
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 09.04.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Sak ang. Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg har 
høringsfrist 5. april. Vi beregner å sende denne ut i en tillleggsinnkalling. 
 
Orientering ang. skogbruk 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2019 
Sak nr. Sakstittel  
024/19 Godkjenning av møtebok  
025/19 Delegerte saker i perioden  
026/19 Referatsaker i perioden  
027/19 Sulitjelma Skytterlag - Søknad om scooterløyve i forbindelse 

med idrettsarrangement 
 

028/19 Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for 
bruk av tråkkemaskin i snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet. 

 

029/19 Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av 
tomt til garasje 

 

030/19 Endring av bestemmelser Løkåsåsen reguleringsplan  
 
 
 
Fauske, 02.04.19 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3392     
 Arkiv sakID.: 19/609 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/19 Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 og 2/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
20.02.2019 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 19.02.2019 1404428 

02.04.2019 Møteprotokoll P2-19 1407992 

02.04.2019 Møteprotokoll P1-19 1407993 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 19.02.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2019 Til kl. 15:00 Møtested: Valnesfjord skole 

 
 
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 
Renée Normann 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Janne Hatlebrekke (AP): 
Ber om status på bemanningssituasjonen på planavdelingen. 

· Svein Roger Bådsvik (V): 
Hva er status på konflikt med Ole Dahl? 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Hvem har bestilt arbeidet med forskrift om vannskuter? Vi har kapasitetsproblemer og 
Nordlysløypa står på planen. 
2. Er det noen innskrenkning på vedtak om dispensasjon for skuter for personer med 
funksjonsnedsettelse? 
3. Ber om en sak med gjennomgang av praksis for vedtak om dispensasjon før kjøring 
med skuter mellom hytte og vei. 
4. Ber om en sak til neste møte ang. kommunal vei fra FV 543 til Fjellandsbyen. 
 

Befaring på Valnesfjord skole. 

Arealplanlegger Renee Normann orienterte om Fagdag klimanettverk 2. april. Ber om deltakere 
fra politikere. Planlegging for fremtiden. Invitasjon sendes til planutvalgets medlemmer. 

Svar på spørsmål: 

Janne Hatlebrekke:  
Enhetsleder svarte. Har arbeidsavtale på 80 % stilling med en tidligere ansatt på byggesak. Det 
er nå innkalt til nytt intervju på den andre byggesaksstillingen. Arealplanleggerstillingen er utlyst. 



Side 2 
 

Det er ansatt i stillingen på landbruk. Det begynner altså å løse seg. 

Svein Roger Bådsvik: 
Kommunalsjef svarte. Skulle ha 2-partsmøte med Fylkesmannen i morgen. Advokaten ønsker å 
være med på møtet. Dette er ikke akseptabelt fra Fauske kommunes side. Rådmannen skal 
sende epost til Fylkesmannen. 

Kathrine Moan Larsen: 
1. Enhetsleder svarte. Har annonsert oppstart i forbindelse med kystsoneplanen. Oppdraget 
kommer fra ordfører. Det er et større arbeid med skuterløyper. Det er ikke avsatt penger til 
Nordlysløypa i budsjettet. 
2. Enhetsleder svarte. Det er ingen endringer. 

 

 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 20.02.19 
 
 
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  
010/19 Godkjenning av møtebok  

011/19 Delegerte saker i perioden  

012/19 Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark  

013/19 Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt 
forslag til handlingsplan til høring 

 

014/19 Planforslag til høring - Åsmyra Industripark  

015/19 Søknad om kommunal overtakelse av den private 
Bjørkmoveien 

 

016/19 18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom 

 

017/19 70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Behandling av klage på 
avslag om oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17 - 
Vestvatnli, Valnesfjord 

 

018/19 Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av 
tråkkemaskin i snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet 

 

019/19 Nordland Personbefordring as - søknad om løyve for 
leiekjøring 

 

020/19 Nystad Utmarkslag - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

021/19 Bygg Team Fauske AS - Søknad om dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark 

 

022/19 Kay-Arne Kvæl - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

023/19 Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark - ny 
behandling 

Unntatt 
offentlighet 
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010/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2019 godkjennes. 

 
 
 
011/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
012/19: Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 012/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 
fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 

 
 
 
013/19: Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt forslag til handlingsplan til 
høring 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 013/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter 
høringsperioden. 
 

Vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsdelen på høring og offentlig 
ettersyn med frist på 6 uker. Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven § 11-14. 

 
 
 
014/19: Planforslag til høring - Åsmyra Industripark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

· Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller 
tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 



Side 6 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 014/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

· Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller 
tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark. 

 
 
 
015/19: Søknad om kommunal overtakelse av den private Bjørkmoveien 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien 
på Indre Fauske. 

 
 
 
016/19: 18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 9 gis det ikke tillatelse til 
omdisponering av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til 
fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor 
bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningslovenn § 19 -2 gis 
det dispensasjon til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 b.nr. 
20 innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis det 
tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal langs felles grense til 
g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune. 
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Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

V's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 016/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken 
utsettes. 

 
 
 
017/19: 70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Behandling av klage på avslag om oppføring 
av frittstående garasje i Holaveien 17 - Vestvatnli, Valnesfjord 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Klage fra Evelyn og Øyvind Jensen, mottatt 21.01.2019, tas til følge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel § 5.1.1, for oppføring av garasje/redskapsbod i Holaveien 17, 
Valnesfjord gnr.70 bnr.12. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om oppføring av 
frittliggende garasje med BYA 70 m2, BRA(bruksareal) 63 m2 i Holaveien 17, Valnesfjord 
gnr.70 bnr.12 som omsøkt. 
 
Eksisterende uthus rives når ny garasje/uthus er oppført. Rivingsavfall leveres til godkjent 
avfallsmottak. Dokumentasjon på at uthus er revet må innsendes til kommunen, enten ved 
kvittering fra avfallsmottak eller bilder fra tomten. 
 
Hvis det under gravearbeidet/tiltaket skulle dukke opp eldre kulturminner(gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner) må tiltaket stoppes 
og funnet meldes kulturmyndighetene. Det forutsettes at dette pålegget formidles videre til 
den som utfører gravearbeidene/tiltaket. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 017/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Klage fra Evelyn og Øyvind Jensen, mottatt 21.01.2019, tas til følge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel § 5.1.1, for oppføring av garasje/redskapsbod i Holaveien 17, 
Valnesfjord gnr.70 bnr.12. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om oppføring av 
frittliggende garasje med BYA 70 m2, BRA(bruksareal) 63 m2 i Holaveien 17, Valnesfjord 
gnr.70 bnr.12 som omsøkt. 
 
Eksisterende uthus rives når ny garasje/uthus er oppført. Rivingsavfall leveres til godkjent 
avfallsmottak. Dokumentasjon på at uthus er revet må innsendes til kommunen, enten ved 
kvittering fra avfallsmottak eller bilder fra tomten. 
 
Hvis det under gravearbeidet/tiltaket skulle dukke opp eldre kulturminner(gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner) må tiltaket stoppes 
og funnet meldes kulturmyndighetene. Det forutsettes at dette pålegget formidles videre til 
den som utfører gravearbeidene/tiltaket. 

 
 
 
018/19: Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i 
snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med  hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis 
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Sulitjelma dispensasjon til bruk av tråkkemaskin i de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma.  
Det settes følgende vilkår: 
 
· Tillatelse gis som et prøveprosjekt for inneværende snøskutersesong, som for bl 

Turistløypa avsluttes 05.05.2019 
· Det må tas særlig hensyn  for å unngå skader på rabber og våtområder 
· Sulitjelma Snøscooterklubb må utbedre eventuelle skader som terrenget blir påført i 

forbindelse med bruk av tråkkemaskin i løypa 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjons tar kontakt med Statskog for å drøfte prosjektets 
varighet. Leder og nestleder deltar i drøftingene. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 018/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. Administrasjons tar kontakt med Statskog for å drøfte 
prosjektets varighet. Leder og nestleder deltar i drøftingene. 

 
 
 
019/19: Nordland Personbefordring as - søknad om løyve for leiekjøring 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Følgende løyve for leiekjøring med snøskuter tildeles fra og med dd til og med 10. mai 
2020: 

 
Valnesfjord: 
Nordland Personbefordring as  1 løyve 
 
Løyvet gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for 
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
 
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å 
synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 019/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Følgende løyve for leiekjøring med snøskuter tildeles fra og med dd til og med 10. mai 
2020: 

Valnesfjord: 
Nordland Personbefordring as  1 løyve 
Løyvet gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for 
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og returnere 
til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å synliggjøre det 
næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir. 
 
 
 
 
020/19: Nystad Utmarkslag - 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: 
  
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av snøskuter i inntil 3 dager 
med bruk av 3 stk snøskutere samtidig.  Transporten skal foregå i traseer inntegnet i 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført innen 
1. mai 2019. 
 
Søker må selv innhent tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn. 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 020/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
  
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av snøskuter i inntil 3 dager 
med bruk av 3 stk snøskutere samtidig.  Transporten skal foregå i traseer inntegnet i 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført innen 
1. mai 2019. 
 
Søker må selv innhent tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn. 
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All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker.  

 
 
 
021/19: Bygg Team Fauske AS - 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: 
 

Bygg Team Fauske as gis tillatelse til transport av bygnings- og rivingsmaterialer med 
snøskuter.  Det settes følgende vilkår: 

 
1. Tillatelsen gjelder til 1. april 2019 
2. Det kan kjøres inntil 15 turer  (Kjørebok følger vedlagt). 
3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
4. Transporten må foregå  på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 
5. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 021/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6  gis 
følgende tillatelse: 

Bygg Team Fauske as gis tillatelse til transport av bygnings- og rivingsmaterialer med 
snøskuter.  Det settes følgende vilkår: 

 
1. Tillatelsen gjelder til 1. april 2019 
2. Det kan kjøres inntil 15 turer  (Kjørebok følger vedlagt). 
3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
4. Transporten må foregå  på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 
5. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 

 
 
 
022/19: Kay-Arne Kvæl - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Kay-Arne Kvæl, Fauske, avslås.  
  
Behovet for transport kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordning med snøskuter som er 
etablerti Sulitjelma. 
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Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 022/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Kay-Arne Kvæl, Fauske, avslås.  
  
Behovet for transport kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordning med snøskuter som er 
etablerti Sulitjelma. 

 
 
 
023/19: Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark - ny behandling 
 
 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
 
 
 

 
PLUT- 023/19 Vedtak: 
 

·  

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.01.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 11:25 Møtested: Administrasjonbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Varamedlemmer Parti 
Sverre Hagen FL 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Janne Hatlebrekke (AP): Ber om en orientering om bemanningssituasjonen 
· Ekstra sak 8/19 er utarbeidet etter ønske fra utvalgsleder. Saken behandles før sak 4/19. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Janne Hatlebrekke: 
Kommunalsjef svarte. Utfordrende. Har gjort de grep vi kan gjøre for å få personer inn i de 
utlyste stillinger. 

