom KF står for prosjektet. Det ble ikke gitt inn 
underveisorientering. Dette ble purret på, men orientering ble enda ikke gitt. 
Fylkeskommunen fattet så vedtak om tilbaketrekning av midler. Klage er sendt inn med 
revisorbekreftet regnskap og bilder av ferdig anlegg. Møtet for behandling av klagen er i 
februar. 

3. Utvalgsleder svarte. Helt enig. 

Svein Roger Bådsvik:  
Utvalgsleder svarte. Ber om gjennomgang av prosess. 

Kathrine Moan Larsen: 
2. og 3. Utvalgsleder svarte. Ber om at saken forelegges beredskapsleder Tom Seljeås og 
ber om orientering i neste møte. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Lise Gunn Hansen orienterte om status høring skuterløyper. 

 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 20.01.17 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Saksnr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  

002/17 Delegerte saker i perioden  
004/17 Detaljregulering for Kirkeveien 13  

003/17 Referatsaker i perioden  
005/17 Forslag til detaljregulering for del av Fauske 

stasjonsområde 
 

006/17 Klage av 20 oktober 2016  på avvisning av innløsning 
på tinglyst festetomt 83/5 

 

008/17 Krav på matrikkelføring på av tinglyst feste på gnr. 83 
bnr.5 - klage 

 

007/17 Krav på matrikkelføring på gjestehus anneks - klage  

009/17 Klagebehandling 101/287- avbrutt 
oppmålingsforretning 

 

010/17 Bilkjøring Bjørkeveien/Rabbenveien - behandling klage 
på vedtak i sak 98/16 

 

011/17 Søknad om kjøp av tilleggsarealer i tilknytning til 
Hammerveien 1 

 

012/17 Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommune 
gnr 56 bnr 23 

 

013/17 Forespørsel om kjøp av tilleggsareal på ca 200 m2 fra 
Bjørn Kielland, Einerrveien 7 gnr.102 bnr. 174 

 

016/17 Jon Inge Eliassen,  Bodø -Søknad om bruk av 
gravemaskin, arbeid på hyttetomt 

 

014/17 Kjell Steinar Wikstrøm - Søknad om tillatelse til 
transport til hytte med snøskuter 

 

015/17 Barkhald og Pedersen Trafikkskole, Fauske - Søknad 
om dispensasjon til å bruke nye og eksisterende 
traseer for gjennomføring av obligatorisk opplæring i 
klasse S (snøskuter). 

 

017/17 Søknad om å arrangere snøskuterløp i Sulitjelma 
Fjellandsby 

 

018/17 Søknad om disepensajson for kjøring med snøskuter  
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001/17: Godkjenning av møtebok 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 godkjennes. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 001/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 12/2016 godkjennes. 

 

 

 

002/17: Delegerte saker i perioden 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT- 002/17 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
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004/17: Detaljregulering for Kirkeveien 13 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT- 004/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 

 

 

003/17: Referatsaker i perioden 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT- 003/17 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 

 

 

005/17: Forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 005/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 
framlagte forslag til detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med revidert 
plankart og bestemmelser. 
 

 

 

 

006/17: Klage av 20 oktober 2016  på avvisning av innløsning på tinglyst festetomt 83/5 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Vedtaket av 07.10.2016 opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  

 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 006/17 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Vedtaket av 07.10.2016 opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  

 
 

 

 

 

008/17: Krav på matrikkelføring på av tinglyst feste på gnr. 83 bnr.5 - klage 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Vedtaket opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  

 
 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 008/17 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Vedtaket opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  

 
 

 

 

007/17: Krav på matrikkelføring på gjestehus anneks - klage 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Vedtaket opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  
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Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 007/17 Vedtak: 

Vedtak: 
1. Vedtaket opprettholdes.   
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.  

 

 

 

009/17: Klagebehandling 101/287- avbrutt oppmålingsforretning 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget  opprettholder  vedtak om å ettergi gebyr for avbrutt  
oppmålingsforretning på gnr.101 bnr. 287 ikke kan imøtekommes. 

