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032/19: Godkjenning av møtebok 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2019 godkjennes. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 032/19 Vedtak: 
Vedtak: 
Møtebok nr 3/2019 godkjennes. 

033/19: Delegerte saker i perioden 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak le enstemmig vedtatt 

PLUT - 033/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

034/19: Referatsaker i perioden 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Vedlagt rapport vedlegges som referatsak til sak 34/19. 
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Befaring av snøforhold ituristløypa 

Den 30.04.2019 ble turistløypa stengt av Fauske kommune etler henvendelse fra 
Vegard Pedersen i SNO. 
VP fortalte kommunen at det var barmark i turistløypa. Sulitjelma scooterklubb sa seg 
kraftig uenig i sno sin påstand og vurdering. 
Det ble dermed tatt kontakt med kommunen og anbefalte dem å selv komme og ta en 
befaring og vurdere snøforholdene. Vedlagt er kommunens rapport fra befaringen som 
var flere dager etter SNO kjørte i løypa. 

Dages møtsekretær har ingen vedlegg. Mulig du Berit har det på mail. Katrine Moan 
ønsker denne vedlagt offentlig. 

Ellers tatt til orientering. 

PLUT - 034/19 Vedtak: 

036/19: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pl and-id 2015005. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 036/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. 
endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden. 
Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005. 

035/19: Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2019 

Rådmannens forslag til vedtak: 
For å bedre trafikksikkerheten for gående/ syklende i Bremsebakken vedtar plan- og 
utviklingsutvalget å prioritere etablering av gatelys i Bremsebakken innenfor en 
totalkostnad på kr. 433400,-. 
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Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 035/19 Vedtak: 
Vedtak: 

For å bedre trafikksikkerheten for gående/ syklende i Bremsebakken vedtar plan 
og utviklingsutvalget å prioritere etablering av gatelys i Bremsebakken innenfor en 
totalkostnad på kr. 433400,-. 

037/19: Sluttbehandling handlingsplan klima- og energi 2019-2022 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019- 
2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 037/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 
2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av 
rådmannen etter høringsperioden. 

039/19: Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Fauske østre, del 1 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av reguleringsplan 
for Fauske østre, del 1. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 039/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
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godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Fauske østre, del 1. 

038/19: Planforslag Stormyra Fauske til høring 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til områderegulering for 
Stormyra Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Plan- og utviklings utvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 038/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 legges forslag til 
områderegulering for Stormyra Fauske ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

041/19: 101/336 - Turnout MC Salten - Behandling av søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Finneid Næringsområde - i forbindelse med utvidelse av klubbhus, 
Nervassveien 3, Fauske 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra formålet i 
bestemmelsene i reguleringsplan for Finneid Næringsområde § 2.3, område 14, i 
forbindelse med planer om utvidelse av klubbhus i Nervassveien 3, Fauske gnr.1 01 
bnr.336 som omsøkt. 

Det må søkes om byggetillatelse for utvidelsen av klubbhuset. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 041/19 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra formålet i 
bestemmelsene i reguleringsplan for Finneid Næringsområde § 2.3, område 14, i 
forbindelse med planer om utvidelse av klubbhus i Nervassveien 3, Fauske 
gnr.101 bnr.336 som omsøkt. 

Det må søkes om byggetillatelse for utvidelsen av klubbhuset. 
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040/19: Områdenavn for eiendom 42/1 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan- og utviklingsutvalget godkjenner områdenavnet Øvre Seljeåsen, jf. Stadnamnloven § 
5. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 040/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner områdenavnet Øvre Seljeåsen, jf. 
Stadnamnloven § 5. 

043/19: 118/45 - Wiggo Johansen - Behandling av søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg Stranda-Røvik for oppføring av støyskjerm mot 
rv.80 i Tørresvik 14 Fauske 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringplan for 
gang- og sykkelveg Stranda-Røvik, som omsøkt. 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av 
midlertidig støyskjerm i Tørresvik 14, Fauske gnr.118 bnr.45 som omsøkt. 

Det settes følgende vilkår i saken: 
1. Støyskjermen skal konstrueres og bygges av fagfolk med kompetanse innen 

bygg/fundamentering 
2. Eier må sørge for at følgende ordlyd tinglyses på eiendom 118/45: Støyskjermen 

må rives/flyttes på eiers bekostning dersom den kommer i konflikt med framtidig 
bygging av gis-veg langs rv. 80. Tinglysning må være på plass senest når 
skjermen er ferdig oppført. 