Plan- og utviklingsutvalget ønsker å avholde neste møte på Valnesfjord skole. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.01.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
utvalgsleder representant representant 
 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 

  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/19 Godkjenning av møtebok  

002/19 Delegerte saker i perioden  

003/19 Referatsaker i perioden  

004/19 108/11 og 108/12 - Anne J. Jensen - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom 

 

005/19 18/2439 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om deling/justering 
av grunneiendom. 

 

006/19 Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord  

007/19 Søknad om dispensasjon til gjennomføring av obligatorisk 
opplæring i klasse S - snøskuter ii 2019 

 

008/19 Oppretting av feil i kommuneplanens arealdel  

009/19 Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - 
Valnesfjord 
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001/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 13/2018 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 13/2018 godkjennes. 

 
 
 
002/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 002/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
003/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 003/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/19: 108/11 og 108/12 - Anne J. Jensen - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 9 innvilges omdisponering 
av areal for etablering av adkomst med tilsammen inntil 500 m2 på eiendommene g.nr.108 
b.nr. 11 og 12 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om 
fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell fra g.nr.108 b.nr. 12 i 
Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges søknad om fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell 
fra g.nr.108 b.nr. 12 i Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter. 
 

 
 
Vilkår: 
Ny adkomstvei prosjekteres slik at den dyrkbare del av arealet opprettholdes med et størst 
mulig sammenhengende areal. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 9 innvilges omdisponering 
av areal for etablering av adkomst med tilsammen inntil 500 m2 på eiendommene g.nr.108 
b.nr. 11 og 12 i Fauske kommune. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om 
fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell fra g.nr.108 b.nr. 12 i 
Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1 
innvilges søknad om fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell 
fra g.nr.108 b.nr. 12 i Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter. 
 

 
 
Vilkår: 
Ny adkomstvei prosjekteres slik at den dyrkbare del av arealet opprettholdes med et størst 
mulig sammenhengende areal. 

 
 
 
005/19: 18/2439 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Tidligere vedtak med vilkår opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 12 gis det 
tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune med inntil 2 daa til 
boligformål som vist på situasjonsplan. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i  Plan- og 
bygningsloven § 20-2 gis det tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune 
med inntil 2 daa til boligformål som vist på situasjonsplan. 
 
Vilkår: 
Det må sikres bebyggelse på landbrukseiendommen før fradeling av boligparsell. 
Det ønskede nye driftsenter på eiendom105/37 med tillagte parseller 105/43 og 105/68 og 
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parsell 105/16 må sammenføyes med g.nr. 105 b.nr. 13 før boligparsell som omsøkt, kan 
fradeles den sammenføyde enhet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 005/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Tidligere vedtak med vilkår opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 12 gis det 
tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune med inntil 2 daa til 
boligformål som vist på situasjonsplan. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i  Plan- og 
bygningsloven § 20-2 gis det tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune 
med inntil 2 daa til boligformål som vist på situasjonsplan. 
 
Vilkår: 
Det må sikres bebyggelse på landbrukseiendommen før fradeling av boligparsell. 
Det ønskede nye driftsenter på eiendom105/37 med tillagte parseller 105/43 og 105/68 og 
parsell 105/16 må sammenføyes med g.nr. 105 b.nr. 13 før boligparsell som omsøkt, kan 
fradeles den sammenføyde enhet. 

 
 
 
006/19: Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes 
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eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord. 
 
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.  
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
 
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending 
av fast eigedom. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet. 

 
 
 
007/19: Søknad om dispensasjon til gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - 
snøskuter ii 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk 
opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke 
tillatt. 

 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 
 

· 4 og 5. februar 2019 
· 11. og 12. februar 2019 
· 18. og 29. februar 2019 
· 25. og 26. februar 2019 

 
· 4. og 5. mars 2019 
· 6. og 7. mars 2019 
· 11. og 12. mars 2019 
· 18. og 19. mars 2019 

 
· 25. og 26. mars 2019 
· 1. og 2. april 2019 
· 8. og 9. april 2019 
· 29. og 30. april 2019 

 
Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 
08:00 og kl 18:00. 

 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 

For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for 
offentlig ferdsel. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 007/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk 
opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 
 

All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja. 
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke 
tillatt. 

 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene: 
 

· 4 og 5. februar 2019 
· 11. og 12. februar 2019 
· 18. og 29. februar 2019 
· 25. og 26. februar 2019 

 
· 4. og 5. mars 2019 
· 6. og 7. mars 2019 
· 11. og 12. mars 2019 
· 18. og 19. mars 2019 

 
· 25. og 26. mars 2019 
· 1. og 2. april 2019 
· 8. og 9. april 2019 
· 29. og 30. april 2019 

 
Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 
08:00 og kl 18:00. 

 
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker. 
 

For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til 
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for 
offentlig ferdsel. 

 
 
 
008/19: Oppretting av feil i kommuneplanens arealdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Planutvalget vedtar å rette opp en feil i kommuneplanens arealdel vedrørende krav til 
plassering av boliger i §5.2.3 LNFR- areal for  spredt bebyggelse slik at  kravet blir endret 
fra: «Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet.»  
 
Endres til: Tomter til fritidsbebyggelse skal ikke legges ut på skogsareal med middels og 
god skogbonitet. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 008/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Planutvalget vedtar å rette opp en feil i kommuneplanens arealdel vedrørende krav til 
plassering av boliger i §5.2.3 LNFR- areal for  spredt bebyggelse slik at  kravet blir endret 
fra: «Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet.»  
 
Endres til: Tomter til fritidsbebyggelse skal ikke legges ut på skogsareal med middels og 
god skogbonitet. 

 
 
 
009/19: Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstillilng ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 009/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en 
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken 
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog 
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/5118     
 Arkiv sakID.: 19/609 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/19 Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
076/19, 103/344 - Proffteknikk Eiendom AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
støttemur og utstøping av betongplate i Storgaten 67, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 
støttemur og utstøping av betongplate i Storgaten 67, Fauske gnr.103 bnr.344 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Dahl-Bygg AS og Dahl Maskin AS. 

 

 
042/19, 115/35 - Monica Sletteng og Kai Ove Thomassen - Søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Monica Sletteng og Kai Ove Thommessen konsesjon ved 
erverv av eiendommen gnr. 115/35 i Fauske kommune. 

 
 
 

 
078/19, 104/209,681 - Fauske kommune - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for 
oppføring av en 4-mannsbolig i to plan totalt BRA 264,6 m2 og en 6-mannsbolig i to plan totalt 
BRA 294 m2 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av en 4-
mannsbolig i to plan, en 6-mannsbolig i to plan og sportsbodbygning i Myrveien 15, Fauske  



gnr.104 bnr.209, 681 som omsøkt. 

Grunnarbeidene og fundamenteringen av tiltaket må utføres som beskrevet i geoteknisk rapport 
datert 08.03.2019, utarbeidet av Sweco AS. 

Det vises for øvrig til reguleringsbestemmelsene i detaljregulering Myrveien 13 og 15, datert 
13.02.2018, og vedtatt i kommunestyre 21.06.2018 i sak 062/18. 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: SaltenBygg AS, Haneseth VVS Salten AS, Salten 
Entreprenør og Eiendom AS, Nico Håndverk AS, Sweco AS og Rambøll Norge AS. 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regning vil bli tilsendt). 

 
055/19, 119/1/117 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/117. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/117 vest av 
Naustbuktveien i Sulitjelma. 

           
 

 
068/19, 119/1/123 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 



VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av om 
lag 1 daa fra g.nr. 119 bnr. 1 til parsell avmerkede feste 119/1/123 i reguleringsplan for Sulitjelma 
opplevelsespark i Fauske kommune. 

 

 
 

 
053/19, 119/1/200  - Statsskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/200. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/200 nordvest av 
vegkryss avkjøring FV 543 og avkjøring til Skihytta i Sulitjelma. 

 



 

 
045/19, 119/1/211  - Statsskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/211. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/344 nordvest av 
Såkivannet i Sulitjelma 
 



 

 
059/19, 119/1/257  - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/257. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/257 nordøst av 
Skihytta i Sulitjelma. 

 



 
 

 
060/19, 119/1/306  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av om 
lag 1 daa fra g.nr. 119 bnr. 1 til parsell avmerkede feste 119/1/306 i reguleringsplan for Sulitjelma 
opplevelsespark i Fauske kommune. 

 



 
 

 
071/19, 119/1/323  - Statskog SF  - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/323. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/323 like syd 
Kjeldvannet i Sulitjelma  

 



 

 

Vilkår: 

Eiendomsgrense skal ikke på noe punkt være nærmere enn 10 meter fra vannlinje vist på kart. 

 

 
044/19, 119/1/344  - Statsskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/344. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/344 like vest 
elvestrekning mellom Tjalanisvannet og Kjeldvannet i Sulitjelma  

 



 

 

Vilkår: 

Eiendomsgrense skal ikke på noe punkt være nærmere enn 10 meter fra vannlinje vist på kart. 
 

 
056/19, 119/1/37 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt 
på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/37. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/37 like vest 
Kjeldvannet i Sulitjelma  



 

Vilkår: 

Eiendomsgrense skal ikke på noe punkt være nærmere enn 10 meter fra vannlinje vist på kart. 

 
 

 
077/19, 119/1/391 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 1,0 
daa til parsell med avmerkede tomtegrenser i reguleringsplan for parsell FrB 12 - Lærerboligen fra 
g.nr. 119 b.nr. 1 i Fauske kommune. 

 



 
 

 
075/19, 119/1/40 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling ny grunneiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/40. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/40 mellom 
Balvassveien og Kjeldvatn i Sulitjelma. 

 
 

 
072/19, 119/1/443 - Statskog SF - Søknad om deling og oppmåling 
VEDTAK: 

 



Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og 
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av 
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/443 i Fauske 
kommune 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte 
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/443 mellom 
Balvassveien og Kjeldvatn i Sulitjelma, Fauske kommune. 

 

 

 
046/19, 11971/69  - Statsskog SF - Søknad om deling og oppmåling - Ny grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling  fra g.nr. 
119 bnr. 1 av parsell til avmerkede feste 119/1/69 i reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark 
i Fauske kommune. 

 



 
 

 
043/19, 93/1 og 95/1 - Per-Arnt Nilsen - Søknad om tillatelse til bygging av 4. byggetrinn - 
Skognesveien 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-2 og delegasjon gis 
det tillatelse til bygging av tung skogstraktorvei som vist på bilde.  



 

 

Det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7.  

