
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.05.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2018 Til kl. 15:00 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 
Geir Mikkelsen 
Ketil Hugaas 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer fra rådmannen: 
Enhetsleder plan/utvikling svarte på spørsmål fra forrige møte: 

· Garasje - Henning Olsen. Etter høring fra Nordland fylkeskommune anbefaler 
de bygge- og deleforbud. Klage er innkommet 24.09.17, men enda ikke 
behandlet. 
Kathrine Moan Larsen ber om at saken blir forelagt planutvalget, jfr. vedtak. 

· Politivedtekter. Brev sendes til alle gårdeiere og vil bli tatt opp i 
Handelsstandsforeningen. Brevene vil bli referert i planutvalget. 

· Boplikt. Har ikke hatt tid til å se på dette. Kan innføre dette på et lite område - 
Må se på fordeler og ulemper. Skal lage sak til høsten. 

 

Merknader til dagorden: 

· Svein Roger Bådsvik (V): 
1. Grus i Moen. Administrasjonen sa at det ikke var planer for uttak. Har fått 
henvendelse om at noen i Moen har fått avslag på byggetillatelse pga. 
usikkerhet ang. grusforekomster. Dette medfører utrygghet for beboerne. 
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2. Sak fra forrige møte. Hyttetomt ved Svartvatnet. Det er 3 andre tomter som 
går helt ned til vannet. Det vil komme klage med begrunnelse i 
forskjellsbehandling. 

· Janne Hatlebrekke (AP): 
Planutvalget har for liten hyppighet på møtene og det burde vært flere tema fra 
enhetene. 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Ber om avklaring av veier i Sulitjelma. Kommunen må ta saken opp med 
Staten og ikke avskrive seg ansvar overfor innbyggerne. 
2. Ber om oppstart av konsekvensutredning av Nordlysløypa. Må ha møte med 
SKS før offentlig høring for eventuelt omlegging/sløyfing av løype på Lomi. 
3. Framdriftsplan for kulturminneplan - Ber om orientering. 
4. Planlegging av ny Coop-butikk i Sulitjelma - Ber om orientering. 
5. Gang-/sykkelvei til barnehagen i Sulitjelma - Ikke ferdig asfaltert. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Orientering fra kultursjef: 
Møte ang. skutertrafikk i Sulitjelma - Holdningskampanje som resulterte i en annonse, 
Fauske kommune sammen med politiet og næringslivet. 

Svar på spørsmål: 
Svein Roger Bådsvik: 
1. Enhetsleder svarte. Kjenner ikke til dette. 
Janne Hatlebrekke: 
Utvalgsleder svarte. Planutvalget er et arbeidsutvalg som bør ha flere møter. Må se 
om det trenges flere møter i høst og vurdere i forbindelse med utarbeidelse av 
møteplan for neste år. 
Kathrine Moan Larsen: 
3. Enhetsleder svarte. Nytt møte i august. 
4. Enhetsleder svarte. Coop holder på med regulering. Kommer i møte 18. juni. 
5. Kommunalsjef svarte. Området er enda ikke ferdig. 

Janne Hatlebrekke (AP) innvilget permisjon fra og med sak 63/18. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.06.18 
 
 
Beirt Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

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

Saksnr. Sakstittel  
048/18 Godkjenning av møtebok  

049/18 Delegerte saker i perioden  
050/18 Detaljregulering for Havnegården  

051/18 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
052/18 Detaljregulering for Myrveien 13 og 15  

053/18 Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling  
054/18 Endring av områderegulering for sentralskoleområdet 

1841-2012003  - Behandling før høring og utlegging til 
offentlig ettersyn 

 

055/18 Reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark  

056/18 Detaljregulering av Valnesfjord skole og flerbrukshall  
057/18 Søknad om reguleringsendring  

058/18 Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av 
planprogram 

 

059/18 Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg  
060/18 Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, 

tette tanker, minirenseanlegg mv 
 

061/18 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 
Kommune 2018 - 2020 

 

062/18 Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i 
Jakobsbakken, Sulitjelma 

 

063/18 119/1 Statskog - søknad om fradeling av areal til 
parkering Sjeidehusbakken 

 

064/18 Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd pga brudd på annet regelverk for 
jordbruksvirksomhet - org. nr. 975355489 Lars Erik 
Navjord 

 

065/18 Klage på størrelse på gebyr for behandling av søknad 
om konsesjon gnr. 84/17 i Fauske kommune 

 

066/18 Klungset utmarkslag -  Bruk av motorkjøretøy i 
forbindelse med fiskekultivering i Klungsetmarka - 
utvidelse av tidligere vedtak 

 

067/18 Robin Alstad m/flere - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark 

 

068/18 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

 

069/18 Terje Kristoffersen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

071/18 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram 
for fysiske tiltak 2019 

 

072/18 Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for 
kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
- Rørgata. 

