
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 09.04.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2019 Til kl. 11:15 Møtested: Administrasjonbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
 
Varamedlemmer Parti 
Ketil Skår H 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Janne Hatlebrekke (AP): 
1. Har få saker på dagsorden. Har dette sammenheng med bemanningssituasjonen på 
planavdelingen? 
2. 21. mai er neste møte. Bør vi ikke ha flere møter, slik at reguleringsplaner kan vedtas 
før sommeren? 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Ber om orientering fra møte ang. vei til Fjellandsbyen. 
2. Gangsti til Coop Prix i Sulitjelma til parkeringsplassen.  

 

Svar på spørsmål: 
Janne Hatlebrekke : 
1. Enhetsleder svarte. Få saker ha ikke med bemanningssituasjonen å gjøre. Er sendt ut tilbud 
til byggesaksbehandler. Noen har trukket seg pga. lønn. Et trangt marked. 
2. Utvalgsleder svarte. Vil be om et ekstra møte hvis det er behov for det. 

Kathrine Moan Larsen: 
1. Kommunalsjef svarte. Det har enda ikke vært møte. Må også se på parkeringssituasjonen. 
2. Kommunalsjef svarte. Vi har ikke midler, men skal se på løsninger. Skal også se på redusert 
fartsgrense.  

 

Orientering fra rådmannen: 
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· Reguleringsplan Sulitjelma boligfond - Hvis det er mulig, innkalles det til ekstraordinært 
møte. 

· Valnesfjord skole 
· Blålysbygget 
· Familiens Hus 
· Erikstad barnehage 
· Finneid skole 
· Farvikbekken 
· Sette av midler i framtidige budsjettet til oversikt over grunnboringer 
· Kulturhus 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 09.04.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formnnskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

031/19 Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika 
motorsportanlegg 
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024/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 024/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
025/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 025/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
026/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 026/19 Vedtak: 



Side 5 
 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
027/19: 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. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 027/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Sulitjelma Skytterlag v/leder Ståle Indregård, gis tillatelse til bruk av inntil 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. 
 
 
 
 
028/19: Sulitjelma Snøscooterklubb - Søknad om dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i 
snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Planutvalget ønsker i utgangspunktet å innvilge dispensasjon ut avtaleperioden mellom Fauske 
kommune og Statskog til 31.12. 2023. Planutvalget kan dessverre ikke gå ut over rammen som 
Statskog har gitt på 3 år. 
 
FL's forslag med rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 (3FL) mot 2 (1AP, 1H) 
stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
PLUT- 028/19 Vedtak: 
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. 

Planutvalget ønsker i utgangspunktet å innvilge dispensasjon ut avtaleperioden mellom Fauske 
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kommune og Statskog til 31.12. 2023. Planutvalget kan dessverre ikke gå ut over rammen som 
Statskog har gitt på 3 år. 
 
 
 
029/19: 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. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 029/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

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

 
 
 
030/19: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 030/19 Vedtak: 
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. 
 

 
 
 
031/19: Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis midlertidig dispensasjon for kjøring i mai 2019 med hjemmel i plan og 
bygningsloven § 19-2 og § 19-3. Midlertidig dispensasjon gis fra bestemmelse § 4, første 
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kulepunkt i reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg, plan-ID 2000032. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 09.04.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis midlertidig dispensasjon for kjøring i mai 2019 med hjemmel i plan og 
bygningsloven § 19-2 og § 19-3. Midlertidig dispensasjon gis fra bestemmelse § 4, første 
kulepunkt i reguleringsplan Dråvika motorsportanlegg, plan-ID 2000032. 

 
 
 