 

Forlengelsen av veianlegget skal påbegynnes senest juni 2020 

 

Veitiltaket skal meldes klart for ferdiggodkjenning innen utgangen av september 2022. 
 

 
041/19, Midlertidig skilting Djupdalsveien - endring av vegklasse til BK 10 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift om offentlig trafikkskilt (skiltforskriften) § 28 og 29 og med delegasjon gis 
kommunal veg – Djupdalsveien bruksklasse BK 10 fra og med i dag og til 1. april 2019.  

 



 
 

 
061/19, Svar på søkand om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Ivar Henning Jenssen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på Djuposfjell, gnr 60/52.   Kjøringa skal foregå fra Kosmovassveien, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  6. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
091/19, Svar på søknad  om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Gerd og John Erik Hultman gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på Sagmo, gnr 119/449.   Kjøringa skal foregå fra Jakobsbakken, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 29. mars 2019 (forutsetter snødekt mark) 
tom 1. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 1. mai. 
6. 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. 

 

 



047/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Trygve Karlsen, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Lilletokdalen, gnr 61/70/6  Kjøringa skal foregå fra Nystad, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. februar 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
049/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Arnstein Hansen, Rognan, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Tverråmoskogen, gnr 91/21.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 



på Tverråmoen, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. februar 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
050/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Stig Wiik og Kristine Ulvestad, Valnesfjord,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og 
utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1 .  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 



 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  19. februar 2019 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
051/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Hanne Brekke, Tverlandet, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Svartvatn, gnr 86/33.   Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 19. februar 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 



6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
054/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Kirsten Rølvåg, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte på Langvassheia, gnr 84/83.  Kjøringa skal foregå fra Vindsetlia, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 20. februar 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
062/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Per Arne Olsen, Bodø gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Svartvatn,  gnr 86/43  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 6. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) tom 
14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
063/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 



 

 Gunnar Vikene Johnsen innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter 
på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/20.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  13. mars 2019 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
064/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Anja Nordal, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Nordalen, gnr 94/13.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder 13. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) tom 8. 
mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
067/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Gry Vedal, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Svartvatn,  gnr 86/31.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 14. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 



2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
069/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Lars-Anders Lunde, Fauske,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med 
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/2.  Kjøringa skal foregå fra 
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. mars 2019 (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
070/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

John Jensen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatn, gnr 119/1/50.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. 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. 

 
086/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Håkon Andersen innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte v/Langvatnet i Saltdal kommune.  Kjøringa skal foregå fra Solvika jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  28. mars 2019 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. Søker må sjølv innhente tillatelse fra grunnerier dersom det skal kjøres på privat grunn. 
7. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
087/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Bjørn og Solbjørg Røkkum gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte på Djuposfjellet, gnr 60/47.  Kjøringa skal foregå fra Nystad, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 28. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
088/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav c gis følgende tillatelse: 

 

Kristian Åsen Vedal gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Svartvatn, gnr 86/36.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.   



 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 
ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 28. mars 2019  (forutsetter snødekt mark) 
tom 14. mai 2023. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
089/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Odd Henriksen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 



1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  28. mars 2019 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
090/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Arnt Pedersen, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/17.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  28. mars 2019 (forutsetter snødekt 
mark) tom 14. mai 2023. 

2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 



5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
6. 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: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune. 

 

 
066/19, Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Johnny Saksenvik (Anne 
Willumsen) avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 
km, jfr. kartutsnitt. 

 

 
057/19, Søknad om fritak av kommunale gebyrer 
VEDTAK: 

Jf. forskrift for vann- og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyrer f.o.m. påfølgende 
termin, under forutsetning av at Fauske kommune har vært på befaring og vannet er 
frakoblet/plombert. 

 

Hvis boligen tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne plomberingen.  Hvis 
plomberingen er brutt, vil gebyrene bli etterfakturert fra den dagen fritaket ble gitt. 

 
 

 
080/19, Søknad om fritak av kommunale gebyrer - Kirkeveien, Fauske -  gnr.103, bnr.1201. 
VEDTAK: 

Jf. Forskrift for vann og avløpsgebyrer §17, gis det fritak for vann- og avløpsgebyr f.o.m. påfølgende 
termin, under forutsetning av at kommunen har vært på befaring og vannet er 

frakoblet/plombert. 
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Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark 

Fylkesmannen viser til vårt brev av 3. april 2018 hvor vi ba om innsyn i kommunenes arbeid med 
motorferdsel i utmark. Vi viser også til fagdag for kommunale saksbehandler som vi arrangerte 8. 
november 2018, hvor intensjonen var å gjøre flere saksbehandlere i kommunene trygge på 
lovverket, slik at det kan gjøres gode vurderinger innenfor rammene av regelverket.  
 
Etter å ha gjennomgått mottatte saker og på bakgrunn av våre erfaringer fra fagdagen, ser vi at det 
er stor variasjon i kommunenes kompetanse på dette saksfeltet. I mange kommuner gjøres det gode 
vurderinger i sakene vi har sett på, men vi ser også at det i alle kommunene fattes vedtak som ikke 
er innenfor rammene av regelverket, eller hvor vurderinger og begrunnelse er mangelfull. Vi erfarer 
at flere kommuner på en del områder har etablert praksis som ikke er i tråd med gjeldende 
regelverk.  
 
Fylkesmannens videre arbeid med motorferdsel i utmark 
Fylkesmannen vil fortsatt ha fokus på veiledning av kommunene. Vi vil også som en del av vårt 
oppdrag på dette fagfeltet, gjennomføre lovlighetskontroller av kommunale vedtak. I første omgang 
på saker som vi blir oppmerksomme på gjennom bl.a. henvendelser til oss og medieoppslag. På sikt 
er det også aktuelt å be om innsyn i utvalgte saker fra kommunene. Vi har ikke kapasitet til å gi 
konkret tilbakemelding på alle vedtak som ble oversendt til oss våren 2018, men vi vil vurdere 
omgjøring av vedtak som er klart ugyldige.   
 
Vår behandling av klagesaker og omgjøringsvedtak vil løpende bli publisert på våre nettsider under 
tema Motorferdsel; https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Motorferdsel/.  
 
Veiledning på utvalgte tema 
Ut fra våre erfaringer så langt vil vi trekke fram noen utvalgte tema hvor vi særlig ser at det er behov 
for veiledning. Ikke alle forhold er like aktuelle for alle kommunene, men de fleste forhold er 
relevante for et stort antall av kommunene i Nordland.  
 
  

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Motorferdsel/
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Bruk tilgjengelig veiledning 
Vi vil sterkt anbefaler at kommunen i den daglige saksbehandlingen bruker veiledningene på 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/. Der finnes blant annet flytskjema for 
saksbehandling med veiledning til de ulike relevante bestemmelsene, sjekklister og maler for 
utforming av dispensasjoner. Vi anbefaler også at dere setter dere inn i «ofte stilte spørsmål og 
svar». Miljødirektoratet arbeider for tiden med en omorganisering av sine nettsider, hvor 
informasjon om motorferdsel blir lagt på en ny side: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-regulering-utmark/.   
 
Tilstrekkelige vurderinger og begrunnelser 
Forvaltningsloven stiller krav om at enkeltvedtak skal begrunnes. Vi erfarer at mange ikke gjør 
tilstrekkelig gode vurderinger og begrunnelser i saken. Det er viktig at det synliggjøres hvilke 
konkrete vurderinger som er gjort – knyttet til de forhold som er relevante for den aktuelle 
bestemmelsen som saken behandles etter. I alle saker hvor kommunen kan gi dispensasjon for 
motorferdsel i utmark, er det knyttet vilkår til hvilke forhold som må foreligge for at kommunen skal 
kunne innvilge søknaden etter den aktuelle bestemmelsen. I saksdokumentene må dette 
synliggjøres.  
 
For eksempel må følgende vilkår være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon etter nasjonal 
forskrift § 6:  

 søkeren må påvise et særlig behov,  
 behovet må ikke knytte seg til turkjøring,  
 behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, 
 behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdselen til et minimum.  
 
I flere tilfeller ser vi at administrasjonen i sin innstilling har begrunnet sitt forslag til vedtak, men at 
det mangler vurderinger og begrunnelser dersom politisk utvalg velger å fatte et annet vedtak. Der 
politisk utvalg fatter vedtak i strid med administrasjonens innstilling, må utvalget begrunne sitt 
vedtak.  
 
Behandling av klager på vedtak  
I saker hvor kommunen fatter vedtak etter motorferdselloven eller nasjonal forskrift er 
Fylkesmannen klageinstans. Dersom kommunen som underinstans tar klagen til følge (helt eller 
delvis), skal saken ikke sendes klageinstansen. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, skal 
sakens dokumenter sendes til Fylkesmannen så snart saken er tilrettelagt. 
 
Vi viser til veiledning om klagebehandling på miljøkommune.no, og presiserer at det på 
motorferdselsområdet ikke er intern klageordning i kommunene. Det er Fylkesmannen som er 
klageinstans. Kommuner som praktiserer dette feil må umiddelbart endre sin praksis. Klagesaker 
som feilaktig ikke er sendt til Fylkesmannen som klageinstans og som ikke har mistet sin aktualitet 
(for eksempel at tillatelser er utgått på dato), må oversendes til oss for endelig klagebehandling.   
 
Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 6 
Flere kommuner behandler en del søknader etter nasjonal forskrift § 6 administrativt.  
Avgjørelser etter nasjonal forskrift § 6 om unntakstilfelle kan ikke delegeres til administrasjonen. I 
saker der vedtaket vurderes etter denne hjemmelen, må saken behandles i kommunestyret eller 
annet folkevalgt organ. Kommunens delegeringsreglement vil være avgjørende for hvor saken 
behandles. 
 
 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-regulering-utmark/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Saksbehandling/Klagebehandling/
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Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav b) 

I forbindelse med behandlinger av søknader om kjøring for funksjonshemmede kan kommunen 
kreve legeerklæring som dokumentasjon. Vi anbefaler generelt at kommunen gjør dette, og at vår 
mal for legeerklæring brukes (Denne finner du HER). Vi vil imidlertid presisere at det i vurderingen og 
begrunnelsen ikke er tilstrekkelig å kun vise til at det er sendt inn legeerklæring. Kommunen må 
gjøre selvstendige vurderinger om hvorvidt vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er oppfylt. 
Adgangen til å gi tillatelse gjelder varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller 
midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke under bestemmelsen. Adgangen gjelder heller 
ikke for transport på barmark. Dispensasjon for disse må i tilfelle vurderes etter § 6. 
 
Behandling av saker etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav c) 
Transport av bagasje og utstyr til egen hytte er blant de vanligste grunnene til at det søkes om 
tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. Det blir ansett som et kurant formål, forutsatt at vilkårene 
for å kunne gi tillatelse er til stede. Det må dreie seg om transport av bagasje og mellom bilvei og 
egen hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, samt at det i området ikke er mulighet for 
leiekjøring.  
 
