
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 23.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2017 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Steinar Nymo AP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Kristian Amundsen 
Rune Reisænen 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

Orientering fra rådmannen: 

· Daglig leder Fauna KF orienterte i sak 49/17. 
· Delingsforbud - Innsnevring - Blir ikke ferdig til plan- og utviklingsutvalgets møte 

13.06.17, men går direkte til kommunestyret 
· Barnehage Finneid. Kunne ta undersøkelser da snøen ble borte. Sak til plan- og 

utviklingsutvalgets møte 13.06.17 
· Trafikale forhold på Vestmyra skole. Mangler gatelys. Ønsker å beholde 30 km/t i 

området. 
 

Merknader til dagsorden: 

· Kjetil Sørbotten (FL): Delegert sak 113/17 settes på dagsorden. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Utbygging Finneidlia. Hvor mye gjenståre og hvor mange tomter er solgt? 

Enhetsleder svarte. Mangler gatelys og toppdekke. Mange tomter solgt. 
2. Henvendelse ang. Mons Petter vei. Kommunen fraskriver seg ansvar for 

veien. Ber om sak ang. eierforhold til veier i Sulitjelma. 
Enhetsleder svarte. Ansvar er ikke avklart. 

· Svein Roger Bådsvik (V): 
Ber om sak ang. uregulerte områder; Fradeling av større tomter og størrelse på 
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garasjer. 
Enhetsleder svarte. Kan tas opp i arealplanen. 

· Ekstra sak ang. forlengelse motorferdsel arbeidsgruppe settes opp på dagsorden. 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Sommer-PLUT som telefonmøte eller epost/SMS til alle. 

 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.05.17 
 
 
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  
046/17 Godkjenning av møtebok  

047/17 Delegerte saker i perioden  
048/17 Referatsaker i perioden  

049/17 Industri- og næringsareal i Fauske  
050/17 Høring - Strategiplan havbruk - salten 2017-2027  

051/17 Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i 
Fauske kommune 2017 - 2020 

 

052/17 G.nr. 93 B.nr. 5  Sigmund H Hillestad - behandling av 
mottatt klage på fradeling 

 

053/17 84/69 Jørn Eliassen - Klagebehandling søknad om 
deling/justering av grunneiendom til Torbjørn Eliassen 

 

054/17 Søknad om frakt av hytteelementer og materialer  

055/17 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Brattåsvika 

 

056/17 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

 

057/17 Søknad om transport av byggematerialer med 
helikopter 

 

058/17 Søknad om bruk av helikopter til transport av 
byggematerialer 

 

059/17 Søknad om tillatelse til helikoptertransport for frakt av 
byggematerialer samt utespa/jacuzzi - Brattåsvika 

 

060/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - 
utvidet sesong. 

 

061/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - 
utvidet sesong. 

 

062/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - 
utvidet sesong. 

 

063/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - 
utvidet sesong. 

 

064/17 Deltakelse i styringsgruppe for oppfølging av 
fylkesdelplan for Sjunkan - Misten 

 

065/17 83/15 - Fradeling av parsell Wenberg fiskeoppdrett AS  

066/17 Tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med 
befaring - forlengelse av sesong 
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046/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 046/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
047/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 047/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
048/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 048/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
049/17: Industri- og næringsareal i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 

tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 049/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig 
opparbeidelse av nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan 
vi i større grad nå de mål vi har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik 
at nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at 
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tilgjengelig areal frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av 

datasenter og annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige 
undersøkelser og planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
 
 
050/17: Høring - Strategiplan havbruk - salten 2017-2027 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunetyret slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske Kommune 

legges fram i egen sak i kommunestyret.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Kommunestyret støtter planen, men savner litt mer fokus på Salten som region og synliggjøring 
av de ulike styrkene og kvalitetene de øvrige kommunene bidrag med i regionen. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 050/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret støtter planen, men savner litt mer fokus på Salten som region og 
synliggjøring av de ulike styrkene og kvalitetene de øvrige kommunene bidrag med i 
regionen. 

 
 
 
051/17: Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017 - 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 
kommune 2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
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Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 
kommune 2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
 
 
052/17: G.nr. 93 B.nr. 5  Sigmund H Hillestad - behandling av mottatt klage på fradeling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 12 innvilges fradeling 
av eiendom g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20  
innvilges fradeling av eiendom g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Vilkår: 
· At eiendommen ikke etableres nærmere enn angitt i bestemmelse § 9.1 a) til 

kommuneplanens arealdel – 50 meter horisontallinje fra Laksåga. 

 
· At areal innenfor aksomhetssonen ikke kan bebygges uten at sikker byggegrunn er 

dokumentert, bestemmelse § 9.1 c) til kommuneplanens arealdel. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 052/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 12 innvilges fradeling 
av eiendom g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20  
innvilges fradeling av eiendom g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Vilkår: 
· At eiendommen ikke etableres nærmere enn angitt i bestemmelse § 9.1 a) til 
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kommuneplanens arealdel – 50 meter horisontallinje fra Laksåga. 

