
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.08.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2019 Til kl. 15:20 Møtested: Administrasjonbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
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 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Håvar Olsen 082/19  Håvar Olsen (FL) stilte spørsmål 
med egen habilitet. Søker er 
hans bror. 
Olsen ble enstemmig erklært 
inhabil. 

 
 
Møtenotater: 
Merknader til dagsorden: 

 Svein Roger Bådsvik (V): 
1. Grusforekomster i Moen. Ryktene sier at det skal komme en reguleringsplan. 
2. Deponi Løgavlen og Lund. Hva er status? 

 Kathrine Moan Larsen (FL): 
1. Barnehagen i Sulitjelma - Riving? 
2. Kulturminneplan - Status? 
3. Garasje Henning Olsen - Har han enda ikke fått tilbakemelding? 
4. Hva er status for branntomta i Sulitjelma, Coopvillaen og grønlifjøsen? 
5. Hva er status for utslippsavtale? 

 Håvar Olsen (R): 
Hva er status for landingsplass for helkopter i Sulitjelma? 

 Sak 57/19 må åpnes igjen for å fatte nytt vedtak. Settes opp som sak 84/19. 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Svein Roger Bådsvik: 
1. Enhetsleder svarte. Har ikke sett oppstartmelding. Ikke varsel. Grunneier har ikke vært i 
kontakt. 
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2. Kommunalsjef og enhetsleder svarte. Lund er forkastet av Fylkesmannen, men det er snart 
klar en oppstartmelding, slik at vi får synliggjort om vi kan arbeide videre med saken. 

Kathrine Moan Larsen: 
1. Orientering fra rådmannen. 
3. Enhetsleder svarte. Venter på skisse fra Olsen.  
4. Enhetsleder og kommunalsjef svarte. Skal skrive brev ang. branntomta. Coopvillaen vil bli 
revet etter paviljong 3. Grønlifjøsen - Engan skulle lage ferdig en plan til midten av august. Vil 
ta kontakt med han. 
5. Kommunalsjef svarte. Avventer departementet. 

Håvar Olsen: 
Enhetsleder svarte. Har vært i kontakt med 330-skvadronen. Må rydde området til høyre på 
industriområdet. 

Orientering fra rådmannen: 

 Riving av barnehagen i Sulitjelma v/kommunalsjef 
Negativ salgsverdi. Flere henvendelser. Ikke i god stand. Store kostnader for å 
restaurere. Vedtaket fra kommunestyret går på riving. 

 Sykehusveien er solgt for 1,2 mill. kr.  

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.08.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
060/19 Godkjenning av møtebok  

061/19 Delegerte saker i perioden  

062/19 Referatsaker i perioden  

063/19 Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske  

064/19 Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark  

065/19 Detaljregulering for Havnegården - endring  

066/19 Forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken  

067/19 Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS  

068/19 Trafikksikringstiltak Terminalveien, Rognveien og 
Tinkeliheia 

 

069/19 Status som nasjonalparkkommune  

070/19 Forventninger Fauske kommune til nasjonalparkene 
Junkerdal og Sjunkhatten 

 

071/19 Kjøp av areal Skysselvika  

072/19 Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om 
erverv av div. kommunalt arealer til serviceformål 

 

073/19 102/519 - Geir Magne Johansen, Vikaveien 29, Fauske. 
Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til oppføring av 
garasje BRA 63,5 m2.. 

 

074/19 107/22 - Solveig og Morten Aarnes – Klage på avslag på 
søknad om tillatelse til tiltak – Oppføring av fritidsbolig, 
Rødåsveien 99, Fauske. 

 

075/19 93/1 og 95/1 Per Arnt Nilsen - Behandling av klage på 
redusert tillatelse av omsøkt tiltak 

 

076/19 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk 
av snøskuter - Fauske kommune 

 

077/19 Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon fra lov 
om motorisert ferdsel i utmark 

 

078/19 ISE Nett as - Dispensasjon for motorferdsel i utmark - 
graving av strømkabel til hytte i Sulitjelma 

 

079/19 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av strømkabel til 
hytter i Sulitjelma 

 

080/19 Ove Hjemgaard, Fauske - Klage på avslag vedr bruk av 
helikopter i utmark 

 

081/19 Stig Odin Johansen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

Unntatt 
offentlighet 

082/19 Stig Olsen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

Unntatt 
offentlighet 

083/19 Wiggo Bjur - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 

Unntatt 
offentlighet 

084/19 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom - Nytt vedtak 
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060/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 060/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2019 godkjennes. 