På Miljøkommune.no finnes det konkret veiledning til hvordan denne bestemmelsen skal forstås, se 
også under «ofte stilte spørsmål og svar». Vi vil i dette brevet trekke fram følgende forhold: 
 

 Stortinget behandlet i mai 2018 et forslag om å fjerne avstandskravet på 2,5 kilometer, hvor 
forslaget ikke ble vedtatt. I etterkant har Klima- og miljødepartementet presisert at 
kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og 
brøytet bilvei. Kommunene er ikke bundet til å måle avstanden i luftlinje. Det avgjørende for 
om tillatelse kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. 
Dette vil si den korteste, men likevel praktisk aktuelle stien eller traseen som hytteeier kan 
bruke mellom hytta og bilveien. Dersom denne er over 2,5 km, og det ikke er mulig å leie 
transport, har kommunen hjemmel til å gi tillatelse. Departementet bemerker for ordens 
skyld at hytteeier ikke har krav på å få tillatelse selv om avstanden er over 2,5 km. Dette er 
opp til kommunen å bestemme.  

 Avstanden skal måles mellom hytte og nærmeste brøytete bilvei. Det vil si at det ikke kan tas 
utgangspunkt i nærmeste parkeringsplass når avstanden skal måles. 

 Fylkesmannen har i vinter fått spørsmål om hvor mange som samtidig kan kjøre til en hytte 
med én eier. Vi har også behandlet en klage om dette temaet i 2018. Vi vil presisere at det 
etter motorferdselforskriften § 5 første ledd bokstav c) bare kan gis én tillatelse, og da til 
hytteeier. Avklaringen av hvem som kan anses som nærmeste familie, har bare betydning for 
hvem som kan benytte den aktuelle tillatelsen.  

 
Det er også en klar forutsetning at én tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c) gjelder for én 
snøskuter. Den ene skuteren skal benyttes til å transportere bagasje og utstyr, og personer 
kan sitte på dersom det er plass sammen med bagasjen. Det har aldri vært lovgivers 
intensjon å åpne for bruk av mer enn én snøskuter for kjøring til en enkelt hytte. Denne ene 
skuteren med slede gjør det mulig å frakte mye bagasje og utstyr, og det er dette som er 
grunnlag for tillatelsen. 

 
Bruk av vilkår i forbindelse med dispensasjoner 
Det framgår av nasjonal forskrift § 7 at kommunen kan sette vilkår for dispensasjoner.  
 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/miljo-og-klima-dokumenter/motorferdsel/legeerklaring.docx
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Kjoring-pa-snodekt-mark/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Svar-pa-ofte-stilte-sporsmal-om-motorferdselregelverket-/
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Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Videre står det i 
formålsparagrafen til nasjonal forskrift at all motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.  
 
For å ivareta formålene med motorferdselregelverket på en tilfredsstillende måte mener 
Fylkesmannen at det i de fleste tilfellene er nødvendig å stille konkrete vilkår knyttet til 
dispensasjoner, som konkret kartfestet løypetrasé, begrensninger i antall turer og begrensninger i 
antall dager og tidspunkt på døgnet.  
 
Dispensasjon og vilkår må utformes slik at de er kontrollerbare for politi og oppsyn. 
 
Mer informasjon? 
Se veiledningene på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/. Kontakt gjerne 
også saksbehandlere hos Fylkesmannen;  

Hanne M. K. Hanssen, fmnohah@fylkesmannen.no, 75 53 15 54 eller 
Øyvind Skogstad, fmnooys@fylkesmannen.no 75 53 15 68.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 

  
 
Torfinn Sørensen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Skogstad, Øyvind <fmnooys@fylkesmannen.no> 
Sendt: fredag 22. mars 2019 23.59 
Til: Alstahaug Kommune; Andøy kommune; Ballangen kommune; Beiarn 

kommune; Bindal kommune; Bodø kommune; Brønnøy kommune; Bø 
kommune; Dønna kommune; Evenes kommune; Postmottak; Flakstad 
kommune; Gildeskål kommune; Grane kommune; Hadsel kommune; 
Hamarøy kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes kommune; Herøy 
kommune; Leirfjord kommune; Lurøy kommune; Lødingen kommune; 
Meløy kommune; Moskenes kommune; Narvik kommune; Nesna 
kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; Røst kommune; Saltdal 
kommune; Sortland kommune; Steigen kommune; Sømna kommune; 
Sørfold kommune; Tjeldsund kommune; Træna kommune; Tysfjord 
kommune; Vefsn kommune; Vega kommune; Vestvågøy kommune; 
Vevelstad kommune; Værøy kommune; Vågan kommune; Øksnes 
kommune 

Kopi: Skogstad, Øyvind 
Emne: Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark 
Vedlegg: Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark.PDF 
 
Hei 

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Nordland om motorferdsel i utmark.  

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Telefon: 
Mobil: 
E-post: 
Web: 

75 53 15 68 
474 82 332 
fmnooys@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no/no 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3320     
 Arkiv sakID.: 19/496 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
027/19 Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019 

 
 
Sulitjelma Skytterlag - Søknad om scooterløyve i forbindelse med 
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 2 stk snøskutere i 
tidsrommet 20. mars til og med 30. mars 2019 i forbindelse med avvikling av arrangement på 
skytebaneområdet i Daja i Sulitjelma, jfr vedlagte kartutsnitt. 
 

I tillegg gis det tillatelse til bruk av 2 stk ekstra snøskuter lørdag den 30. mars 2019. 
 
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. 

 
 

 
Vedlegg: 
28.02.2019 Søknad om å få benytte snøskuter i forbindelse med idrettsarrangement 1405283 

28.02.2019 Sak PLUT 032-18 1405343 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har motttatt søknad fra Sulitjelma Skytterlag om tillatelse til å  benytte snøskuter i 
forbindelse med skytterstevne i Daja den 30. mars 2019.  
 
Saksopplysninger: 
En slik søknad ble behandlet av Plan- og utviklingsutvalget den 27. februar i fjor, under sak 032/18.  Den 
eneste forskjellen er antall snøskutere som er endre fra tre til to i uka før stevnet og fra en til to skutere 
ekstra på stevnedagen. 
 
For øvrig vises til saksfremlegg til sak 032/18. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Se saksfremlegg til sak 032/18. 
 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Sulitjelma Skytterlag

c/o Ståle Indregård

Bratthaugen 12

8210 Fauske

Fauske 20.02.2019

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

Att: Lise Gunn Hansen

Søknad om å få benytte snøscooter i forbindelse med idrettsarrangement

Sulitjelma Skytterlag skal lørdag 30.03.2019 arrangere feltstevne  i  Daja. All skyting og aktivitet vil skje
på skytebaneområdet  i  Daja. Behovet er tredelt og det er på det meste (stevnedagen) behov for fire
scootere  i  sving;

a) l uka før stevnet har vi behov for å ha to scootere  i  sving. Det skal da gjøres forberedelser av

standplasser, utsett av figurer og enkelt skoging/fjerning av kratt og buskas  i  området.

b) Under stevnedagen har vi behov for to snøscootere som frakter inn utstyret til de tilreisende

skytterne. Skytterne selv vil gå inn til banen fra veien. Men hver skytter har med seg mye og
tungt utsyr og dette vil vi frakte inn med scooter.

c) Under stevnedagen vil vi ha tto scootere  i  aksjon i forbindelse med avviklingen av stevnet.

Dette gjelder både for å kjøre personell mellom standplass og figurene for å plotte treff og

anvise, kjøre inn diverse ting til baneområdet (mat til cafedrift under stevnet, vann osv.) og

hente inn figurene etter endt skyting.

Det vil bli ca. 8 ulike figurgrupper på ulike avstander for skytterne, så det er en del som skal fraktes

mellom for at logistikken skal gå opp. Det er vanskelig å markere nøyaktig hvor vi skal kjøre, men all
kjøring vil skje på skytebaneområdet. Årsaken til at det er vanskelig å gi en mer nøyaktig angivelse er
at figuren vil bli plassert på ulike avstander, og det vil også avhenge av vær og vind hvilken

vanskelighetsgrad vi kan ha på opplegget, dvs. at dette ikke blir bestemt før like før selve stevnet.

Vedlagt ligger kartutsnitt av området. Vi har merket med rød ring det området det er aktuelt å kjøre
innenfor, samt markert med rødt traseen fra veien og inn til skytebanen (sammenfaller med traseen
for første del av scooterløypa mellom Campingplassen og Lomi).

Vi håper på positiv behandling av vår søknad. Er det noen spørsmål eller ting dere vil ha presisert

eller utdypet er det bare å ta kontakt.

For Sulitjelma Skytterlag

äå'lnglln dag????

leder
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostlD: 18/2201

Arkiv sakID.: 18/194 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Sak nr. Dato

032/18 Plan- oa utviklingsutvalq 27.02.2018

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/Ieder  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- 032I18  Vedtak:

Vedtak:

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

følgende tillatelse:

Sulitjelma  Skytterlag v/Ieder  Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av  inntil  3  stk snøskutere i

tidsrommet 13. april til 0g med 22. april  2018  iforbindelse med avvikling av arrangement på

skytebaneområdet i Daja i  Sulitjelma.  l 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.

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



Tillatelse fra grunneier  må  innhentes  av  søker.

Vedlegg:
16.01.2018 Søknad  om å få benytte snøscooter ved idrettsarrangement 1370320

Sammendrag:

Sulitjelma Skytterlag skal arrangere feltstevne  og søker  om dispensasjon til å benytte  snøskuter  ifbm

med arrangementet.

Saksopplysninger:

Sulitjelma Skytterlag søker  om dispensasjon til å benytte  4  stk  snøskutere  samtidig iforbindelse  med

feltstevne  som  skal arrangeres  på skytebaneområdet i  Daja i  Sulitjelma. Saken må behandles  etter § 6i

forskrift  for  bruk av motorkjøretøy i utmark  og på islagte  vassdrag, da  det  i forskriftens  § 3 e) bare

hjemler  tillatelse  til  bruk av motorkjøretøy i forbindelse  med opparbeiding og preparering av skibakker.

Arrangementet  skal skje søndag den 22. april 2018.  l  uka før  stevnet  er det  behov  for transport av

figurer  og forberedelser på standplass, samt  noe  skoging/fjerning av  kratt/småskog. Det er  tenkt  å  bruke

3 stk snøskutere til  dette arbeidet.  På  selve  stevnedagen er det  behov  for 4 stk snøskutere for  frakting

av utstyr til  deltakerne, kjøre  inn  vann  og utstyr til  cafedrif't  og til  selve avviklingen  av stevnet.

lnnkjøringen fra Daja  og til  skytebanen  benyttes turistløypa, dermed trenger man  ingen  dipensasjon.