 
· At areal innenfor aksomhetssonen ikke kan bebygges uten at sikker byggegrunn er 

dokumentert, bestemmelse § 9.1 c) til kommuneplanens arealdel. 

 
 
 
053/17: 84/69 Jørn Eliassen - Klagebehandling søknad om deling/justering av 
grunneiendom til Torbjørn Eliassen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 092/17 av 21.03.2017 stadfestes. 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§ 20-1 avslås søknad om fradeling. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 053/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 092/17 av 21.03.2017 stadfestes. 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§ 20-1 avslås søknad om fradeling. 

 
 
 
054/17:  Søknad om frakt av hytteelementer og materialer 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kristian Amundsen, Fauske,   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 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 1. juli til 1. oktober 2017.  
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Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 3: 
3. Flygningen må skje i tidsrommet 26. juni til 1. oktober 2017 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 054/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kristian Amundsen, Fauske,   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 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 26. juni til 1. oktober 2017.  
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055/17: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 avslås søknaden fra Tommy Krokstrand, Bodø, om frakting av 
byggematerialer med ATV på bar mark. 
 
Transport på barmark kan gi terrengskader og vil skape presedens for liknende 
saker. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 055/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
§ 6 avslås søknaden fra Tommy Krokstrand, Bodø, om frakting av 
byggematerialer med ATV på bar mark. 
 
Transport på barmark kan gi terrengskader og vil skape presedens for liknende 
saker. 

 
 
 
056/17: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA v/Gunnar 
Rabben, Valnesfjord, tillatelse til transport med traktor, gravemaskin eller ATV på 
Tokdalsveien slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med traktor/gravemaskin på Tokdalsveien i 
forbindelse med reparasjon av overløpsterskel (demning) for Tokdalsvannet. 
Trase skogsvei fra Kosmo til Tokdalsvannet. 

2. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med atv/traktor for transport av utstyr i 
forbindelse med forsterkning av bru over Tokdalsåga. Trase skogsvei fra Kosmo 
til Tokdalsvannet. 

3. Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2017. 
4. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
5. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 056/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA v/Gunnar 
Rabben, Valnesfjord, tillatelse til transport med traktor, gravemaskin eller ATV på 
Tokdalsveien slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med traktor/gravemaskin på Tokdalsveien i 
forbindelse med reparasjon av overløpsterskel (demning) for Tokdalsvannet. 
Trase skogsvei fra Kosmo til Tokdalsvannet. 

2. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med atv/traktor for transport av utstyr i 
forbindelse med forsterkning av bru over Tokdalsåga. Trase skogsvei fra Kosmo 
til Tokdalsvannet. 

3. Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2017. 
4. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
5. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
 
057/17:  Søknad om transport av byggematerialer med helikopter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Asbjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til 
transport av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen 
v/Skihytta i Sulitjelma og til hyttetomt ved Kjelvatnet med koordinater N7439776 og 
E545836, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
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1. Det kan benyttes inntil 4 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  28. juni til 20. juli 2017 

 
 

 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 057/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Asbjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til 
transport av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen 
v/Skihytta i Sulitjelma og til hyttetomt ved Kjelvatnet med koordinater N7439776 og 
E545836, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 4 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  28. juni til 20. juli 2017 
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058/17: Søknad om bruk av helikopter til transport av byggematerialer 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Egil Olsen, Valnesfjord,  tillatelse til 
transport av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen 
v/Skihytta i Sulitjelma og til hyttetomt i Saakiåsen 5, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  10. juli til 13. oktober 2017.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 058/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Egil Olsen, Valnesfjord,  tillatelse til 
transport av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen 
v/Skihytta i Sulitjelma og til hyttetomt i Saakiåsen 5, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  10. juli til 13. oktober 2017.  
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059/17: Søknad om tillatelse til helikoptertransport for frakt av byggematerialer samt 
utespa/jacuzzi - Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Ann Siv Akerhei Bjur, Fauske,   
tillatelse til transport av vinduer, jacuzzi og div til hytte med helikopter fra 
småbåthavna på Skaft, Valnesfjord eller fra parkeringsplassen i Brattåsvika til 
hytte beliggende i Brattåsvika, gnr. 76/190, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 3 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017 
4. Søker må sjølv innhente grunneiers tillatelse til landing.  

 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 059/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Ann Siv Akerhei Bjur, Fauske,   
tillatelse til transport av vinduer, jacuzzi og div til hytte med helikopter fra 
småbåthavna på Skaft, Valnesfjord eller fra parkeringsplassen i Brattåsvika til 
hytte beliggende i Brattåsvika, gnr. 76/190, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 3 turer t/r tilsammen 
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2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017 
4. Søker må sjølv innhente grunneiers tillatelse til landing.  

 

 
 

 
 
 
060/17: Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Robin Alstad, Bodø,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til 
Muorki og fram til naustet. 
 
