
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.02.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2018 Til kl. 17:50 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommuestyresalen 

 
 
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 
Gunnar Myrstad 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Kjetil Sørbotten 019/18  Kjetil Sørbotten (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet. 
Han er nabo til søker og har 
mottatt nabovarsel. 
Sørbotten ble erklært inhabil 
med 3 mot 1 stemme med 
hjemmel i forvaltningsloven § 
6, 1. ledd a). 
 

 
 
Møtenotater: 
Utvalgsleder skal be ordfører om å få avholde et ekstra møte på vårhalvåret. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Janne Hatlebrekke (AP): 
1. Ber om orientering ang. sak om støttemur i Valnesfjord. 
2. Viser til henvendelse fra JSB Eiendom ang. arealplanen - Ber om orientering fra 
administrasjonen 

 Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Ber om at innstilling kommer først i sakspapirer 
2. Sak ang. søppelhåndtering i Sulitjelma. Brev fra IRIS. Det er for dårlig 
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vintervedlikehold for at søppelbilene kan kjøre. Må trille søppeldunkene ned til 
hovedvei. Det er kommunen som har ansvar for brøyting og strøing. 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent.  

Svar på spørsmål: 
Janne Hatlebrekke: 
Enhetsleder svarte. Det er gitt tillatelse uten nabovarsel. Ligger i en blindvei. En nabo har 
klaget. Høyden på muren er på 1,38 meter i bue. Den ligger delvis på kommunal veigrunn. 
Har vært på befaring med enhetsleder VVA som ikke ser problem med veivedlikehold, men 
det burde vært nabovarselet. Muren bør rettes ut og tas litt ned i bakkant. 

Kathrine Moan Larsen: 
Enhetsleder og kommunalsjef svarte. Har ikke kjennskap til IRIS brev. Enhetsleder skal 
innkalle til møte med ordfører og enhetsleder VVA. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.02.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
002/18 Godkjenning av møtebok  

003/18 Delegerte saker i perioden  
004/18 Referatsaker i perioden  

005/18 Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske 
kommune 2018 - 2030 - Sluttbehandling 

 

006/18 Nytt Erikstad Silanlegg  
007/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og 

kulturhus 
 

008/18 Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og 
energiplan 

 

009/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  

010/18 Forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15  

011/18 Forslag til detaljregulering Havnegården  

012/18 Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan  
013/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram  

014/18 Forskrift - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg  
015/18 Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, 

tette tanker, minirenseanlegg mv. 
 

016/18 Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til  
kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma til  høring 

 

017/18 93/29 - Ketil Jensen - Svar på søknad om tilatelse til 
tiltak oppføring av fritidsbolig, samt dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser Kommuneplanens arealdel.  
Lakså 27, Valnesfjord 

 

018/18 117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  
jordloven 

 

019/18 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling - 
Ny behandling 

 

020/18 Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503  

021/18 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal 
tomt gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva Industriområde. 

 

022/18 Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra 
Fauske kommunes eiendom gnr 83, bnr 8 til 11 

 

023/18 Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av 
Dajaveien 

 

024/18 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Gravemaskin 

 

025/18 Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Helikopter 

 

026/18 Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening - Søknad om å 
kjøre opp skispor med snøskuter 

 

027/18 Kirsti Langaard - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

028/18 Kjell Egil Mattson - Søknad om landing og parkering av 
mikrosjøfly på Langvatnet og Kjelvatnet i Sulitjelma 

 

029/18 Mads Hjørnevik - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

030/18 Mads Hjørnevik, Bodø - Klage på vedtak i sak 121/17  
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031/18 Mai Lis Mikalsen - søknad om dispensajon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

032/18 Sulitjelma Skytterlag - Søknad om å få benytte 
snøscooter ved idrettsarrangement 

 

033/18 Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon 
for bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

034/18 Tom Halgeir Midtsund - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

035/18 Tove Elise Magerøy - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

036/18 Sulitjelma Turistsenter - Søknad om dispensasjon for 
turistkjøring med snøskuter 

 

 
 
  



Side 5 
 

002/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2017 og 1/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 002/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 9/2017 og 1/2018 godkjennes. 

 
 
 
003/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 003/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
004/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
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RS3: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Administrasjonen bes om å undersøke muligheten for en utsettelse av fristen for innsending. 
Hvis positivt svar, sende en forenklet søknad i samarbeid med næringslivet i Sulitjelma. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

RS4: 
Håndheving av politivedtekter settes opp som sak til neste plan- og utviklingsutvalgsmøte. 