 
 
 
061/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 061/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
062/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 062/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
063/19: Sluttbehandling - Områderegulering for Stormyra Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
 
064/19: Sluttbehandling detaljregulering for Åsmyra industripark 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
 
065/19: Detaljregulering for Havnegården - endring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 



Side 6 
 

godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til endring av 
reguleringsplan for Havnegården. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 065/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
066/19: Forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Leivset 
boligområde ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 066/19 Vedtak: 
Vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Leivset 
boligområde ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
067/19: Orienteringssak Finneid kai - ny avtale Østbø AS 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering. 
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068/19: Trafikksikringstiltak Terminalveien, Rognveien og Tinkeliheia 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
· Det forslås ingen nye opphøyde gangfelt. Det bør vurderes opphøyet gangfelt i kryssing 

av Tinkeliheia der gangvei fra Reitanveien kommer opp om forslag til reguleringsendring 
blir vedtatt. 

· Rognveien foreslås oppretthold uten omgjøring til forkjørsvei. 
· Det foreslås ikke tiltak om bygging av skille mellom vei og fortau. 

 

Saksbehandler har utarbeidet to alternative forslag til hastighetsbegrensning. 

Alternativ 1: 

Forslaget er høyeste tillatte hastighet til 40 km/t der det er oppbygget fortau, 30 km/t 
forbi skole/barnehage og 50 km/t det veibane og gang/sykkelvei er adskilte.  

Alternativ 2: 

Forslaget er 40 km/t på strekning med oppbygget gangfelt, 30 km/t forbi 
skole/barnehage og 50 km/t på annen strekning. Det er mest gjenkjennbart og likt med 
andre øvrige strekninger i Fauske der skolebarn har skolevei. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet: 
Utvalget ber administrasjonen å ta kontakt med Statens Vegvesen med anmodning om å 
vurdere å fjerne opphøyet gangfelt i terminalveien og erstatte det med lysregulering. 
Alternativ 1 ble vedtatt med 4 (1AP, 2FL, 1R) mot 1 stemme (1V) avgitt for alternativ 2. 
Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 068/19 Vedtak: 
Vedtak: 
· Det forslås ingen nye opphøyde gangfelt. Det bør vurderes opphøyet gangfelt i kryssing 

av Tinkeliheia der gangvei fra Reitanveien kommer opp om forslag til reguleringsendring 
blir vedtatt. 

· Rognveien foreslås oppretthold uten omgjøring til forkjørsvei. 
· Det foreslås ikke tiltak om bygging av skille mellom vei og fortau. 

Hastighetsbegrensning: 

Alternativ 1: 

Forslaget er høyeste tillatte hastighet til 40 km/t der det er oppbygget fortau, 30 km/t 
forbi skole/barnehage og 50 km/t det veibane og gang/sykkelvei er adskilte.  
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Utvalget ber administrasjonen å ta kontakt med Statens Vegvesen med anmodning om å 
vurdere å fjerne opphøyet gangfelt i terminalveien og erstatte det med lysregulering. 
 

 
 
 
069/19: Status som nasjonalparkkommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 069/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
070/19: Forventninger Fauske kommune til nasjonalparkene Junkerdal og Sjunkhatten 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
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Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 070/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
071/19: Kjøp av areal Skysselvika 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken utsettes for videre utredning og dialog med berørte parter.  
 
 
 
072/19: Sten Slettmyr med selskap understiftelse – Søknad om erverv av div. kommunalt 
arealer til serviceformål 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Sten Slettmyr med selskap understiftelse får erverve følgende kommunale parseller:  
Gnr. 103, bnr. 1085 areal 5048 m2 
                       1585 areal   927 m2  
                       1590 areal 1352 m2  
                       1584 areal   438 m2  
                       1583 areal   231 m2 
Før salget skal det tas takst av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn. 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med salget, samt evt reguleringsendring. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 072/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Sten Slettmyr med selskap understiftelse får erverve følgende kommunale parseller:  
Gnr. 103, bnr. 1085 areal 5048 m2 
                       1585 areal   927 m2  
                       1590 areal 1352 m2  



Side 11 
 

                       1584 areal   438 m2  
                       1583 areal   231 m2 
Før salget skal det tas takst av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn. 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med salget, samt evt reguleringsendring. 
 