Det er  selve  skytebaneområdet det søkes dispensasjon for.

Saksbehandlers vurdering:

Dette er et idrettsarrangement  hvor bruk av motorkjøretøy ikke er  hjemlet direkte  iforskrift for bruk av

motorkjøretøy i utmark  0g på islagte  vassdrag. Søknaden  må  behandles  etter § 6 og en må  da  gjøre de

vurderingen  som denne  §  iforskriften krever.

Her påviser  søkeren  et spesielt  behov  som ikke  knytter  seg til  turkjøring og som  ikke  kan  dekkes  på

annen  måte  i  og med  at  det søkes om transport  av  tungt utstyr og klargjøring av  området før  stevnet

arrangeres.

Naturmangfoldloven  trådte  i kraft  01.07.09.  Søknader etter  den  generelle  dispensasjonsbestemmelsen  i

lov om motorferdsel  i utmark  og vassdrag skal vurderes  i henhold  til prinsippene  i  naturmangfoldlovens

5 8 til 12.

Kunnskapsgrunn/aget § 8

Motorferdsel er  i  utgangspunktet forbudt  da  dette kan  ha negative effekter  gjennom forstyrrelse,

slitasje og støy. Samtidig vet vi  at  ferdsel på  snødekt  mark  i  et begrenset tidsrom, vil  ha  minimal

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til  slitasje.

Føre-var  §  9

Føre-var—prinsippet er  vurdert  opp mot omsøkte  tiltak.  Det er derfor  lagt  begrensinger på ferdselen

både mht  antall  snøskutere som kan  brukes  og en tidsramme. Med de  vilkår  som er  satt  vil  skuterkjøring

i dette  omfanget ikke  skade  naturmangfoldet.

Økosystemtilnærming og samla belastning §  10

Skuterkjøringa  det er  søkt  om  i dette tilfellet  er  i  et så begrensa  omfang at  det  ikke  vil medføre for stor

belastning på området.

Kostnadene ved miUøforringe/se skal bæres  av  tiltakshaver  5  11

Ut  fra  de opplysninger som  foreligger,  er det  ikke indikasjoner  på  at virksomheten  vil føre til



miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å  benytte  i  denne  saken.

Miijøfarsvarlige  teknikker  ag dliftsmetoder 5  12
Ikke  aktuelt  l denne  saken.

Med gitte viikår  vurderes  ikke bruk av snøskuter i forbindeise med idrettsarrangementet i  dette  området

å  være  i strid med formålet, ug tillatelse kan  gis.

Geir  Mikkelsen
rådmann
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Sak nr.   Dato 
028/19 Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019 

 
 
Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i 
snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis 
Sulitjelma dispensasjon til bruk av tråkkemaskin i de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma. Det 
settes følgende vilkår:  
 

· Tillatelse gis som et prøveprosjekt som gjelder fra og med neste sesong (2019/20) 
og 3 år - sesonger – tom sesongen 2021/2022, dvs. tom 05.05.2022 

 
· Det må tas særlig hensyn for å unngå skader på rabber og våtområder 

 
· Sulitjelma Snøscooterklubb må utbedre eventuelle skader som terrenget blir påført i 

forbindelse med bruk av tråkkemaskin i løypa 

 
· Det er en forutsetning at Balvatn Reinbeitedistrikt gir tillatelse til bruk av 

tråkkemaskin i snøskuterløypene. 
 

 
Vedlegg: 
20.02.2019 Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i 

snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet 
1400658 

26.10.2018 Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkkemaskin 1395071 

04.02.2019 Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma- uttalelse fra Statskog 1403273 

18.03.2019 VS: SV: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 1406632 
 
Sammendrag: 
Saken var oppe til behandling i møte i Plan- og  utviklingsutvalget den 19. februar 2019.  Det ble fattet 
følgende vedtak: 
 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen tar kontakt med Statskog for å drøfte prosjektets 
varighet. Leder og nestleder deltar i drøftingen. 
 
Saksopplysninger: 
Etter møtet i PLUT ble det sendt en henvendelse til Statskog vedr lengde på prosjektperioden.  Svaret fra 
Statskog er at prøveprosjektperioden kan utvides til 3 år, og at det må innhentes samtykke fra Balvatn 



reindriftsdistrikt. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Viser til saksutredning i sak 018/19.   
 
Rådmannen legger fram ny innstilling i tråd med de anbefalinger Statskog har gitt. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 19/65     

 Arkiv sakID.: 18/3030 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

018/19 Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019 

 
 

Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i 
snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med  hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis 
Sulitjelma dispensasjon til bruk av tråkkemaskin i de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma.  Det 
settes følgende vilkår: 
 
· Tillatelse gis som et prøveprosjekt for inneværende snøskutersesong, som for bl Turistløypa 

avsluttes 05.05.2019 
· Det må tas særlig hensyn  for å unngå skader på rabber og våtområder 
· Sulitjelma Snøscooterklubb må utbedre eventuelle skader som terrenget blir påført i 

forbindelse med bruk av tråkkemaskin i løypa 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 19.02.2019: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjons tar kontakt med Statskog for å drøfte prosjektets 
varighet. Leder og nestleder deltar i drøftingene. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 018/19 Vedtak: 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. Administrasjons tar kontakt med Statskog for å drøfte prosjektets 
varighet. Leder og nestleder deltar i drøftingene. 

 
Vedlegg: 

26.10.2018 Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkkemaskin 1395071 

04.02.2019 Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma- uttalelse fra Statskog 1403273 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Sulitjelma Snøscooterklubb i forbindelse med 
bruk av tråkkemaskin til tråkking/preparering av de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma, Turistløypa og 



Kjelvassløypa med forgreining over Rørgata Dette kommer i tillegg til staking/vedlikehold som klubben 
har på vegne av Fauske kommune.  
 
Saksopplysninger: 
Saken må behandles etter § 6 (unntaksparagrafen) i forskrift for bruk av motorkjøretøy.  Ut sesongen 
2018/19 er det Sulitjelma Snøscooterklubb som har oppdraget med staking/vedlikehodl av 
snøskuterløypene i Sulitjelma.  Foreliggende søknaden gjelder for flere år og er i tillegg til den 
stakingen/vedlikeholdet som Fauske kommune hvert 3. år ber om anbud på. 
 
Maskinen som er tenkt benyttet er ca 3500 kg og 2,5 meter bred.  Det foreslås i søknaden at maskinen 
under normale forhold skal brukes 1 til 2 ggr pr uke.  Grunnen til å bruke  tråkkemaskin er å få til en 
bedre løype med en stabil såle. Ved tråkking vil en også unngå snøfrie partier i løypa. 
 
Saken er sendt til Statskog til uttalelse. 
  
De uttaler at de som grunneier er positive under følgende forutsetninger: 

· Tillatelse gis som et prøveprosjekt for skutersesongen 2019  som avsluttes 25.04.2019 
· Det må tas særlig hensyn  for å unngå skader på rabber og våtområder 
· Tilføring av snø til skuterløypa må skje i avtalt trase 
· Fauske kommune pålegges å følge opp bestemmelsene om stenging av snøskuterløypene 

etter inngått avtale  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er i utgangspunktet skeptisk til å bruke store maskiner i utmark. Det er imidlertid 
viktig at de åpne snøskuterløypene er best mulig brøytet/preparert  slik at publikum opplever løypene 
som sikre. 
Kommunen er opptatt av at det ikke skal være partier i løypa som ofte blir snøfrie slik at terrenget kan ta 
skade av kjøring på disse partiene.   
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom 
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen hvor store kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som 
er satt vil ferdselen i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet. 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Motorferdselen det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 



 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken.   
 
Rådmannen er positiv til at det kan etableres en prøveordning med bruk av tråkkemaskin i løypene og se 
hvordan dette vil påvirke ferdselen i løypa samt om dette kan ha innvirkning på terrenget når det blir 
snøfritt i fjellet. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks 93, 8201 Fauske

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK

Navn og adresse

Tlf.

Tidsrom for dispensasjon

Hel sesong Særskilt tidsrom (dato start/slutt) Flerårig (maks 5 år)

Formål Jfr. forskriftene Evt. merknader

Løyvekjøring §5a Oppgi område

Funksjonshemmede §5b Krav til legeerklæring

Bagasje og utstyr til egen hytte §5c Gjelder egen hytte + nær familie

Utmarksnæring for fastboende §5d Utleiehytter og lignende

Transport av ved §5e Hoggs tillatelse avgrunneier

Særskilt behov (unntaksparagrafen) § 6 Spes. Oppdrag og barmarkskjøring

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato Underskrift

postmottak@fauske.kommune.no

E-post



Søknaden sendes til: 

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert. 

postmottak@fauske.kommune.no


Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>
Sendt: tirsdag 8. januar 2019 13.42
Til: Lise Gunn Hansen
Kopi: Kristensen Jim; Harald Rundhaug; Rune Reisænen; Holmvik Helene
Emne: VS: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma
Vedlegg: Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkke....pdf;

JKR 5-18 Rapport fra befaring av Turistløypa fra Daja til svenskegrensa Fauske
kommune.pdf

Vi viser til mottatt søknad om dispensasjon og Fauske kommune ønsker grunneiers uttalelse.

Statskog SFs vurdering av søknaden:

Fauske kommune og Statskog SF inngikk 18.01.2018 avtale om tilrettelegging og merking
snøscooterløyper fram til 31.12.2023 . Fauske kommune har ansvar for oppfylling av avtalen av innleid
samarbeidspartner Sulitjelma Snøscooterklubb.

Fauske kommune kan bestille eget oppsyn fra Statskog SFs Fjelltjeneste for å følge opp gjennomføringen
av avtalen med Sulitjelma Scooterklubb. Vi legger med Fjelltjenestens LMD-rapport nr. 5-18 som viser
en del utfordringer som skal følges opp av Fauske kommune. Kjøp av oppsynstjenester fra
Fjelltjenesten er en betalt tjeneste.

Vi har tatt en samlet vurdering om å bruke en 3,5 tonns tråkkemaskin til preparering av
snøskuterløypene. Vi er positive til dette under følgende forutsetninger:

Tillatelse gis som et prøveprosjekt for skutersesongen 2019 som avsluttes 25.04.2019
Det må tas særlig hensyn for å unngå skader på rabber og våtområder
Tilføring av snø til skuterløypa må skje i avtalt trase’
Fauske kommune pålegges å følge opp bestemmelsene om stenging av snøskuterløypene etter
inngått avtale

Dette til orientering!

Med vennlig hilsen

Jan Normann Nilsen
Regionsjef Salten| 41 25 80 48



 
 
 

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]  

Sendt: 8. januar 2019 10:19 
Til: Nilsen Jan 

Emne: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 

 
Hei og godt nytt år 
Vet at vi har snakket om dette før, bl a på et møte i høst. 
 