RS1, RS2 og RS5: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

RS3: 
Administrasjonen bes om å undersøke muligheten for en utsettelse av fristen for 
innsending. Hvis positivt svar, sende en forenklet søknad i samarbeid med næringslivet i 
Sulitjelma. 

RS4: 
Håndheving av politivedtekter settes opp som sak til neste plan- og utviklingsutvalgsmøte. 

RS1, RS2 og RS5: 
Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
005/18: Revisjon av kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2018 - 2030 - 
Sluttbehandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 

 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til revidering av kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser/retningslinjer. 
 
Kommuneplanens arealdel består av: 

 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030(hovedplan) 

 Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018 -2030 

 Planbestemmelser og retningslinjer 2018-2030 

 
 
 
006/18: Nytt Erikstad Silanlegg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad 
innenfor en kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for 
formannskapet til endelig godkjenning. 

 
 
 
007/18: Vedtak planprogram - Fauske Tower Hotel og kulturhus  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 007/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Planprogram for Fauske Tower Hotel og kulturhus revidert 12.2.18 fastsettes slik det 
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foreligger, i tråd med plan- og bygningsloven § 4.1. 
 
 
 
008/18: Vedtak planprogram - Revidering av Klima- og energiplan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar planprogram for Klima- og energiplan revidert 31.01.18. 
 
 
 
009/18: 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 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 009/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
010/18: Forslag til detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Myrveien 13 og 15 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Myrveien 13 og 15 ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
011/18: Forslag til detaljregulering Havnegården 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 011/18 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
012/18: Planforslag til høring - Løkåsåsen reguleringsplan 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Løkåsåsen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 012/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
detaljregulering for Løkåsåsen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

 
 
 
013/18: Rullering av trafikksikkehetsplanen - Planprogram 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 
6 uker fra 29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Planprogram for trafiksikkerhetsplan 2019-2023 for Fauske kommune legges til høring i 
6 uker fra 29. februar 2018 i hht plan- og bygningslovens § 4.1. 

 
 
 
014/18: Forskrift - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Plan- og utviklingsutvalget legger forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- 
og tilsynstjenester ut til høring i perioden 6. mars til 17. april 2018. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 014/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget legger forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- 
og tilsynstjenester ut til høring i perioden 6. mars til 17. april 2018. 

 
 
 
015/18: Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å legge ut ny forskrift om tvungen tømming av 
slamavskillere, privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. til høring i perioden 28. februar 
til 28. mars 2018. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 015/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge ut ny forskrift om tvungen tømming av 
slamavskillere, privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. til høring i perioden 28. februar 
til 28. mars 2018. 



Side 11 
 

 
 
 
016/18: Delegasjon av fullmakt for å legge ut planforslag til  kommunedelplan for 
kulturminner i Sulitjelma til  høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt for å  sende planforslag  til 
kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma på høring og legge det ut til offentlig 
ettersyn.  
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende endring: 
.... fullmakt til rådmannen for ...... 

Rådmannens forslag til vedtak med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 016/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt til rådmannen for å sende planforslag  til 
kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma på høring og legge det ut til offentlig 
ettersyn.  

 
 
 
017/18: 93/29 - Ketil Jensen - Svar på søknad om tilatelse til tiltak oppføring av 
fritidsbolig, samt dispensasjon fra reguleringsbestemmelser Kommuneplanens arealdel.  
Lakså 27, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om tillatelse til tiltak avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §8-3, §11-6, 
§28-1 og §29-5.  
 
Dispensasjonssøknaden avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §19-2.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Følgende tillegg ble fremmet: 
Gebyrer ilegges i henhold til plan- og bygningsloven. 

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 
PLUT- 017/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om tillatelse til tiltak avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §8-3, §11-6, 
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§28-1 og §29-5.  
 
Dispensasjonssøknaden avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens §19-2.  

Gebyrer ilegges i henhold til plan- og bygningsloven. 
 
 
 
018/18: 117/2 Merete Almo - Klage - søknad om fradeling etter  jordloven 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven §12 
innvilges ikke søknad om fradeling av ca 1700 m2  fra eiendomm g.nr. 117 b. nr. 2, 
Klungset i Fauske kommune. 
 