 
 
 
073/19: 102/519 - Geir Magne Johansen, Vikaveien 29, Fauske. Behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til oppføring av 
garasje BRA 63,5 m2.. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
Fauske Østre del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal og 2.5.1 hva 
gjelder mønehøyde.  
I medhold av plan-og bygningsloven § 20-1a innvilges søknad om tillatelse til oppføring 
av garasje som omsøkt i Vikaveien 29, Fauske gnr. 102 bnr.519. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
PLUT- 073/19 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
Fauske Østre del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal og 2.5.1 hva 
gjelder mønehøyde.  
I medhold av plan-og bygningsloven § 20-1a innvilges søknad om tillatelse til oppføring 
av garasje som omsøkt i Vikaveien 29, Fauske gnr. 102 bnr.519. 

 
 
 
074/19: 107/22 - Solveig og Morten Aarnes – Klage på avslag på søknad om tillatelse til 
tiltak – Oppføring av fritidsbolig, Rødåsveien 99, Fauske.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslåes søknaden om dispensasjon fra 
formålet i bestemmelsene i kommuneplans arealdel §5.1.1 og 5.2.2 for oppføring av 
fritidsbolig på gnr 107, bnr. 22 , Rødåsveien 99, Fauske 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 074/19 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslåes søknaden om dispensasjon fra 
formålet i bestemmelsene i kommuneplans arealdel §5.1.1 og 5.2.2 for oppføring av 
fritidsbolig på gnr 107, bnr. 22 , Rødåsveien 99, Fauske. 
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075/19: 93/1 og 95/1 Per Arnt Nilsen - Behandling av klage på redusert tillatelse av 
omsøkt tiltak  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 

Ny ordlyd i vedtak:  
 
Med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-2 og 
delegasjon gis det tillatelse til bygging av Veiklasse 8 – enkel traktorvei som vist på 
bilde. 
 

 
 
Det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7 
 
Forlengelsen av veianlegget skal påbegynnes senest juni 2020. 
Veianlegget skal meldes klart for godkjenning innen utgangen av september 2024. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 075/19 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Ny ordlyd i vedtak:  
 
Med hjemmel i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier § 3-2 og 
delegasjon gis det tillatelse til bygging av Veiklasse 8 – enkel traktorvei som vist på 
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bilde. 
 

 
 
Det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7 
 
Forlengelsen av veianlegget skal påbegynnes senest juni 2020. 
Veianlegget skal meldes klart for godkjenning innen utgangen av september 2024. 

 
 
 
076/19: Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter - 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om bruk av snøskuter i 
utmark sendes ut på høring til berørte instanser og organisasjoner med frist på 4 uker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende endringer i retningslinjene: 
Rådmannens innstilling med følgende endringer: 
Pkt 3.2  andre setning endres til … «Dette gjelder både ved innvilgelse og avslag» 
Pkt 3.4  Behandling av søknader følger forvaltningslovens § 11 
Pkt 4.2  strykes (punktet er allerede dekket i pkt 4.1) 

Pkt 6.3 og 6.5 Nytt pkt 6.3 og pkt 6.5 strykes:   
 I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i kartutsnitt, kl-
slett, tidsrom og formål. 
Pkt 7.1 erstattes: «Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle 
dager unntatt 1. juledag. 
Pkt 9.1 – 9.6 Overskrift endres til Transport av varige funksjonshemmede med 
snøskuter 
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 Kap 9 erstattes:  
9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med 
snøskuter for varige funksjonshemmede. 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at 
søker er varig funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne 
til å gå på ski. 

 9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht 
pkt 10.4 
9.5 Rådmannens forslag pkt 9.5 

9.6 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til 
personer som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
9.7 Pkt 9.2 i Rådmannens forslag vedtas i sin helhet, endres til pkt 9.7 

 
Pkt 10.3 Endring: 3. setning strykes  

Pkt 10.4 Endring 3. setning: «Til hytteeiers nærmeste familie regnes 
ektefelle eller samboer, barn, barnebarn, svigerbarn, foreldre og besteforeldre. 
Pkt 11.2 Nytt pkt erstatter pkt 11.2: «Tillatelse innvilges i henhold til 
hogsttillatelse. Antall dager beregnes etter 0,5 favn pr dag». 2. setning strykes. 