Har du noen ytterligere kommentarer til denne søknaden? 
 

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
  

+47 75 60 40 60 

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1ggqiA-000Gtj-6N&i=57e1b682&c=2T4dAo6egLjRqfH-ZRYf8kQCJWlI9H5p1FyK3R2x3TahzWz61Df_aKT1FtBzUTRfLwY2kZA1zV3RWcNgRZ3mR6D-J03g61f6RAfC02rgpv7-Pbe8tAryD-O29Pt5h6D0Wq8rLjI3t8lxtd7f6yl-eA0t0smCpwhbf1VMOW3jQHh1ba4Rq9SL-5VCoMoYv9VZPKACYwz7JIYWA23hekE5KBUTuJdiDDtRR9VicpYpXS9ErSng-ush7tDEsnchE11d4Z8XDUjSylz71VbdbCO7LD_Q08JWh_Oix2TeQMsbFzvTKKTsIgjAez2vEVrv84dC98xJR2VNF6z4-fNEglM5X84fw7_3OZyM5p24KO9Ke1A4SE9yZ3aMtapxTquLY-Qpyd7FxSH5oQ_eZjuxWuP9DpuHf7-qnzeZqAeAMaZiJhmb9sLQyZbxFsTFWl6IMghDjR5NNdBz0TLIeOIe2v7yMQGP_SEP73pEU7bjpNhH3P4S29eoW8UQwc1ZsqyWYRQB


Fra: Rune Reisænen 
Sendt: onsdag 13. mars 2019 09.23 
Til: Lise Gunn Hansen 
Emne: VS: SV: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 
Vedlegg: image001.png 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>  
Sendt: tirsdag 12. mars 2019 10.25 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 
 
Hei! Vi viser til dagens samtale og vi går med på et prøveprosjekt på tre år. 
 
Vi setter som forutsetning at skuterklubben innhenter samtykke fra Balvatn reinbeitedistrikt. 
 
Med hilsen 
Statskog Sf 
 
Jan N Nilsen 
Regionsjef 
 
19. feb. 2019 kl. 14:02 skrev Nilsen Jan <jni@statskog.no<mailto:jni@statskog.no>>: 
 
Hei, Rune! 
 
Tror vi skal holde oss til det som har vært signalisert tidligere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan  Normann Nilsen 
Regionsjef Salten| 41 25 80 48 
 
 
<image001.png> 
 
 
 
Fra: Rune Reisænen [mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no] 
Sendt: 19. februar 2019 13:49 
Til: Nilsen Jan 
Emne: SV: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 
 
Hei! 
Dette med tråkkemaskin i skuterløype. Hva om å forlenge prøveperioden med 3 år evt 2 år. Det er 
stor investering som de skal gjøre i forbindelse med tråkkemaskin og nå er sesongen snart slutt..har 
du noen bråe tanker om dette?? 
 
 

mailto:jni@statskog.no
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Med vennlig hilsen 
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling 
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 
rune.reisanen@fauske.kommune.no<mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
 
 
 
Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no<mailto:jni@statskog.no>> 
Sendt: tirsdag 8. januar 2019 13.42 
Til: Lise Gunn Hansen 
<Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no<mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no>> 
Kopi: Kristensen Jim <jim@statskog.no<mailto:jim@statskog.no>>; Harald Rundhaug 
<hrundh@online.no<mailto:hrundh@online.no>>; Rune Reisænen 
<rune.reisanen@fauske.kommune.no<mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no>>; Holmvik 
Helene <hhv@statskog.no<mailto:hhv@statskog.no>> 
Emne: VS: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 
 
Vi viser til mottatt søknad om dispensasjon og Fauske kommune ønsker grunneiers uttalelse. 
 
Statskog SFs vurdering av søknaden: 
 
Fauske kommune og Statskog SF inngikk 18.01.2018 avtale om tilrettelegging og merking 
snøscooterløyper fram til 31.12.2023 .  Fauske kommune har ansvar for oppfylling av avtalen av 
innleid samarbeidspartner Sulitjelma Snøscooterklubb. 
 
Fauske kommune kan bestille eget oppsyn fra Statskog SFs Fjelltjeneste for å følge opp 
gjennomføringen av avtalen med Sulitjelma Scooterklubb. Vi legger med Fjelltjenestens LMD-rapport  
nr.  5-18 som viser en del utfordringer som skal følges opp av Fauske kommune.     Kjøp av 
oppsynstjenester fra Fjelltjenesten  er en betalt tjeneste. 
 
Vi  har tatt en samlet vurdering om  å bruke en 3,5 tonns tråkkemaskin til  preparering av 
snøskuterløypene.  Vi er positive til dette under følgende forutsetninger: 
 
 
•        Tillatelse gis som et prøveprosjekt for skutersesongen 2019  som avsluttes 25.04.2019 
 
•        Det må tas særlig hensyn  for å unngå skader på rabber og våtområder 
 
•        Tilføring av snø til skuterløypa må skje i avtalt trase’ 
 
•        Fauske kommune pålegges å følge opp bestemmelsene om stenging av snøskuterløypene etter 
inngått avtale 
 
Dette til orientering! 
 
Med vennlig hilsen 
Jan  Normann Nilsen 
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Regionsjef Salten| 41 25 80 48 
 
 
<image001.png> 
 
 
 
 
 
 
Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no] 
Sendt: 8. januar 2019 10:19 
Til: Nilsen Jan 
Emne: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma 
 

Hei og godt nytt år☺ 
Vet at vi har snakket om dette før, bl a på et møte i høst. 
 
Har du noen ytterligere kommentarer til denne søknaden? 
 
// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen 
Konsulent Plan/utvikling,  FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 40 60 
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no<mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no> 
https://imsva91-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.fauske.kommune.no&umi
d=A8A03B23-83E2-4105-A9B8-
4FD657159646&auth=9b4eb635f1e4c9575b0657339cbbcf901d4d782c-
e33a12f1bf59f97ab4fd088364bc4c9f61e77ebc<https://imsva91-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2furl11.mailanyone.net%2fv1%2
f%3fm%3d1ggqiA%2d000Gtj%2d6N%26i%3d57e1b682%26c%3d2T4dAo6egLjRqfH%2dZRYf8kQCJWlI
9H5p1FyK3R2x3TahzWz61Df%5faKT1FtBzUTRfLwY2kZA1zV3RWcNgRZ3mR6D%2dJ03g61f6RAfC02rgp
v7%2dPbe8tAryD%2dO29Pt5h6D0Wq8rLjI3t8lxtd7f6yl%2deA0t0smCpwhbf1VMOW3jQHh1ba4Rq9SL
%2d5VCoMoYv9VZPKACYwz7JIYWA23hekE5KBUTuJdiDDtRR9VicpYpXS9ErSng%2dush7tDEsnchE11d4
Z8XDUjSylz71VbdbCO7LD%5fQ08JWh%5fOix2TeQMsbFzvTKKTsIgjAez2vEVrv84dC98xJR2VNF6z4%2df
NEglM5X84fw7%5f3OZyM5p24KO9Ke1A4SE9yZ3aMtapxTquLY%2dQpyd7FxSH5oQ%5feZjuxWuP9Dp
uHf7%2dqnzeZqAeAMaZiJhmb9sLQyZbxFsTFWl6IMghDjR5NNdBz0TLIeOIe2v7yMQGP%5fSEP73pEU7
bjpNhH3P4S29eoW8UQwc1ZsqyWYRQB&umid=A8A03B23-83E2-4105-A9B8-
4FD657159646&auth=9b4eb635f1e4c9575b0657339cbbcf901d4d782c-
72a444d6f03c047e0bda63e2d241f1f9b07fb898> 
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Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av tomt til garasje 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

* 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja 
Kildahl Olsen. 

 
Vedlegg: 
29.03.2019 Diverse vedlegg kart 1407632 

29.03.2019 Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen  Søknad om kjøp av tomt til garasje 1407633 

29.03.2019 Planstatus grytningveien 1407639 
 
Sammendrag: 
 
Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen har søkt om erverv av ca 100 m2 stort areal fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103, bnr.1566, Gryttingveien 57. Arealet er tenkt benyttet til garasje og 
biloppstillingsplass. De skriver også at arealet kan være mindre en de omsøkte 100m2.  Ønsket er å 
plassere en garasje med størrelse ca. 30 til 50m2 Det er tidligere søkt om det samme arealet, den gang 
ble det avslått.  
Vedtaket den gang var: 
‘’Det vanskeliggjøre videre fremtidig regulering av omsøkte arealet til evt et boligområdet, det kan også 
utløse at flere søker om kjøp av areal i samme område og det vil vanskeliggjøre videre fremtidig 
regulering av området, eks.vis til et boligområdet.’’ 
 
Saksopplysninger: 
Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen har søkt om erverv av et areal inntil ca 100 m2. fra Fauske 
kommunes eiendom gnr 103, bnr 1566, Gryttingveien 57. Arealet er tenkt benyttet til oppføring av 
garasje. Det omsøkte arealet er betegnet som friområde i kommuneplans arealdel og grenser ned mot 
Nedre Hauan Vest. Arealet er også innfallsport for turgåere som benytter området som rekreasjon. 
Begrunnelse for kjøpe av areal er at søker har omgjort garasjen til verktøysbod, da garasjen er forliten i 
forhold til dagens størrelse på bilene.   
Omsøkte areal er ikke tilknyttet søkers tomt, det er en kommunal vei som skiller omsøkte areal som er 
kommunalt og søkers boligtomt. Omsøkte tomt vil bli liggende opp mot et etablert boligområde 
Saksbehandles vurdering: 
Om kommunene selger arealet vil kommunen vanskeliggjøre videre fremtidig regulering av omsøkte 
arealet til evt et boligområdet, det kan også utløse at flere søker om kjøp av areal i samme område, det 
vil vanskeliggjøre videre fremtidig regulering av, eks.vis til et boligområdet. 
Garasjer, uthus etc.. bør plasseres på egen tomt eller tilknytning til egen tomt, dette for å få en helhetlig 
eiendom. Søkers bolig har i dag garasje integrert i boligen. 
På generelt grunnlag skal en være forsiktig med å selge areal til garasjer etc.. når ikke arealet er knyttet 



opp til boligtomten, dette for å unngå at det popper opp garasjer, uthus etc.. på arealer som ikke er 
tilknyttet en boligeiendom. 
Planavdeling har som mål å igangsette regulering av området i løpet av høst 2019 til fremtidig 
boligformål. Det å etablere ‘’knoppskyting’’ av en eller flere garasjer i friområder eller andre uregulerte 
områder er ingen god arealutnyttelse. Det vil heller ikke forskjønner området. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



ä

L

m FAUSKE
tt!