Formålet i jordloven synes ikke å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte sett i et 
langsiktig perspektiv. Behovet for ivaretakelse av landbruksmessige hensyn til vern av 
arealressurser og driftsmessige gode løsninger er vurdert klart større enn fordelene ved 
å innvilge fradeling. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 
Saken utsettes til neste møte. 

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 018/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
019/18: 76/66 Renee Susanne Normann søknad om fradeling - Ny behandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

 Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Kjetil Sørbotten  Kjetil Sørbotten (FL) stilte spørsmål med 
egen habilitet. Han er nabo til søker og har 
mottatt nabovarsel. 
Sørbotten ble erklært inhabil med 3 mot 1 
stemme med hjemmel i forvaltningsloven § 
6, 1. ledd a). 
 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 019/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 76 b.nr. 66 med ca 14,3 daa. 
 
Tillatelse til fradeling gis på følgende vilkår: 
 

 Fradeling skogteig avhendes som tilleggsareal til og sammenføyes med 76/121. 

 
 
 
020/18: Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger gnr. 103, bnr. 503 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  
 
Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Følgende endring foretas i avsnitt 1: 
Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 103, 
bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
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Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 
103, bnr. 269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske 
kommune og adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
 
 
021/18: 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva Industriområde. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
 
 
022/18: Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 83, bnr 8 til 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til 
etablering av garasje. 

 
 
 
023/18: Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien  
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -parkering 
i Daja ved FV 583. 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 023/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa 
og Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det 
bevilges kr. 40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og 
anvisninger (skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- 
med underskilt tekst «Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte 
hastighet langs kommunal vei fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  
settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -
parkering i Daja ved FV 583. 

 
 
 
024/18: Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Gravemaskin 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Cato Jensen, Fauske, om tillatelse til kjøring med gravemaskin 
med gummibelter t/r fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for 
Gamvatn. 
Det settes følgende vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur hyttetomta, trase i hht vedlagte 

 kartutsnitt. 

 Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 

 Ferdselen utføres i juli 2018. 

 Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe. 

 Søker må inngå avtale med grunneier hvor det bl a fremgår at eventuelle 
terrengskader skal utbedres på tiltakhavers regning. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 024/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Cato Jensen, Fauske, om tillatelse til kjøring med gravemaskin 
med gummibelter t/r fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for 
Gamvatn. 
Det settes følgende vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur hyttetomta, trase i hht vedlagte 

 kartutsnitt. 

 Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 

 Ferdselen utføres i juli 2018. 

 Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe. 

 Søker må inngå avtale med grunneier hvor det bl a fremgår at eventuelle 
terrengskader skal utbedres på tiltakhavers regning. 

 
 
 
025/18: Cato Jensen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Helikopter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Cato Jensen, Fauske, tillatelse til transport 
av byggematerialer/byggesett til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i 
Sulitjelma til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for Gamvatn, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

 Det kan benyttes inntil 45 turer t/r tilsammen 

 Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
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 Flygingen må skje i tidsrommet 13. august til 28. september 2018. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 025/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Cato Jensen, Fauske, tillatelse til transport 
av byggematerialer/byggesett til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i 
Sulitjelma til hyttetomt, gnr 119/1/146, beliggende nord for Gamvatn, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

 Det kan benyttes inntil 45 turer t/r tilsammen 

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

 Flygingen må skje i tidsrommet 13. august til 28. september 2018. 

 
 
 
026/18: Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening - Søknad om å kjøre opp skispor med 
snøskuter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening  gis tillatelse til å benytte snøskuter med 
redskap til oppkjøring av skispor fra Langvannet v/Kvenfloget frem til Veten, over 
Mefjellet og tilbake i samme spor fra Storhaugen, se vedlagte kartutsnitt.  Det settes 
følgende vilkår: 
 

1. Det kan benyttes 1 stk snøskuter m/ hengerredskap 
2. Ferdselen må skje i tidsrommet fra og med fredag i palmehelga til og med 

onsdag før skjærtorsdag mellom kl 08:00 til 20:00 i 2018, 2019 og 2020. 
3. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 026/18 Vedtak: 
Vedtak: 



Side 18 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Grytvikmoen/Langvannet Hytteforening  gis tillatelse til å benytte snøskuter med 
redskap til oppkjøring av skispor fra Langvannet v/Kvenfloget frem til Veten, over 
Mefjellet og tilbake i samme spor fra Storhaugen, se vedlagte kartutsnitt.  Det settes 
følgende vilkår: 
 