 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 009/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget  opprettholder  vedtak om å ettergi gebyr for avbrutt  
oppmålingsforretning på gnr.101 bnr. 287 ikke kan imøtekommes. 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 

 

 

010/17: Bilkjøring Bjørkeveien/Rabbenveien - behandling klage på vedtak i sak 98/16 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Klagen tas ikke til følge. Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Tidligere vedtak inneholder forslag til ny skiltplan for innkjøring til Bjørkeveien fra 
Rognveien og innkjøring til Rabbenveien fra E 6. Forslag til ny skiltplan innbefatter 
utskifting av skilt 527.1 og da opphører kravet til fysisk avsperring etter skiltforskriften 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 010/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Tidligere vedtak inneholder forslag til ny skiltplan for innkjøring til Bjørkeveien fra 
Rognveien og innkjøring til Rabbenveien fra E 6. Forslag til ny skiltplan innbefatter 
utskifting av skilt 527.1 og da opphører kravet til fysisk avsperring etter skiltforskriften 
 

 

 

 

011/17: Søknad om kjøp av tilleggsarealer i tilknytning til Hammerveien 1  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
SA-Anlegg AS innvilges erverv av 2100m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom 
gnr.103 bnr.11. på Vestmyra. 
 
Prisen på ervervet settes til kr.180 .- 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 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 184,- pr. m2 
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Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 011/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
SA-Anlegg AS innvilges erverv av 2100m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom 
gnr.103 bnr.11. på Vestmyra. 
 
Prisen på ervervet settes til kr.184 .- 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. 
 

 

 

 

012/17: Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommune gnr 56 bnr 23  

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Per Arild Løkås innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 56 bnr 23 i Løkåsen i Valnesfjord 
 
Prisen på ervervet settes til kr. 311,- i henhold regulativet indeksregulert. 
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 309,- pr. m2 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 012/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Per Arild Løkås innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 56 bnr 23 i Løkåsen i Valnesfjord 
 
Prisen på ervervet settes til kr. 309,- pr.  m2 i henhold regulativet indeksregulert. 
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Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 

 

 

 

013/17: Forespørsel om kjøp av tilleggsareal på ca 200 m2 fra Bjørn Kielland, Einerrveien 

7 gnr.102 bnr. 174 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Bjørn Kielland innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom.  
Arealet framkommer ved å forlenge grenselinja fra gnr.102 bnr. 184.  
Arealet skal holde en avstand til senterlinje Rognveien på 8 meter. 
Prisen på ervervet settes til kr. 307.- pr. m2 indeksregulert. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer i vedtatte retningslinjer. 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 
 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannen endret prisen etter feil i indeks:  
Kr. 309,- pr. m2 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 013/17 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 
Bjørn Kielland innvilges erverv av ca 200m2 stort areal fra Fauske kommunes eiendom.  
Arealet framkommer ved å forlenge grenselinja fra gnr.102 bnr. 184.  
Arealet skal holde en avstand til senterlinje Rognveien på 8 meter. 
Prisen på ervervet settes til kr. 309.- pr. m2 indeksregulert. 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser framkommer i vedtatte retningslinjer. 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 

 

 

016/17: Jon Inge Eliassen,  Bodø -Søknad om bruk av gravemaskin, arbeid på hyttetomt 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
  
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra 
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien. 
Det settes følgende vilkår: 
 
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. juni til 1. august 2017. 
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 016/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
  
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra 
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien. 
Det settes følgende vilkår: 
 
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. juni til 1. august 2017. 
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

 

014/17:    Kjell Steinar Wikstrøm - Søknad om tillatelse til transport til hytte med 

snøskuter                                                                  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
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Kjell Steinar Wikstrøm, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til familiehytte, gnr 119/1/455 (tidligere 119/1/9186).  Kjøringa skal foregå fra 
Avilon til hytte ved Villumselva, jfr. kartutsnitt.   
 
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring 
er ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 18. januar 2017 (forutsetter snødekt mark) til 9. mai 2021. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
 
 

 
 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 014/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
Kjell Steinar Wikstrøm, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til familiehytte, gnr 119/1/455 (tidligere 119/1/9186).  Kjøringa skal foregå fra 
Avilon til hytte ved Villumselva, jfr. kartutsnitt.   
Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring 
er ikke tillatt. 
Vilkår for tillatelsen: 
· Tillatelsen gjelder fom 18. januar 2017 (forutsetter snødekt mark) til 9. mai 2021. 
· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 
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015/17: Barkhald og Pedersen Trafikkskole, Fauske - Søknad om dispensasjon til å bruke 

nye og eksisterende traseer for gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S 

(snøskuter). 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 gis følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive 
obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, 
jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 
 