28.01.2019 k1:500

v- /\

[ /

/

/

""for «331.

/
/

/

XXX

,- /'l

x.

/  \' ‘

\ \k

x. ], .\

.- K \x

x x

. *N—

1 *”\

,
r, x—

, x  .

 

/95

.  0—3/15ä6 '
\  X f [../1 \

._  — \ x I ,. Xtr—

\ \ A x  .,.K

3/964,» '

43  

f,"
/ I 3

 

9 f/

, /
,] xx '

,,, , \,

Af ‘x X lil

,' VII «  X '

\\ l l  E

: z) ø, .

/’ f

. l,,
/«

...  .—.—..—....—.—/

x

 

103/1347 "; f/
© Norkart AS "I! "!

x.



x

. »

..

  
*En-aa (,,

 
 

æ

.. w,»;
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Her ned går turstien ned til Holtanveien.

fit

R !

 

\  .

,.

v.1 ?”

-.

i
I?!

.—.a"x'

*.—

'31'

:;

'  »

 

ir

“I

;

r»

i

 

!

..»

:TV—( h-

(

'6

.t

Vx

1

1

"n .



'?QQ

'

' I
/  « »I  ,  '  . ‘,

v  '  . ,  '

\
x, \ ‘

*. x "" .

«‘~ X '. / /  H  . . I
( 7 , I”»: .
' ' \T- J ' u" ‘4 ,;

A. ..' Å  Å  7‘}? 1:: % 4C ,.
‘_‘ '  "" .,,4.

*K]

- l : .
\ <  .  , .,  I .  '- ' .

‘ ' I '( "  I _“"'- .'
". \' '. .,.” 1.2: 1"‘y .EI'J,

,.. -  . .. u

g; lWL. _  ":'- ~ . t, " i
:3- r"; ",” ‘

.
_ -M-r_ ..... _

. x 4. .4
lø

&
I ,

. .

..

vg

..»,

 

'a5

,.1  .
5" >,

ah

 

«...

Så her ser dere godt stykke fra stien og det er masse plass igjenn.

'

..;—

11'

.....
...



«

x.
»

Mål:  Bredde:  7.40  *  Lengde:  7.20

4



n »

Søknad av kjøp av  tomt  til garasje  i  Gryttingveien 40

Jeg Stein Rune Storli og min samboer Maja Kildahl Olsen har hus i

Hauan i Gryttingveien Nr 40. Vi søkte til Fauske kommune for en tid

tilbake til  å  få kjøpe en liten  tomt  nedenfor huset til  å  sette opp en

garasje. Men vi fikk avslag med begrunnelse på at  tomt  var for nær fri-

området og at det ikke praktiseres hus på en side av veien og garasje

på andre siden. har lagt merke til flere plasser der hus er på en side  å

garasje på andre side. Vi søker derfor på nytt da vi ikke er helt enige i

avslaget.

Vi har nylig vært i kontakt med Rune Reisænen (den 28.01.2019) om

denne samme tomten, og vi fant da ut at det er 30kvm som ikke er i fri

området, og hvis man da kanskje kan justere dette litt slik at man

kansje kunne være mulig og fått  kjøpt  tomt  til ca 50kvm garasje.

ønsker jo selvfølgelig å  kjøpe mere  tomt  om det må til i henhold til

lover og regler osv.

Hvis dette er for  stort, kan vi gå ned på størrelse om man må det, men

ønsker helst nokk  tomt  til ca 50 kvm  garasje.  Dær vil jo vær masse fri

område igjenn som er disponibelt til  å  brukes til kommunens ønkser og

behov. Fikk høre av naboer  å  bekjente i kommun at det borretslaget

som er nedenfor  å  ved siden av tomten vi tenker på var friområde i sin

tid  å  ble  omgjort  slik at det kun  bygges  bolig å  garasjerekke dær.

Tenkte  å  sette garsjen ca på linje med garasjerekken som tilhører

borettslaget for  å  ikke få så stor forkjell  å  gjøre det mest naturlig.

Tanken med tomten var  å  sette opp en dobbel garasje på rundt 50

kvm. Vi har ikke for tiden garasje da det som var garasje tilknyttet

huset er  omgjort  til verktøy bod, pga den er  å  var for liten i henhold til

dagens størrelser på bilene. Området nedenfor huset har jeg fådd

tillatelse til  å  skoge litt for  å  holde området fint og ryddig og åpent slik

at turgåere som bruker stien som går ned til Holtanveien har det fint

og åpent. Turgåere er meget fornøyd med at området blir tadd vare på

slik at det kan brukes da det var noe igjenn grodd av busker og rotvelt
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og kratt før jeg ordnet det. Området er jo blitt noe forskjønnet av meg

å  holder på ennu  å  er ennu litt igjenn. Har  spurt  naboer som bor i

området som evt vil ha blidd bererøt om va dem tenker om vi hadde

fådd kjøpt tomt til  å  sette opp garasje og kun masse positive

tilbakemeldinger dær di  håper  noe  sånt  kun la seg gjøre. Tenker at ved

evt kjøp av denne tomten vil ha gidd positiv virkning for både

kommunen og meg naboer og turgåere da området blidd forskjønnet  å

tadd vare på.  Håper  på positiv tilbakemelding fra dere legger ved kart

over området ved huset og der tomten som det er snakk om  å  har

merket av på kartet hvor tomten er  , Åsså  legger jeg ved noen bilder av

ca mål og utsende på garasje jeg hadd tenkt  å  sedd for meg å  kunne

sette opp. legger  åsså  med noen bilder av området. Om det er noen

spm i forhold til dette eller ønsker for evt visning av området det er

snakk om, Og for  å  få et sikkelig bilde av dette så kan jeg stille stortsett

når som helst bare jeg får litt forvarsel for  å  vise dere som måtte ønske

det.

tlf nr : 41639227

Mvh: Stein Rune Storli  &  Maja k OLsen
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Sak nr.   Dato 
030/19 Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019 

 
 
Endring av bestemmelser Løkåsåsen reguleringsplan 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Ot. prp. nr. 32 (plandelen) side 222 tas følgende setning ut fra plan bestemmelser 
§§ 4.4 og 4.5 for reguleringsplan Løkåsåsen, planid 2017001: 

· Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700. 
 

 
Vedlegg: 
29.03.2019 Løkåsåsen planbestemmelser 1407724 
 
Saksopplysninger: 
Reguleringsplan Løkåsåsen med planid 2017001 ble vedtatt i 2018. I bestemmelser sto det under §§ 4.4 
og 4.5 at «Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.» I 
høringsperioden har ikke Fylkesmannen lagt merke til denne bestemmelsen som er strengere krav enn 
det som er satt i TEK17.  
 
I regjeringens nettside med tolkningsuttalelser står det bl.a. følgende om kommunens adgang til å stille 
tekniske krav i plan: 

«Krav til tekniske løsninger i det enkelte bygg er forbeholdt byggteknisk forskrift, se Ot. prp. nr. 32 
(plandelen) side 222. 
… 
Dette innebærer at det i planbestemmelser ikke kan stilles strengere krav til tekniske løsninger i 
det enkelte bygg enn de minimumskrav som fremgår av byggteknisk forskrift.» 

 
Dette betyr at bestemmelser som står under §§ 4.4 og 4.5 er ugyldig og disse bør fjernes. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er ikke mulig å kreve passivhusstandard gjennom planbestemmelser, selv om dette er vedtatt etter 
høring. Bestemmelser er ugyldig og det foreslås at bestemmelser tas ut fra planen gjennom enkelt 
kommunal vedtak. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser 
 

§ 1 GENERELT 
  

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Løkåsåsen med plan-ID 

2017001, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er 

beskrevet nedenfor.  

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:  

- Valnesfjord skole og flerbrukshall med plan ID 2014004 vedtatt 19.05.2016 
- Solbakk gård – 56/3 med plan ID 2010004 vedtatt 20.06.2013 
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 03.06.1981 
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987 
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID 2000003 

vedtatt 10.02.2000 
- Løkås – 56/57 med plan ID 2011005 vedtatt 09.06.2016 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

2.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av nye boliger og leiligheter med 

tilhørende uteareal, turområde, og tilhørende infrastruktur. 

2.2 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):   

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1 

 Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig - Barnehage (BBH) 

 Boligbebyggelse eksisterende - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

 Boligbebyggelse ny (B)  

 Lekeplass (BLK) 
 Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
 Teknisk anlegg - trafo (T) 
 Lekeplass/uteopphold (BLK) 
 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG) 
 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (o_BR) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2 

 Kjørevei, eierform offentlig (o_KV) 

 Veg (o_V) 

 Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (SGS) 

 Fortau, eierform offentlig (SF) 

 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVG)  

 Annen veigrunn – tekniske anlegg, eierform offentlig (o_SVT) 

 Parkering, eierform offentlig og felles (o_SPA) 
 

Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3  

 Naturområde (GN) 
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 Hensynssone H_410: infrastuktur (trafokiosk) 

 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 

3.1 Situasjonsplan  

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 200 eller 500 

for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, 

parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for 

avfallshåndtering og overvannshåndtering. 

3.2 Bebyggelse 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til 

omgivelsene. Dette med tanke på materialbruk, form og detaljering. Bygninger skal tilpasses 

terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l.  

3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 

Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares med 

den enkelte kabeleier. Trafo plasseres i område som angitt i plankart (T). 

3.4 Energi 

Minimum 40 % av energiforsyningen i alle boenheter skal dekkes av annen ressurs enn 

elektrisitet og/eller fossile brensler. Bebyggelse skal knyttes opp mot fornybare 

energiressurser som f.eks. bergvarme, vannbåren varme og/eller bruk av solceller. Valgte 

løsninger skal ikke være til sjenanse for naboer i forhold til støy, lukt og estetikk. 

3.5 Kulturminner 

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 

8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og 

det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter 

rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg  

4.1 Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 10 m mot senterlinje på kommunal vei. 

Byggegrense mot Fv 530 er satt på 30 m fra midtlinje. 

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen. 

4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting    

Barnehage (BBH) 

Området omfatter eksisterende barnehageareal. Det skal ikke etableres bygninger til andre 

formål enn evt. lagring under 15 m2 til barnehageaktiviteter. 

4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS) 

Området omfatter eksisterende bebyggelse.  

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 25 %. Mønehøyde settes til 7 m over 

gjennomsnittlig planert terreng. 

Parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) skal primært løses på egen tomt. 

Det tillates maks 1 boenhet per tomt. 
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4.4 Boligbebyggelse ny (B1)  

Eksisterende bygning skal bygges om til leiligheter med maks %-BYA = 35%. Mønehøyde 

settes til maksimal +34 moh. Det skal etableres minimum 10 og maks 15 boenheter innenfor 

området. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 35 %. 