1. Det kan benyttes 1 stk snøskuter m/ hengerredskap 
2. Ferdselen må skje i tidsrommet fra og med fredag i palmehelga til og med 

onsdag før skjærtorsdag mellom kl 08:00 til 20:00 i 2018, 2019 og 2020. 
3. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

 
 
 
027/18: Kirsti Langaard - 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 
gis følgende tillatelse: 
 
Kirsti Langaard, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166 og familiegård, gnr 90/16.  
Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen, 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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Håvar Olsen (R) stilte spørsmål med egen habilitet. Søker er tante. Olsen ble enstemmig 
erklært habil. 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 027/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Kirsti Langaard, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til familiehytte i Skoffedalen, gnr 119/1/166 og familiegård, gnr 90/16.  
Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen, 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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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. 

 
 
 
028/18: Kjell Egil Mattson - Søknad om landing og parkering av mikrosjøfly på Langvatnet 
og Kjelvatnet i Sulitjelma  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 innvilges søknaden delvis 
slik: 
 

1. Kjell Egil Mattson, Mo i Rana, innvilges inntil 15 landinger på Langvatnet i 
Sulitjelma i perioden 1. mai til 1. november pr sesong i 3 år, dvs til 1. 
november 2020. 

Landingene må skje på dagtid, dvs i tidsrommet mellom kl 07:00 og kl 22:00 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier til landingen. 
Det skal føres kjørebok. 
   
2. Søknad om landing på Kjelvatn i Sulitjelma avslås. Begrunnelse er at dette kan 

skape presedens for liknende saker. Transportbehovet i søknaden oppgis å 
være vedlikehold og tilsyn. I denne sak vurderes det slik at det ikke er hjemmel til 
å gi dispensasjon til dette formål. Det gir ulemper for naturmangfoldet og 
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friluftslivet i området. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 028/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 innvilges søknaden delvis 
slik: 
 

1. Kjell Egil Mattson, Mo i Rana, innvilges inntil 15 landinger på Langvatnet i 
Sulitjelma i perioden 1. mai til 1. november pr sesong i 3 år, dvs til 1. 
november 2020. 

Landingene må skje på dagtid, dvs i tidsrommet mellom kl 07:00 og kl 22:00 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier til landingen. 
Det skal føres kjørebok. 
   
2. Søknad om landing på Kjelvatn i Sulitjelma avslås. Begrunnelse er at dette kan 

skape presedens for liknende saker. Transportbehovet i søknaden oppgis å 
være vedlikehold og tilsyn. I denne sak vurderes det slik at det ikke er hjemmel til 
å gi dispensasjon til dette formål. Det gir ulemper for naturmangfoldet og 

friluftslivet i området. 

 
 
 
029/18: Mads Hjørnevik - 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 
gis følgende tillatelse: 
 
Mads Hjørnevik, Bodø, gis tillatelse til inntil 3 turer til transport av møbler/inventar 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Tokdalsveien, gnr 62/100.  Det skal føres 
kjørebok. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass på Medliveien, jfr. kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 

 Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 tom 18. mars 2018.  

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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: 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 029/18 Vedtak: 
Vedtak:  

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Mads Hjørnevik, Bodø, gis tillatelse til inntil 3 turer til transport av møbler/inventar 
med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Tokdalsveien, gnr 62/100.  Det skal føres 
kjørebok. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplass på Medliveien, jfr. kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 tom 18. mars 2018.  

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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: 

 
 
 
030/18: Mads Hjørnevik, Bodø - Klage på vedtak i sak 121/17 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage fra Mads Hjørnevik, Bodø, tas delvis til følge. 
 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges inntil 4 turer pr sesong for transport av brensel og gass til fritidsbolig i 
Tokdalsveien 4, gnr 62/100.  Kjøringen skal starte fra Medliveien, jfr. kartutsnitt. 
 

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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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Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
 Klage fra Mads Hjørnevik, Bodø, tas til følge. 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges inntil 6 turer pr sesong for transport av brensel og gass til fritidsbolig i 
Tokdalsveien 4, gnr 62/100.  Kjøringen skal starte fra Medliveien, jfr. kartutsnitt. 
 

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

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

 

FL's forslag til vedtak ble vedtatt med 3 (2FL, 1R) mot 2 (1AP, 1V) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til vedtak. 