 

073/18 Referatsaker i perioden  
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048/18: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 048/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
049/18: Delegerte saker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 049/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
050/18: Detaljregulering for Havnegården 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
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Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

Rådmannens forslag til innstilling med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig 
vedtatt. 

 
PLUT- 050/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Havnegården med følgende tillegg: 

Innkjøring av parkeringsarealet i Havnegården skal være fra nord- eller vestsiden av 
bygget.  
Forretningsarealet i første etasje skal vende mot sør. 
Fauske kommune henstiler Havnegården til å samhandle med utbygger av Fauske 
Tower, slik at uteområdet utvikles på en helhetlig, estetisk og gjennomført måte. 
Fauske kommune forutsetter at fortau på sørsiden av bygget opprettholdes. 

 
 
 
051/18: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik: 
 
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer 
med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt 
øvrig bruk 
av ubebygde arealer. 
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
 
 
052/18: Detaljregulering for Myrveien 13 og 15 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 052/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven 
§ 7, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering 
for Myrveien 13 og 15. 
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053/18: Detaljregulering for Løkåsåsen - 2. gangs behandling 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til Valnesfjord Nærmiljøutvalg har fått avholdt folkemøte/arbeidsseminar, 
slik at innbyggerne får anledning til å bidra til utformingen av tomtearealet.Fauske 
kommune bør i størst mulig grad lytte til, og sette pris på engasjement i 
lokalbefolkningen.AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 3 (2FL, 1R) mot 2 (1AP, 1V) 
stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til detaljregulering for Løkåsåsen 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12, inkl. endringer foreslått 
av rådmannen etter høringsperioden. 

 
 
 
054/18: Endring av områderegulering for sentralskoleområdet 1841-2012003  - 
Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygnignsloven § 12-11 legges forslaget til 
detaljregulering av Sentralskoleområdet ut til høring og  offentlig ettersyn i 6 
uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 054/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygnignsloven § 12-11 legges forslaget til 
detaljregulering av Sentralskoleområdet ut til høring og  offentlig ettersyn i 6 
uker. 
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055/18: Reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 
058/09 godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 055/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 
058/09 godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Klungsetmarka fritidspark. 

 
 
 
056/18: Detaljregulering av Valnesfjord skole og flerbrukshall 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 
058/09 godkjenner  Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 056/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 
058/09 godkjenner  Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 
 
 
057/18: Søknad om reguleringsendring 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget innvilger søknad om igangsetting av endring av områderegulering 
for Løkås 56-57 etter plan og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 057/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Planutvalget innvilger søknad om igangsetting av endring av områderegulering 
for Løkås 56-57 etter plan og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
058/18: Rullering av trafikksikkehetsplanen - Fastsetting av planprogram 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 058/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Planprogram som har vært ute på høring fastsettes slik det foreligger. 

 
 
 
059/18: Forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 059/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift - feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 
 
 
060/18: Forskrift av tvungen tømming av slamskillere, privet, tette tanker, 
minirenseanlegg mv 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 060/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommunestyre vedtar forskrift om tvungen tømming av slamavskillere, 
privet, tette tanker, minirenseanlegg mv. 

 
 
 
061/18: Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske Kommune 2018 - 2020 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018 – 2020 vedtas. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 061/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2018 – 2020 vedtas. 

 
 
 
062/18: Søknad om bruksendring og restaurering av "Fira" i Jakobsbakken, Sulitjelma 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 d innvilges dispensasjon 
fra bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken § 2.1.17 for 
bruksendring av «Fira» i Jakobsbakken fra fritidsbolig til næringsformål som 
omsøkt. 
 
I medhold av § 2.2 kulepunkt 6 i reguleringsbestemmelsene for Jakobsbakken 
innvilges søknad om restaurering av fasaden på «Fira» på følgende vilkår: 
· Nytt panel må være kopi av det opprinnelige. Kledning fra 1956 må rives 

forsiktig, og om mulig, gjenbrukes på et par av veggene. 
· Vinduene må utseendemessig være kopier av de originale fra 1956. 
· Detaljer som vindusomramming, hjørnekasser mv. må utføres som 

opprinnelig. 
· Skifertak må gjenbrukes i sin helhet. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte 18. juni 2018. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 062/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 18. juni 2018. 