 

Det tillates mindre oppbygg for heis, trapp, samt tekniske anlegg på inntil 1,5 meter over 

tillatt mønehøyde på inntil 15 % av takflaten. Slike tilbygg skal ha en god tilpasning og god 

visuell kvalitet. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 

biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 

med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Fasader i første etasje skal utformes med tanke på at de danner vegg i gaterommet, og at de 

skal bidra positivt til uteoppholdsarealene. Avvisende, lukkede fasader tillates ikke. 

Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller vegetasjon. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  

4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B11)  

Innenfor disse tomter skal det etableres nye boenheter. I skrått terreng kan det innredes 

bolig i sokkeletasje. Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. 

 

Boligtomt (se plankart) Antall boenheter Maks mønehøyde (moh) 

B2 Min. 1, maks 2   31 

B3 Min. 1, maks 2 32 

B4 Min. 1, maks 2 32 

B5 Min. 1, maks 3 32 

B6 Min. 1, maks 2 33 

B7 Min. 1, maks 2 33 

B8 Min. 1, maks 2 34 

B9 Min. 1, maks 2 34 

B10 Min. 1, maks 2 32 

B11 Min. 2, maks 6 26 
 

Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på inntil 50 m2 BYA og skal tilpasses bolighuset 

mht. materialvalg, form og farge. Fasademateriale på boliger skal domineres av tre og/eller 

vegetasjon. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. 

Utforming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre 

justeringer (maks 1 m) for tilpasning terreng. Det tillates fradeling av tomter på ca. 0,75 daa, 

samt sammenslåing av to tomter. Ved sammenslåing av to tomter skal minimum og 

maksimum antall boenheter som angitt for hver tomt oppsummeres. 

Det skal anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Arealkravet per 

biloppstillingsplass er minimum 18 m2 eksklusiv manøvreringsareal. Det skal tilrettelegges 

med ladepunkt til el-bil til hver boenhet. 

Bebyggelsen skal etableres i tråd med den norske standarden for passivhus NS3700.  
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4.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG)  

Det er avsatt 200 m2 for garasje/parkering av bil eller til etablering av vedbod. 

4.7 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (o_BR)  

Garasje/lagringsplass til kirken. 

4.8 Teknisk anlegg - Trafo (T) 

Trafo tillates plassert utenfor regulerte byggegrenser, men skal ikke plasseres nærmere 

boliger og/eller lekeplass enn 5 meter. Trafo skal være tilgjengelig fra kjøreveg. Endelig 

plassering skal avklares i samråd med netteier i forbindelse med byggesaken. 

Den nye transformatorkiosken skal forsyne nye bygninger med 400 V. Det kreves effektbehov 

for hver enkelt bygg i prosjekteringen.  

4.9 Avfall/ renovasjon (f_BRE) 

Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Felles afvallssystemer skal 

plasseres under bakken. Vedtatte retningslinjer vedrørende renovasjon skal følges, og 

avfallsløsning må tilpasses bilene som renovatørene disponerer. Området er avsatt med eget 

formål i plankart. 

4.10 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2) 

BLK1 er lekeplass/oppholdsareal for boliger i B1 og BFS. Lekeplass/uteoppholdsareal BLK2 er 

lekeplass/uteareal for boliger i områdene B2-B11. Leke- og oppholdsarealene skal betjene 

ulike aktiviteter og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud.  

Det skal ikke oppføres bygninger, men området kan opparbeides til lek med bl.a. huskestativ, 

sandkasse, benker og bord og evt. sikring mot vei/bratt terreng. 

Lekeplassene skal som minimum planeres og opparbeides med grus, slik at det blir enkelt å 

ferdigstille de etter behov. 

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

5.1 Veg (o_V)   

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet 

er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I 

frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 

Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres 

bygninger, parkering eller interne veger. 

5.2 Kjøreveg (o_KV1-o_KV2) 

Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Fauske kommune 

har ansvar for brøyting av kjørevei. 

o_KV1 er offentlig adkomst og vedlikehold til boligområdene B1-B11. o_KV2 er offentlig 

adkomst til B8-B11.  

5.3 Gang- og sykkelveg (SGS1 – SGS8)   

Områder benevnt o_SGS1- o_SGS8 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. 

plankartet. Eierform er offentlig. Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av 

gang- sykkelveier på kommunal vei. 
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5.4 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG1-SVG6) 

Områdene AVG1 – AVG3 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også 

benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.  

5.5 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVT1-SVT12) 

Områdene SVT1 – SVT12 skal først og fremst ha funksjon som veigrøft, men kan også 

benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt. 

5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2) 

Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor SPA-områdene.  

Enhver biloppstillingsplass skal tilrettelegges med ladepunkt til el-bil. 

Fauske kommune har ansvar for brøyting og vedlikehold av parkeringsplassene o_SPA1 og 

o_SPA2. 

Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.  

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA1 skal benyttes til parkering for besøkere av kirkegården, 

kirka/kapell og bårehuset og tilhørende tjenesteyting, samt midlertidig parkering for buss og 

biler i forbindelse med levering og henting av varer tilknyttet overnevnte tjenester. 

Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av varer på en 

effektiv og trafikksikker måte. 

Parkeringsplass benevnt o_SPA2 skal være felles for område avsatt til barnehage. Det skal 

settes krav om min. 0,9 bilparkering og min. 1 sykkelparkering per 100 m2 bruksareal i 

bebyggelsen. 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
Området benevnt GN1-GN4 kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv.  

Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei, gapahuk o.l.) tillates så 

fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.  

Det skal tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag med en tilstrekkelig bredt 

vegetasjonsbelte. Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 15 meter 

langs vassdraget Straumen, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr 

(vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. 

Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes 

slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. 

Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av 

sti eller evt. andre tiltak. 

Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og adkomst 

til naust på eiendom 56/4. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til 

privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til 

bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. 
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§ 7 HENSYNSSONE H_410 (transformatorkiosk) 
Transformatorkiosken innenfor B1 skal beholdes og det skal ikke etableres parkeringsplass der. 

Det skal avklares hvor trafo ligger før det gis byggetillatelse. 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal 

Teknisk infrastruktur (vann og avløp, parkering med felt for levering og henting av 

barnehagebarn) og uteareal/lekeareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 

brukstillatelse for ny bebyggelse.  Vei og gang-sykkelvei fra Fv 850 opp til boligtomter skal 

også være opparbeidet før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

For å unngå forurensning skal overvann fra bebyggelse ikke kobles på det kommunale 

avløpsnettet, men ledes gjennom infiltrasjon i grunnen, fordrøyning eller annen trygg 

avledning. Overvann skal håndteres på egen tomt. Ved søknad om rammetillatelse skal det 

redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.  

Trafo skal etableres før det gis igangsettingstillatelse til boligutbygging.  

Fiber skal tilrettelegges samtidig med vann og avløp og etableres frem til tomtegrense. 

8.2 Støy 

Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 

anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442/2016 (eller nyere versjon). Minst 

halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade 

med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 

nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige 

retningslinjer i T-1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal kun foregå på dagtid mellom 

kl.07.00-17.00 på hverdager. Naboer skal varsles iht. T -1442/2016. 

8.3 Trafikkregulerende tiltak 

Det skal settes opp skilt ved kjørevei o_KV som skal hindre levering og henting av elever ved 

snuplassen. 

8.4 Kvikkleirefare  

Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig 

virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det skal gjennomføres en 

vurdering av kvikkleirefare før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak. 

8.5 Radon 

Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 

Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 


	0001 - Møteinnkalling - Plan- og utviklingsutvalg - 09.04.2019
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 02.04.19

	0002 - 024_19 Godkjenning av møtebok
	0003 Vedlegg - Møteprotokoll P2-19
	0004 Vedlegg - Møteprotokoll P1-19
	Saksliste

	0005 - 025_19 Delegerte saker i perioden
	0006 - 026_19 Referatsaker i perioden
	0007 - Vedrørende kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
	0008 Vedlegg - Vedr kommunens behandling av søknader om motorferdsel i utmark
	0009 - 027_19 Sulitjelma Skytterlag - Søknad om scooterløyve i forbindelse med idrettsarrangement
	0010 Vedlegg - Søknad om å få benytte snøskuter i forbindelse med idrettsarrangement
	0011 Vedlegg - Sak PLUT 032-18
	0012 - 028_19 Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet_
	0013 Vedlegg - Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet
	0014 Vedlegg - Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkkemaskin
	0015 Vedlegg - Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma- uttalelse fra Statskog
	Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]  Sendt: 8. januar 2019 10:19 Til: Nilsen Jan Emne: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma

	0016 Vedlegg -  Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma
	Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no>
	Fra: Rune Reisænen [mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no]
	Fra: Nilsen Jan <jni@statskog.no<mailto:jni@statskog.no>>
	Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]

	0017 - 029_19 Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av tomt til garasje
	0018 Vedlegg - Diverse vedlegg kart
	0019 Vedlegg - Stein Rune Storli og Maja Kildahl Olsen  Søknad om kjøp av tomt til garasje
	0020 Vedlegg - Planstatus grytningveien
	0021 - 030_19 Endring av bestemmelser Løkåsåsen reguleringsplan
	0022 Vedlegg - Løkåsåsen planbestemmelser
	Løkåsåsen reguleringsplanbestemmelser
	§ 1 GENERELT
	§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
	2.1 Formålet med planen
	2.2 Reguleringsformål

	§ 3 FELLES BESTEMMELSER
	3.1 Situasjonsplan
	3.2 Bebyggelse
	3.3 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg
	3.4 Energi
	3.5 Kulturminner

	§ 4 Bebyggelse og anlegg
	4.1 Byggegrenser
	4.2 Offentlig eller privat tjenesteyting
	4.3 Boligbebyggelse eksisterende (BFS)
	4.4 Boligbebyggelse ny (B1)
	4.5 Boligbebyggelse ny (B2-B11)
	4.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (BG)
	4.7 Garasjeanlegg for kirke og annen religionsutøvelsen (o_BR)
	4.8 Teknisk anlegg - Trafo (T)
	4.9 Avfall/ renovasjon (f_BRE)
	4.10 Leke- og uteoppholdsareal (BLK1-BLK2)

	§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
	5.1 Veg (o_V)
	5.2 Kjøreveg (o_KV1-o_KV2)
	5.3 Gang- og sykkelveg (SGS1 – SGS8)
	5.4 Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (SVG1-SVG6)
	5.5 Annen veggrunn – teknisk, eierform offentlig (SVT1-SVT12)
	5.6 Parkering (o_SPA1 - o_SPA2)

	§ 6 GRØNNSTRUKTUR
	§ 7 HENSYNSSONE H_410 (transformatorkiosk)
	§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
	8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal
	8.2 Støy
	8.3 Trafikkregulerende tiltak
	8.4 Kvikkleirefare
	8.5 Radon