Pkt 12.1 Strykes i sin helhet. Nytt pkt: 
§6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller for 
behov for snøskutertransport som ikke dekkes i annen paragraf. Søker må vise til et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. En skjønnsmessig helhetsvurdering om 
innvilgelse eller avslag skal legges til grunn for vedtaket.  

 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 
1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 
2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  
 

Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med legeerklæring 
fra lege der transportbehovet fremkommer.  
 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 076/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknader om bruk av snøskuter i 
utmark sendes ut på høring til berørte instanser og organisasjoner med frist på 4 uker. 
 

Forslag til  
Kommunale retningslinjer for  

behandling av søknad om bruk av snøskuter 
Fauske kommune 

 
1. Formål 

 
1. Formålet med retningslinjene er ut fra et samfunnsmessig 

helhetssyn å regulere motorisert ferdsel i utmark i Fauske 
kommune. Retningslinjene skal informere søkere om gjeldende 
regelverk samt krav til søknaden og saksbehandlingen. De skal 
være til faglig støtte for gode politiske og administrative 
beslutninger, for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten og 
de skal bidra til å redusere uønsket variasjon i de vedtakene 
som fattes.  
 

2. Virkeområde 
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      2.1  Retningslinjene gjelder for motorisert ferdsel med 
snøskuter i utmark i Fauske kommune. Retningslinjene utfyller de 
bestemmelser som er gitt i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i 
utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 356. 

  
2.2  Begrepet motorferdsel omfatter her bruk av alle slags 
motordrevne kjøretøy på vinterstid, som er beregnet for transport av 
personer eller gods. Begrepet kjøretøy forutsettes her å ha samme 
innhold som etter vegtrafikkreglene.  
 
 

3. Saksbehandling 
 

3.1 Søknader som er mangelfulle og/eller mangler nødvendig 
dokumentasjon, vil ikke bli realitetsbehandlet før de nødvendige 
opplysningene foreligger. 
 
3.2 Kommunen skal begrunne vedtaket.  Dette gjelder både ved 
innvilgse og avslag.  Når det gjelder begrunnelsens innhold, vises det til 
forvaltningslovens § 25. 
 
3.3 Saker som skal behandles av Plan- og utviklingsutvalget må 
være levert inn senest 3 uker før aktuelt møte. 
 
3.4 Behandling av søknader følger forvaltningslovens § 11. 
           

4. Klagebehandling 
 

4.1 Kommunens vedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28.  
Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland.  Klagefrist er tre uker etter at 
søker har mottatt vedtaket. 

 
 

5. Avgjørelsesmyndighet 
 
Etter gjeldende delegeringsreglement er avgjørelsesmyndighet for søknader 
etter forskriftens § 5 og lovens § 6 delegert til Rådmannen og avgjøres 
administrativt. 
 
Myndighet til å ta avgjørelse etter forskriftens § 6  kan ikke delegeres til 
Rådmannen og må avgjøres av et politisk organ (Plan- og utviklingsutvalget). 
 

6. Generelle bestemmelser 
 

6.1  Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig på fastsatt skjema 
til Fauske kommune, Pb. 91, 8201 Fauske eller til 
postmottak@fauske.kommune.no. 
 
6.2 Kart med inntegnet kjøretrasé skal være vedlagt hver enkelt 
søknad og tillatelse. 
 
6.3      I Kjøretillatelsen skal det fremkomme inntegnede trasèer i 
kartutsnitt, kl-slett, tidsrom og formål. 
 
6.4 I de tilfeller der det gis begrensninger i antall turer, skal kjørebok 
fylles ut ved turens begynnelse.  Kjøreboken skal følge kjøretøyet og 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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forevises ved kontroll.  Utfylt kjørebok skal sendes til Fauske kommune 
etter endt sesong og senest 1. juni hvert år dispensasjonen gjelder. 
  
 
6.5 Søker skal selv innhente grunneiers tillatelse. (Unntak er 
Statskogs grunn i Sulitjelma). 
 
6.6  Kjøretillatelsen skal alltid være med under kjøring og forevises 
ved kontroll. 
 
6.7  Dersom ikke annet er angitt, er den øvre fartsgrensen for 
snøskuterkjøring i terrenget 70 km/t.  For snøskuter med slede er øvre 
fartsgrense 60 km/t.  Dersom det sitter folk i sleden, er fartsgrensen 40 
km/t.  
 