· 30. og 31. januar 2017 

 
· 6.   og   7. februar 2017 
· 13. og 14. februar 2017  
· 20. og 21. februar 2017  
· 27. og 28. februar 2017 

 
·   6. og  7.  mars 2017 
· 13. og 14. mars 2017 
· 20. og 21. mars 2017 
· 27. og 28. mars 2017 

 
·  3.  og   4. april  2017 
·  5.  og   6. april  2017 
· 18. og 19. april 2017 

 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl 18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 
Når det gjelder tillatelse til kjøring i løype fra Fjellandsbyen, avventer vi behandling 
av forskrift for kommunal løypenett for kjøring med snøskuter. 
 
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i tilførselsløypa fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er 
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åpen for offentlig ferdsel. 
 
 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 015/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 gis følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive 
obligatorisk opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, 
jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 
 
· 30. og 31. januar 2017 

 
· 6.   og   7. februar 2017 
· 13. og 14. februar 2017  
· 20. og 21. februar 2017  
· 27. og 28. februar 2017 

 
·   6. og  7.  mars 2017 
· 13. og 14. mars 2017 
· 20. og 21. mars 2017 
· 27. og 28. mars 2017 

 
·  3.  og   4. april  2017 
·  5.  og   6. april  2017 
· 18. og 19. april 2017 

 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl 18:00. 
 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 



Side 17 
 

Når det gjelder tillatelse til kjøring i løype fra Fjellandsbyen, avventer vi behandling 
av forskrift for kommunal løypenett for kjøring med snøskuter. 
 
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i tilførselsløypa fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er 
åpen for offentlig ferdsel. 
 

 

 

 

017/17: Søknad om å arrangere snøskuterløp i Sulitjelma Fjellandsby 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det gis tillatelse til 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 snøskuterløp i 
anlegget den 4. februar 2017 mellom kl 16:00 og kl 19:00, den 28. april 2017 
mellom kl 16:00 og kl 19:00 og den 29. april 2017 mellom kl 10:00 og kl 18:00. 

 
Det settes følgende vilkår: 
1. Politiet og grunneier må gi tillatelse. 
2. Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet 

finner sted. 
3. Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av 

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med 
politiet. 

 
Fauske kommune ber om å få tilsendt kopi av tillatelser/varslinger som blir sendt ut. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 017/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Det gis tillatelse til 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 snøskuterløp i 
anlegget den 4. februar 2017 mellom kl 16:00 og kl 19:00, den 28. april 2017 
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mellom kl 16:00 og kl 19:00 og den 29. april 2017 mellom kl 10:00 og kl 18:00. 

 
Det settes følgende vilkår: 
1. Politiet og grunneier må gi tillatelse. 
2. Balvatn reinbeitedistrikt og hytteeiere i området må varsles før arrangementet 

finner sted. 
3. Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av 

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med 
politiet. 

 
Fauske kommune ber om å få tilsendt kopi av tillatelser/varslinger som blir sendt ut. 

 

 

 

018/17: Søknad om disepensajson for kjøring med snøskuter 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende dispensasjon: 
 
Inger og Jørgen Kampli, Fauske,  gis dispensasjon til kjøring fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, evnt Kjelvasskrysset, til kommunegrensen mot Saltdal kommune,  jfr. 
kartutsnitt.   
 
Vilkår for dispensasjonen: 

· Dispensasjon gjelder fom 17. januar tom 2. mai 2017.01.13 
· Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker 

 
Denne dispensasjon gjelder kun sammen med dispensasjon fra verneforskriften 
for Junkerdal nasjonalpark og dispensasjon for snøskuterkjøring i Saltdal 
kommune.  
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Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

PLUT- 018/17 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende dispensasjon: 
 
Inger og Jørgen Kampli, Fauske,  gis dispensasjon til kjøring fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, evnt Kjelvasskrysset, til kommunegrensen mot Saltdal kommune,  jfr. 
kartutsnitt.   
 
Vilkår for dispensasjonen: 

· Dispensasjon gjelder fom 17. januar tom 2. mai 2017.01.13 
· Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
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naturmiljøet og mennesker 

 
Denne dispensasjon gjelder kun sammen med dispensasjon fra verneforskriften 
for Junkerdal nasjonalpark og dispensasjon for snøskuterkjøring i Saltdal 
kommune.  
 
 

 
 

 

 

 

 