3. I forbindelse med bygging av skjermen, må det ikke graves i eksisterende 
grøft/terreng eller tilføres masser i områder langs rv.80, på grunn av vanskelige 
grunnforhold. 

Firma G. J. Bygg har erklært ansvarsrett i tiltaket. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 043/19 Vedtak: 
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Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
reguleringplan for gang- og sykkelveg Stranda-Røvik, som omsøkt. 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av 
midlertidig støyskjerm i Tørresvik 14, Fauske gnr.118 bnr.45 som omsøkt. 

Det settes følgende vilkår i saken: 
1. Støyskjermen skal konstrueres og bygges av fagfolk med kompetanse innen 

bygg/fundamentering 
2. Eier må sørge for at følgende ordlyd tinglyses på eiendom 118/45: 

Støyskjermen må rives/flyttes på eiers bekostning dersom den kommer i 
konflikt med framtidig bygging av gts-veg langs rv. 80. Tinglysning må være 
på plass senest når skjermen er ferdig oppført. 

3. I forbindelse med bygging av skjermen, må det ikke graves i eksisterende 
grøft/terreng eller tilføres masser i områder langs rv.80, på grunn av 
vanskelige grunnforhold. 

Firma G. J. Bygg har erklært ansvarsrett i tiltaket. 

042/19: 103/1522 - Dan Håkon og Jeanette Kjerpeseth - Behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Nedre Hauan for oppføring av sports bod og gjerde i 
Nedre Hauanvei 7 A, Fauske 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Nedre Hauan § 2 pkt d. utnyttelsesgrad og § 2 pkt e. byggegrense for 
planlagt oppføring av ute bod og gjerde i Nedre Hauanvei 7 A, Fauske gnr.1 03 bnr.1522 
som omsøkt. 

Plan- og utviklings utvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT- 042/19 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplan for Nedre Hauan § 2 pkt d. utnyttelsesgrad og § 
2 pkt e. byggegrense for planlagt oppføring av utebod og gjerde i Nedre Hauanvei 
7 A, Fauske gnr.1 03 bnr.1522 som omsøkt. 

045/19: Kjøp av kommunal nausttomt - Straumøyra 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust innvilges. 
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Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkloppmålingsgebyr, tinglysning målebrev/skjøte 
og dokumentavgift. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 045/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Søknad frå Kristin Eidissen vedr. Kjøp av naust tomt til eksisterende naust 
innvilges. 
Kjøpesummen settes til kr. 21.100,- inkloppmålingsgebyr, tinglysning 
målebrev/skjøte og dokumentavgift. 

044/19: Naboklage på oppført forstøtningsmur - gnr. 76, bnr. 324 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det gis tillatelse til oppføring av forstøtningsmur under følgende forutsetning: 

Muren får ha maks høyde 1 meter fra bakkenivå. 
Øverkant terreng bør tilpasses øk mur så langt det lar seg gjøre. 
For å oppnå frisiktlinje skal det ikke parkeres eller etableres noe som kan hindre 
frisiktlinja i kurven. 
Fauske kommune gir nabosamtykke til at muren plasseres nærmere en 1 meter fra 
kommunal eiendom og at muren blir plassert inn mot veikant. 
Fauske kommune fraskriver seg et hvert ansvar ved evt skader på muren som 
måtte oppstå i forbindelse med brøyting, veivedlikehold etc. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 044/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis tillatelse til oppføring av forstøtningsmur under følgende forutsetning: 
Muren får ha maks høyde 1 meter fra bakkenivå. 
Øverkant terreng bør tilpasses øk mur så langt det lar seg gjøre. 
For å oppnå frisiktlinje skal det ikke parkeres eller etableres noe som kan 
hindre frisiktlinja i kurven. 
Fauske kommune gir nabosamtykke til at muren plasseres nærmere en 1 
meter fra kommunal eiendom og at muren blir plassert inn mot veikant. 
Fauske kommune fraskriver seg et hvert ansvar ved evt skader på muren 
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som måtte oppstå i forbindelse med brøyting, veivedlikehold etc. 