Det innvilges i tillegg 1 tur for henting av båt fra nordenden av Lomi til Muorki med 
snøskuter.  Denne transporten må utføres under en av de 2 tilsynsturene som innvilges 
fra Daja til Mourki. Trasekart for båthenting ligger ved saken. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
... alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier 
det. 
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Rådmannens forslag til vedtak med FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 060/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Robin Alstad, Bodø,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til 
Muorki og fram til naustet, alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan 
benyttes hvis snøforhold tilsier det. 
 
Det innvilges i tillegg 1 tur for henting av båt fra nordenden av Lomi til Muorki med 
snøskuter.  Denne transporten må utføres under en av de 2 tilsynsturene som innvilges 
fra Daja til Mourki. Trasekart for båthenting ligger ved saken. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
 
 
061/17: Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Terje Kristoffersen, Tverlandet,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med 
snøskuter i tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa 
fra Daja til Muorki og fram til naustet. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
... alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier 
det. 

Rådmannens forslag til vedtak med FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 061/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Terje Kristoffersen, Tverlandet,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med 
snøskuter i tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa 
fra Daja til Muorki og fram til naustet, alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ 
Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier det. 
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Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 
 
 
062/17: Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Kjell Misvær, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til 
Muorki og fram til naustet. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
... alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier 
det. 

Rådmannens forslag til vedtak med FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 062/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Kjell Misvær, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til 
Muorki og fram til naustet, alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan 
benyttes hvis snøforhold tilsier det. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 

 
 
 
063/17: Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Ronny Evison Johansen, Fauske, gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med 
snøskuter i tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa 
fra Daja til Muorki og fram til naustene. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
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Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
... alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier 
det. 

Rådmannens forslag til vedtak med FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 063/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Ronny Evison Johansen, Fauske, gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med 
snøskuter i tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa 
fra Daja til Muorki og fram til naustene, alternativ trase fra Giken/ Ny-Sulitjelma til Lomi/ 
Mourki kan benyttes hvis snøforhold tilsier det. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 

 
 
 
064/17: Deltakelse i styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan - Misten 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 

· ………………………… 

 
Som vararepresentant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – 
Misten oppnevnes: 

· ………………………… 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Steinar Nymo (AP) foreslo: 
Som vararepresentant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 

· Janne Hatlebrekke 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Som representant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 



Side 19 
 

· Kjetil Sørbotten 

AP og FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 064/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Som representant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 

· Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 

 
Som vararepresentant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – 
Misten oppnevnes: 

· Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske 

 
 
 
065/17: 83/15 - Fradeling av parsell Wenberg fiskeoppdrett AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Delegert sak plan- og utviklingsutvalg 113/17 oppheves. 

Grunnet den spesielle situasjonen omkring eiendommens beskaffenhet der den ene delen er 
regulert til industri, mens den andre delen er LNA-område og de to delene er delt av E6. Dette 
vil i praksis ikke være en fradeling av lanbrukseiendom. Gjenæværende landbrukseiendom vil 
etter fradeling fremdeles være tilgjengelig som tilleggsjord og utleie for eventuelle interessenter. 

Søknad om fradeling innvilges. 

FL's forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
PLUT- 065/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegert sak plan- og utviklingsutvalg 113/17 oppheves. 

Grunnet den spesielle situasjonen omkring eiendommens beskaffenhet der den ene delen 
er regulert til industri, mens den andre delen er LNA-område og de to delene er delt av E6. 
Dette vil i praksis ikke være en fradeling av lanbrukseiendom. Gjenæværende 
landbrukseiendom vil etter fradeling fremdeles være tilgjengelig som tilleggsjord og utleie 
for eventuelle interessenter. 

Søknad om fradeling innvilges. 
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066/17: Tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med befaring - forlengelse av sesong 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis følgende tillatelse: 
 
1) I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
utrede muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og 
næringsutvikling i Sulitjelma, og at det er behov for befaring i forbindelse med 
forvaltning av motorisert ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området 
slik: 
 
2) Befaring kan foregå i tidsrommet fra 23. mai 2017 og så lenge det er snødekt 
mark i de traseer som skal befares våren 2017. 
3) Det kan benyttes max 5 snøskutere samtidig på hver befaring. 
4) Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 
5) Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 
6) Det skal kjøres i samlet gruppe.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 3: 
3) Det kan benyttes max 10 snøskutere samtidig på hver befaring. 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1, 2, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 066/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
1) I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 
muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og næringsutvikling i 
Sulitjelma, og at det er behov for befaring i forbindelse med forvaltning av motorisert 
ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området slik: 
 
2) Befaring kan foregå i tidsrommet fra 23. mai 2017 og så lenge det er snødekt 
mark i de traseer som skal befares våren 2017. 
3) Det kan benyttes max 10 snøskutere samtidig på hver befaring. 
4) Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 
5) Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 
6) Det skal kjøres i samlet gruppe.  
 

 
 
 
 


