
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 12.06.2019 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2019 Til kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
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 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Hva er status for oppfølging av reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark?. 
Hvordan er dialogen om fellesareal, parkering og vei. Viser til § 8 i reguleringsplan. 
Kan vi gjøre noe i neste utbyggingstrinn? Må få til utbedring av vei. 
2. Loppaløypa. Hva må til for å legge fram saken til ny behandling? 
3. Ber rådmannen konsekvensutrede Nordlysløypa. 
4. Oppfordrer til større fokus på søppeltømming og offentlige toaletter i forbindelse 
med økt satsing på turistnæring i Sulitjelma. Er det mulig å se på samarbeid med 
miljøtorg? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Svar på spørsmål: 
Pkt.1. Kommunalsjef svarte. Vi må se på veiproblematikken sammen med fjellandsbyen. Vi 
skal ha et samarbeidsmøte snart. Enhetsleder svarte. Statskog arbeider med sake. Skal se 
på saken i møtet. Kan legge større press på utbygger ved neste byggetrinn. 
Pkt. 2. Enhetsleder svarte. Vi må se på nytt lovverk ang. støy. Skal se om det er mulighet å få 
saken med på neste møte. 
Pkt. 4. Kommunalsjef svarte. IRIS har sagt ni til mijøtorg i Sulitjelma. Enhetsleder svarte. Tror 
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at Fjellandsbyen får tilskudd til offentlig toalett. Kan ta dette opp på samarbeidsmøtet. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 13.06.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
052/19 Godkjenning av møtebok  

053/19 Delegerte saker i perioden  
054/19 Trond og Linda Eriksen - Søknad om dispensasjon for 

kjøring av gravemaskin fra Balvassveien til hyttetomt. 
 

055/19 ISE  Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av 
strømkabel til hytte 

 

056/19 Jan Ivar Olsen - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - 
utvidet sesong. 

Unntatt 
offentlighet 

057/19 18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom 

 

058/19 Detaljregulering for Charlottatippen boligområde  

059/19 Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 
104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 1613 
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052/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 052/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2019 godkjennes. 

 
 
 
053/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
054/19: Trond og Linda Eriksen - Søknad om dispensasjon for kjøring av gravemaskin fra 
Balvassveien til hyttetomt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Linda og Trond Eriksen, Fauske, om tillatelse til kjøring av 
gravemaskin på gummibelter fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/508. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 
          * Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hyttetomt 
          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 31. august 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
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kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er 
grunneier og Fauske kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister 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 for  
naturmiljø og mennesker 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 054/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Linda og Trond Eriksen, Fauske, om tillatelse til kjøring av 
gravemaskin på gummibelter fra Balvassveien til hyttetomt, gnr 119/508. Trase ihht 
vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 
          * Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hyttetomt 
          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 31. august 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er 
grunneier og Fauske kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister 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 for  
naturmiljø og mennesker 
 

 
 
 
055/19: ISE  Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytte 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/534. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap/hytte. 
Samme trase benyttes for returen 

          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 30. september 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
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kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister 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 for  
naturmiljø og mennesker 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 055/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett AS, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/534. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 
Det settes følgende vilkår: 

* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til strømfordelingsskap/hytte. 
Samme trase benyttes for returen 

          * Kjøringen nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
          * Ferdselen må utføres i tidsrommet 20. juni – 30. september 2019 

* Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å  utbedre skaden 
* Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende 
* Det skal legges plater/gummimatter eller kvister 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 for  
naturmiljø og mennesker 

 
 
 
 
056/19: Jan Ivar Olsen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag - utvidet sesong. 
 
      
 
 
057/19: 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 
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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. 

 
 

 
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: 
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Vedtak: 

Saken utsettes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Klagen tas til følge. 
Utvalget er av den oppfatning at alternativ 2 vil gi den beste løsningen for både 53/20 og for for 
arrondering for landbruket, grunnet den ømsøkte teigs beliggenhet og vanskelige tilgjengelighet. 
En flytting av grensen vil også gi en større buffersone mellom bolig og landbruksareal. Utvalget 
anser ut i fra en totalvurdering at fordelene ved en fradeling er større enn ulempene. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 057/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 
Utvalget er av den oppfatning at alternativ 2 vil gi den beste løsningen for både 53/20 og 
for for arrondering for landbruket, grunnet den ømsøkte teigs beliggenhet og vanskelige 
tilgjengelighet. En flytting av grensen vil også gi en større buffersone mellom bolig og 
landbruksareal. Utvalget anser ut i fra en totalvurdering at fordelene ved en fradeling er 
større enn ulempene. 

 
 
 
058/19: Detaljregulering for Charlottatippen boligområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 058/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde. 

 
 
 
059/19: Indre Salten Energi - Erverv av tilleggsareal til gnr. 104, bnr 860 og gnr. 103, bnr. 
1613 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
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· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 
framkommer. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 12.06.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 059/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

ISE AS innvilges erverv av 2 parseller fra gnr. 104, bnr 650 og gnr. 103, bnr. 11. 
 

· Prisen settes til kr. 90 pr. kvm. 
· Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
· Det inngås bindende kjøpekontrakter der frister og salgsbestemmelser 

framkommer. 

 
 
 
 