047/19: Bjørn Blegeberg- Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Transport av div mateialer etler rydding i fjæra i Brattåsvika. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Bjørn Blegeberg, Bodø, om frakting av materialer/vrakgods og 
søppel etter rydding i fjæra i Bråttåsvika Hytteområde med bil m/tilhenger. Det settes 
følgende vilkår: 

1. Transporten må skje i tidsrommet 22. mai - 10. juni 2019. 
2. Det innvilges inntil 5 turer. 
3. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier der det kjøres på privat eiendom. 
4. Det skal føres kjørebok som returneres til Fauske kommune etter endt oppdrag. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT- 047/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Bjørn Blegeberg, Bodø, om frakting av materialer/vrakgods 
og søppel etter rydding i fjæra i Bråttåsvika Hytteområde med bil m/tilhenger. Det 
settes følgende vilkår: 

1. Transporten må skje i tidsrommet 22. mai - 10. juni 2019. 
2. Det innvilges inntil 5 turer. 
3. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier der det kjøres på privat 

eiendom. 
4. Det skal føres kjørebok som returneres til Fauske kommune etter endt 

oppdrag. 

046/19: Skilt om farstbegrensning i boligfelt Sjåheiea 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Det iverksettes prosess med sikte på å etablere sone med fartsbegrensing 30 km/t i 
boligfelt i Sjåheia fra samlevei Rognveien. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 046/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Det iverksettes prosess med sikte på å etablere sone med fartsbegrensing 30 km/t 
i boligfelt i Sjåheia fra samlevei Rognveien. 

049/19: Ronny Johansen, Fauske - Søknad om dispensajson for bruk av motorkjøretøyer 
i utmark og på islagte vassdag - utvidet sesong. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for obervasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Ronny Johansen, Fauske, avslås. 

På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med snøskuter utover 
våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er spesielt sårbare i 
kalvingstiden. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 049/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for 
obervasjon/forebygging av skade på eiendom/naust fra Ronny Johansen, 
Fauske, avslås. 

På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med snøskuter 
utover 

våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er spesielt sårbare i 
kalvingstiden. 
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048/19: Kjell Misvær - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
utvidet sesong 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for obervasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Ronny Johansen, Fauske, avslås. 

På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med snøskuter utover 
våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er spesielt sårbare i 
kalvingstiden. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 048/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for 
obervasjon/forebygging av skade på eiendom/naust fra Kjell Misvær, Fauske, 
avslås. 

På grunn av at snøforholdene i fjellet i år er normale, og at ferdsel med snøskuter 
utover 

våren/sommeren i dette område vil være uheldig for rein som er spesielt sårbare i 
kalvingstiden. 

051/19: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøtetøyer i utmark og på islagte 
vassdrag - utvidet sesong 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring i forbindelse med vedlikehold av sikringsradio på 
Lajrrovarre fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, avslås. 

Ferdsel med snøskuter utover våren/sommeren i dette området vil være uheldig for rein 
som er spesielt sårbare i kalvingstiden. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 051/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring i forbindelse med vedlikehold av sikringsradio 
på Lajrrovarre fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, avslås. 

Ferdsel med snøskuter utover våren/sommeren i dette området vil være uheldig 
for rein som er spesielt sårbare i kalvingstiden. 

050/19: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Bruk av minigraver 
for graving av kabelgrøft 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Tore Veisetaune, Tverlandet, om tillatelse til framkjøring av 
gravemaskin fra Jakobsbakkveien og til hytte, gnr 119/1/160 og graving av grøft for 
strømkabel fra fordelingsskap og fram til hytta, jfr vedlagte kartutsnitt. 

Det settes følgende vilkår: 
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur til hytte, samt nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte. 

* Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
* Ferdselen utføres i tidsrommet august - oktober 2019. 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke kostnader 
det medfører og utbedre skadene. 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av framføringen av 
strømkabel er grunneier og Fauske kommune uvedkommende. 
* I traseen fra veien og til fordelingsskapet skal det legges platerlgummimatter foran 
beltene slik at disse ikke skader terrenget. 

* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe. 

Plan- og utviklingsutvalg 21.05.2019: 

Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

PLUT - 050/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Tore Veisetaune, Tverlandet, om tillatelse til framkjøring av 
gravemaskin fra Jakobsbakkveien og til hytte, gnr 119/1/160 og graving av grøft for 
strømkabel fra fordelingsskap og fram til hytta, jfr vedlagte kartutsnitt. 

Det settes følgende vilkår: 
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* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur til hytte, samt nedgraving av strømkabel fra 
fordelingsskap til hytte. 

* Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
* Ferdselen utføres i tidsrommet august - oktober 2019. 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører og utbedre skadene. 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av framføringen av 
strømkabel er grunneier og Fauske kommune uvedkommende. 
* I traseen fra veien og til fordelingsskapet skal det legges plater/gummimatter 
foran beltene slik at disse ikke skader terrenget. 

* Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe. 
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