7. Kjøretider 

7.1  Det er tillatt å kjøre snøskuter mellom kl 07:00 og kl 24:00 alle 
dager unntatt  
1. juledag. 

7.2 Det er ikke tillatt med motorfersel på snødekt mark mellom 2. 
søndag i mai og 15. oktober.  For kjøring hjemlet direkte i forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 kan det kjøres så 
lenge det er snødekt mark. 

8. Forskriftens § 5 – ervervmessig kjøring (leiekjøring) 

 8.1 Leiekjøring brukes som et virkemiddel for å redusere antall 
dispensasjoner. 

8.2 Plan- og utviklingsutvalget tildeler hvert 3. år leiekjøringsløyver 
etter forutgående annonsering av ledige løyver.  I Fauske kommune 
er det til sammen 10 leiekjøringsløyver – 8 i Sulitjelma, 1 på Klungset 
og 1 i Valnesfjord. 

 
8.3 Selvstendige næringsdrivende prioriteres ved tildeling. 
 

8.4 Løyveinnehavere skal levere inn årlig rapport over antall 
turer/kjørte km på fastlagt skjema etter endt sesong, senest 1. juni 
hvert år. 
 
 

9. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav b – Transport av varige 
funksjonshemmede med snøskuter 

 
9.1 Det kan bare gis tillatelse etter § 5, 1. ledd b) til kjøring med snøskuter 
for varige funksjonshemmede. 
 
9.2 Legeerklæring skal vedlegges søknad der det fremkommer at søker er 
varig funksjonshemmet, nedsatt forflytningsevne og søkers evne til å gå på ski. 
 
9.3 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet. 
 
9.4 Tillatelser kan gis for kjøring til og fra egen eller familiens hytte iht pkt 
10.4. 
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9.5 Tillatelse til bruk av følgeskuter kan kun gis dersom det er åpenbart 
nødvendig.  
 Ved behandling av søknader om følgeskuter skal det legges betydelig vekt på 
funksjonshemmingens art og omfang og den funksjonshemmedes konkrete 
behov for hjelp og bistand.   
 
 Tillatelsen skal gis etter § 6 i forskriften, dvs at slike søknader skal politisk 
behandles av Plan- og utviklingsutvalget. 
 
9.6 Tillatelser til besøkskjøring for varige funksjonshemmede kan gis til 
personer som har fått innvilget søknad iht § 5,1.ledd b). 
 
9.7 Rekreasjonskjøring  for funksjonshemmede skal i all hovedsak 
kanaliseres til de åpne snøskuterløypene som er opprettet etter vedak i 
Kommunestyret. I spesielle tilfeller (sterkt funksjonshemmede/rullestolbrukere) 
kan det gis tillatelse til kjøring til bestemte steder/utfartsspunkt med et 
begrenset antall turer pr sesong. 
 
 
 

10. Forskriftens § 5 1. ledd bokstav c – transport til hytter som ligger mer enn 
2,5 km fra brøyta vei 
 

10.1 Ved tillatelse til kjøring etter denne § i forskriften kjøreavstand måles fra 
nærmeste brøyta vei/parkeringsplass.  Måling av avstand gjøres på kart, (ikke 
luftlinje.) Målt lengde ganges med 1,2, dette gir en avstand som er nært opp 
mot faktisk lengde.  Måling i kart skjer det en naturlig ville gått på ski i 
terrenget. 
 
10.2 Tillatelser gis med inntil 5 års varighet.  
 
10.3  Ren persontransport er ikke tillatt etter denne paragraf.  Personer kan 
sitte på i forbindelse med transport av bagasje og utstyr dersom dette ikke 
medfører ekstra kjøring.   
 
10.4 Det gis kun 1 dispensajon pr hytte.  Tilaltelsen gis til hytteeier 
(hjemmelshaver) og eiers nærmeste familie kan også benytte den. Til 
hytteeiers nærmeste familie regnes ektefelle eller samboer, barn, barnebarn, 
svigerbarn og foreldre og besteforeldre. 
  
10.5 Dersom hytta leies ut, skal leiekontrakt legges ved søknad. Dersom 
leietaker får tillatelse til kjøring, faller hytteeiers tillatelse til kjøring bort i 
leieperioden.  Kortvarige leieforhold (under 6 mnd) gir ikke grunnlag for 
tillatelse til kjøring. 
 