 
PLUT- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 

 Klage fra Mads Hjørnevik, Bodø, tas til følge. 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges inntil 6 turer pr sesong for transport av brensel og gass til fritidsbolig i 
Tokdalsveien 4, gnr 62/100.  Kjøringen skal starte fra Medliveien, jfr. kartutsnitt. 
 

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelsen gjelder fom 27. februar 2018 (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

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

 
 
 
031/18: Mai Lis Mikalsen - søknad om dispensajon 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 
gis følgende tillatelse: 
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Mai Lis Mikalsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til familiehytte i Skofferdalen, gnr 119/1/166.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen til familiehytta i Skofferdalen, 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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 031/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Mai Lis Mikalsen, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til familiehytte i Skofferdalen, gnr 119/1/166.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplass på Tveråmoen til familiehytta i Skofferdalen, 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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

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

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

 
 
 
032/18: Sulitjelma Skytterlag - Søknad om å få benytte snøscooter ved 
idrettsarrangement 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Sulitjelma Skytterlag v/leder Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 3 stk 
snøskutere i tidsrommet 13. april til og med 22. april 2018 i forbindelse med avvikling 
av arrangement på skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma. I tillegg gis det tillatelse til bruk 
av 1 stk ekstra snøskuter søndag den 22. april 2018. 

 
Vilkår for tillatelsen: 

 All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 22:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 032/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Sulitjelma Skytterlag v/leder Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 3 stk 
snøskutere i tidsrommet 13. april til og med 22. april 2018 i forbindelse med avvikling 
av arrangement på skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma. I tillegg gis det tillatelse til bruk 
av 1 stk ekstra snøskuter søndag den 22. april 2018. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

 All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 

 All kjøring mellom kl. 22:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
 
033/18: Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Søknad  fra Sulitjelma Snøscooterklubb om tillatelse til kjøring med snøskuter i 
forbindelse med medlemsturer i en avgreining fra Turistløypa til nordre del av 
Loppavatnet avslås. 
 
Begrunnelsen er at dette anses som turkjøring/fornøyelseskjøring og det er ikke hjemlet 
i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Løypa Sulitjelma Snøscooterklubb søker å kjøre er samme løypa som Fauske kommune har 
konsekvensutredet. Løypetraseen er godkjent av Balvatn reinbeitedistrikt samt grunneier. 
Loppavatnet kan man kjøre til fra Svensk side, men da blir det en svært lang etappe via 
Turistløypa. Formålet med turen er isfiskekonkurranse som skal arrangeres som en sosial 
happening for klubbens medlemmer. Søknaden gjelder et transportbehov for å kunne 
organisere isfiskekonkurranse på Loppavatnet. Det er ikke mulig å organisere samme 
opplegget uten at transportbehovet blir for langt. Det skal kjøres på snødekt mark og islagt 
vann. Det gis tillatelse til 2 turer og det vil ikke skade eller være en ulempe for motorferdselen 
totalt sett. Sulitjelma Snøscooterklubb er kjent i området. Klubben har i tillegg ansvar for 
løypetraseer vedtatt i forskrift av Fauske kommune og er en viktig ambassadør for 
holdningsskapende arbeid ifm motorferdsel i utmark. 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 

Sulitjelma Snøsccoterklubb gis tillatelse til å organisere 2 isfisketurer til Loppavatnet for sine 
medlemmer. Kjøringa skal foregå fra Turistløypa og følge nordsiden av Mourki med endepunkt 
på Loppavatnets nordre ende, jfr kartutsnitt. 

Vilkår for tillatelsen: 

 Tillatelsen gjelder 31. mars og en tur til før 25. april 2018 (forutsetter snødekt mark). 
Tidspunktene varsles Fauske kommune i forkant. 

 Tillatelsen gjelder for Snøscooterklubbens medlemmer 

 All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt 

 All kjøring mellom kl. 22.00 og 07.00 er ikke tillatt 

 All ferdsel skal foregå aktsomts og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker 

 
FL's forslag ble trukkket. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 033/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad  fra Sulitjelma Snøscooterklubb om tillatelse til kjøring med snøskuter i 
forbindelse med medlemsturer i en avgreining fra Turistløypa til nordre del av 
Loppavatnet avslås. 
 