 
 
 
063/18: 119/1 Statskog - søknad om fradeling av areal til parkering Sjeidehusbakken 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 
Fauske kommune ber Statskog sende ny søknad om fradeling areal til 
parkeringsformål. 
 
Saken fremmes direkte til politisk behandling uten forutgående delegert vedtak. 
 
Fauske kommune dekker kostnadene med utarbeidelse av ny søknad, 
saksbehandling om fradelingen og oppmåling. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Håvar Olsen (R) foreslo: 
Med bakgrunn i tidligere sak 38/17 og fremlagt løsningsforslag har Plan og 
utviklingsutvalget vurdert forslaget i saken slik at fordelen med tiltaket ikke er større en 
ulempene for fastboende på stedet. 

Planutvalget ønsker ikke at omsøkt område fradeles for salg, men fortsatt holdes 
tilgjengelig for allmenheten, samt opprettholde plass for offentlige tjenester som 
snørydding, renovasjon samt sikre tilgang for utrykningskjøretøy.  
 
Gnr 119/104 mistet i en jordskiftesak i 2016 areal på grunn av feil i kartgrunnlaget 
hos  kommunen. 
Denne feilen resulterte i arealet ble innlemmet i tomten til Gnr 119/104 selv om den 
tidligere var solgt til naboeiendommen . 
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Arealet som gikk tapt i jordskiftesaken anses ikke som egnet parkerings areal slik 
terrenget fremstår, slik at gnr 119/104 mistet således ikke noen parkeringsplasser i 
saken. 
 
Det foreslås derfor at det gis mulighet for Statskog å søke fradeling av tilsvarende  areal 
som ble tapt i jordskiftesaken i et annet område eller at kommunen kompenserer 
økonomisk for det tapte arealet etter gjeldende takst i Sulitjelma. 
 
Fauske kommune dekker eventuelt kostnadene med utarbeidelse av ny søknad, 
saksbehandling om fradelingen og oppmåling som et endelig oppgjør i saken. 
 
R's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
PLUT- 063/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Med bakgrunn i tidligere sak 38/17 og fremlagt løsningsforslag har Plan og 
utviklingsutvalget vurdert forslaget i saken slik at fordelen med tiltaket ikke er 
større en ulempene for fastboende på stedet. 

Planutvalget ønsker ikke at omsøkt område fradeles for salg, men fortsatt 
holdes tilgjengelig for allmenheten, samt opprettholde plass for offentlige 
tjenester som snørydding, renovasjon samt sikre tilgang for utrykningskjøretøy.  
 
Gnr 119/104 mistet i en jordskiftesak i 2016 areal på grunn av feil i 
kartgrunnlaget hos  kommunen. 
Denne feilen resulterte i arealet ble innlemmet i tomten til Gnr 119/104 selv om 
den tidligere var solgt til naboeiendommen . 
 
Arealet som gikk tapt i jordskiftesaken anses ikke som egnet parkerings areal 
slik terrenget fremstår, slik at gnr 119/104 mistet således ikke noen 
parkeringsplasser i saken. 
 
Det foreslås derfor at det gis mulighet for Statskog å søke fradeling av 
tilsvarende  areal som ble tapt i jordskiftesaken i et annet område eller at 
kommunen kompenserer økonomisk for det tapte arealet etter gjeldende takst i 
Sulitjelma. 

 
Fauske kommune dekker eventuelt kostnadene med utarbeidelse av ny søknad, 
saksbehandling om fradelingen og oppmåling som et endelig oppgjør i saken. 

 
 
 
064/18: Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd og avløsertilskudd pga 
brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet - org. nr. 975355489 Lars Erik Navjord 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunen finner ikke at det er kommet nye og avgjørende momenter i saken 
og tar dermed ikke klagen til følge. 
 
Kommunen opprettholder vedtak i sak 80/18 der søknad om produksjonstilskudd 
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i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017 for foretaket, 
org.nr. 975355489, Lars Erik Navjord, avkortes med kr. 40.000,-. 
 
Avkortingen skjer i det samlede tilskuddet for 2017, jfr Forskrift om produksjons- 
og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd etter Forskrift om hold av svin §§ 
18, 20 og 21.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 064/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunen finner ikke at det er kommet nye og avgjørende momenter i saken 
og tar dermed ikke klagen til følge. 
 