Begrunnelsen er at dette anses som turkjøring/fornøyelseskjøring og det er ikke hjemlet 
i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
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034/18: Tom Halgeir Midtsund - 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 
gis følgende tillatelse: 
 
Tom Halgeir Midtsund, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til familiegård, gnr 90/16.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplass på Tveråmoen til gården på Øvre Fjell,  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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 

 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 034/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Tom Halgeir Midtsund, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til familiegård, gnr 90/16.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplass på Tveråmoen til gården på Øvre Fjell,  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 27. februar 2018  (forutsetter snødekt mark) til 8. mai 
2022. 
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 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. 

 Dersom det skal kjøres på privat  grunn, må søker selv innhente tillatelse til dette. 

 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. 

 
 
 
035/18: Tove Elise Magerøy - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknaden fra Tove Elise Magerøy, Eide, avslås. 
 
Tilsyn med hytter kan dekkes ved at en benytter seg av leiekjøringordningen som er 
etablert i Sulitjelma. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Søknad fra Tove Elise Magerøy og Odd Knut Johansen innvilges. 

Tilsyn til hytta foretas av nær slektning, søster til hytteeier Odd Knut Johansen, som også har 
hytte ved Kjelvatnet og har dispensasjon å kjøre bagasje med snøscooter til sin hytte. Det er 
forståelig at søker ønsker at nær slektning skal ha tilsyn med hytta når de bor 90 mil fra 
Sulitjelma. 

Begge hyttene ligger over 2,5 km fra brøytet vei og Magerøy/Johansen ville således kunne fått 
innvilget dispensasjon til å tranportere bagasje til sin hytte. Støy og miljømessig vil det være en 
fordel at slektningene kan ha tilsynet med hytta som likevel kjører snøscooter til sin hytte. 

FL's forslag ble vedtatt med 4 (2FL, 1R, 1V) mot 1 (1AP) stemme avgitt for rådmannens forslag 
for vedtak. 

 
PLUT- 035/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Tove Elise Magerøy og Odd Knut Johansen innvilges. 

Tilsyn til hytta foretas av nær slektning, søster til hytteeier Odd Knut Johansen, som også 
har hytte ved Kjelvatnet og har dispensasjon å kjøre bagasje med snøscooter til sin hytte. 
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Det er forståelig at søker ønsker at nær slektning skal ha tilsyn med hytta når de bor 90 mil 
fra Sulitjelma. 

Begge hyttene ligger over 2,5 km fra brøytet vei og Magerøy/Johansen ville således kunne 
fått innvilget dispensasjon til å tranportere bagasje til sin hytte. Støy og miljømessig vil det 
være en fordel at slektningene kan ha tilsynet med hytta som likevel kjører snøscooter til 
sin hytte. 

 
 
 
036/18: Sulitjelma Turistsenter - Søknad om dispensasjon for turistkjøring med snøskuter 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 

1. Sulitjelma Turistesenter, Daja, gis tillatelse til transport av turister og utstyr fra 
Daja til Coop-stua på toppen av slalåmbakken i Sulitjelma Fjellandsby med inntil 
3 turer i tidsrommet 1. mars til 1. mai 2018. 
Det settes følgende vilkår:  

 Det kan benyttes inntil 3 stk snøskutere samtidig. 

 Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

1. Sulitjelma Turistsenter, Daja, gis tillatelse til kjøring med snøskuter i forbindelse 
med befaring av området v/skytebanen i Daja, se vedlagte kartutsnitt med 
inntegnet trase. 

· Det kan benyttes 1 stk snøskuter 
· Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  
· Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

Det settes følgende vilkår: 
 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter 

 Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  

 Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 036/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 

1. Sulitjelma Turistesenter, Daja, gis tillatelse til transport av turister og utstyr fra 
Daja til Coop-stua på toppen av slalåmbakken i Sulitjelma Fjellandsby med inntil 
3 turer i tidsrommet 1. mars til 1. mai 2018. 
Det settes følgende vilkår:  

 Det kan benyttes inntil 3 stk snøskutere samtidig. 

 Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 
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1. Sulitjelma Turistsenter, Daja, gis tillatelse til kjøring med snøskuter i forbindelse 
med befaring av området v/skytebanen i Daja, se vedlagte kartutsnitt med 
inntegnet trase. 

· Det kan benyttes 1 stk snøskuter 
· Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  
· Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 

Det settes følgende vilkår: 
 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter 

 Ferdselen må være utført innen 1. mai 2018  

 Ferdsel må foregå i tidsrommet mellom kl 17:00 og kl 22:00 
 

 
 
 
 