Kommunen opprettholder vedtak i sak 80/18 der søknad om produksjonstilskudd 
i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017 for foretaket, 
org.nr. 975355489, Lars Erik Navjord, avkortes med kr. 40.000,-. 
 
Avkortingen skjer i det samlede tilskuddet for 2017, jfr Forskrift om produksjons- 
og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd etter Forskrift om hold av svin §§ 
18, 20 og 21.  

 
 
 
065/18: Klage på størrelse på gebyr for behandling av søknad om konsesjon gnr. 84/17 i 
Fauske kommune 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Konsesjonsgebyr på kr. 5.000,- for behandling av søknad om konsesjon på gnr. 
84/17 opprettholdes. 
 
Gebyret kreves inn med hjemmel i kommunens gebyrregulativ.  
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 065/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 
 
Konsesjonsgebyr på kr. 5.000,- for behandling av søknad om konsesjon på gnr. 
84/17 opprettholdes. 
 
Gebyret kreves inn med hjemmel i kommunens gebyrregulativ.  

 
 
 
066/18: Klungset utmarkslag -  Bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka - utvidelse av tidligere vedtak 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak i sak 78/17 utvides slik at transport også kan foregå på lørdager.  Fauske 
kommune er opptatt av at  Klungsetmarka skal være et attraktivt 
rekreasjonsområde for befolkningen uten motorisert ferdsel på søndagene. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 066/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Vedtak i sak 78/17 utvides slik at transport også kan foregå på lørdager.  Fauske 
kommune er opptatt av at  Klungsetmarka skal være et attraktivt 
rekreasjonsområde for befolkningen uten motorisert ferdsel på søndagene. 

 
 
 
067/18: Robin Alstad m/flere - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for 
obervasjon/forebygging av skade på eiendom fra Robin Alstad, Bodø, m/flere, 
avslås. 
 
På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med 
snøskuter utover våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som 
er spesielt sårbare i kalvingstiden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 067/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for 
obervasjon/forebygging av skade på eiendom fra Robin Alstad, Bodø, m/flere, 
avslås. 
 
På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med 
snøskuter utover våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som 
er spesielt sårbare i kalvingstiden. 

 
 
 
068/18: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Silje Willumsen Guttelvik, Bodø, avslås.  Behov for transport i 
forbindelse med utbering av hytte kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordningen 
som er etablert i Sulitjelma. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 068/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Søknad fra Silje Willumsen Guttelvik, Bodø, avslås.  Behov for transport i 
forbindelse med utbering av hytte kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordningen 
som er etablert i Sulitjelma. 

 
 
 
069/18: Terje Kristoffersen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter i forbindelse med befaring 
for å finne egnet plassering til radiomast på Lajrrovarre eller ved Vassjavarre i 
Sulitjelmafjelelt fra Terje Kristoffersen m/flere avslås. 
 
Ferdsel med snøskuter utover våren/sommeren i dette område vil være uheldig 
for rein som er spesielt sårbare i kalvingstiden. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
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Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 069/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter i forbindelse med befaring 
for å finne egnet plassering til radiomast på Lajrrovarre eller ved Vassjavarre i 
Sulitjelmafjelelt fra Terje Kristoffersen m/flere avslås. 
 
Ferdsel med snøskuter utover våren/sommeren i dette område vil være uheldig 
for rein som er spesielt sårbare i kalvingstiden. 

 
 
 
071/18: Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram for fysiske tiltak 2019 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Fauske kommune prioriterer å få etablert veilys på veier som er skoleveier i 
kommunen. 

1. Det søkes om midler til veilys fra Nedre til Øvre Tortenli 
2. Det søkes om midler til veilys i Øvre Bådsvik 
3. Det søkes om midler til komplettering av veilys i Bremsebakken. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 071/18 Vedtak: 

Vedtak: 
Fauske kommune prioriterer å få etablert veilys på veier som er skoleveier i 
kommunen. 

1. Det søkes om midler til veilys fra Nedre til Øvre Tortenli 
2. Det søkes om midler til veilys i Øvre Bådsvik 
3. Det søkes om midler til komplettering av veilys i Bremsebakken. 

 
 
 
072/18: Klage på vedtak i K-sak 115/17 - Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for 
snøskuter i Fauske kommune - Rørgata. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagen tas til orientering. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Klagen tas ikke til følge. 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/18 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 
 
073/18: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.05.2018: 
 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/18 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
 