11. Forskrift § 5 1. ledd bokstav e – transport av ved 
 

11.1. Hogsttillatelse fra grunneier skal ligge ved søknaden. 
 

11.2 Tillatelse innvilges i henhold til hogsttillatelse. Antall dager beregnes 
etter 0,5 favn pr dag 
 

12. Forskriftens § 6 – tillatelse ved særlig behov for transport med snøskuter  
  

12.1 § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp 
spesielle tilfeller for behov for snøskutertransport som ikke dekkes i annen 
paragraf. Søker må vise til et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. 



Side 18 
 

En skjønnsmessig helhetsvurdering om innvilgelse eller avslag skal legges til 
grunn for vedtaket.  
 Eksempler på tillatelser som kan gis etter §6: 

1. Tillatelse til henting av vatn under opphold på hytta. 
2. Tillatelse pga alder eller midlertidig sykdom /bevegelseshemmet 

dokumenteres ved legeerklæring der behovet fremkommer.  
  

12.2 Det kan ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6 dersom behovet for 
transport kan dekkes ved bruk av det åpne løypenettet.  

 
 
 
Vedlegg:  Vedlagt skjema for Legeerklæring skal ikke benyttes, da det er tilstrekkelig med 
legeerklæring fra lege der transportbehovet fremkommer.  

 
 
 
077/19: Nystad Utmarkslag SA - Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i 
utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening v/Gunnar 
Rabben, Valnesfjord, tillatelse til transport med traktor eller ATV på Tokdalsveien, 
fra lunneplass ved Medliveien til Tokdalsvannet slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer på Tokdalsveien i forbindelse med frakting av 
utstyr ol i forbindelse med prøvefiske i Tokdalsvannet. Trase iflg vedlagte 
kartutsnitt. 

2. Transporten må skje i tidsrommet 28. august - 1. oktober 2019. 
3. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
4. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 077/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 gis Nystad Utmarkslag SA og Kosmo Gårdsforening v/Gunnar 
Rabben, Valnesfjord, tillatelse til transport med traktor eller ATV på Tokdalsveien, 
fra lunneplass ved Medliveien til Tokdalsvannet slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer på Tokdalsveien i forbindelse med frakting av 
utstyr ol i forbindelse med prøvefiske i Tokdalsvannet. Trase iflg vedlagte 
kartutsnitt. 

2. Transporten må skje i tidsrommet 28. august - 1. oktober 2019. 
3. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
4. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 
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078/19: ISE Nett as - Dispensasjon for motorferdsel i utmark - graving av strømkabel til 
hytte i Sulitjelma 
 
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 Jakobsbakkveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/51. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Jakobsbakkveien til strømfordelingsskap, samt   
graving av kabelgrøft fram til hytte. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 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 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 078/19 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 Jakobsbakkveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til 
hytta, gnr 119/1/51. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Jakobsbakkveien til strømfordelingsskap, samt   
graving av kabelgrøft fram til hytte. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 2019 
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* 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 

 
 
 
079/19: ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytter i Sulitjelma 
 
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 Skihytta til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hyttene, 
gnr 119/1/3 og 119/1/556. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til strømfordelingsskap, samt graving av 
kabelgrøft fram til hyttene. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 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 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 079/19 Vedtak: 
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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 Skihytta til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hyttene, 
gnr 119/1/3 og 119/1/556. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår:  
* Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til strømfordelingsskap, samt graving av 
kabelgrøft fram til hyttene. Samme trase benyttes for returen 
  

* Kjøringen/arbeidet nå skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager  
 
* Ferdselen må utføres i tidsrommet 27. august  – 15. oktober 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 

 
 
 
080/19: Ove Hjemgaard, Fauske - Klage på avslag vedr bruk av helikopter i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Saken videresendes til Fylkesmannen i Nordland til videre 
behandling. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klagen tas til følge. 
Begrunnelse:  
· Hytta ligger i Sorjus som er utilgjengelig for søker som er 88 år og har ikke mullighet å gå 

til hytta. 
· Søker ønsker å vise frem hytta før vintersesongen, i forbindelse med salg av hytta, som 

utelukker mulighet for bruk av snøskuter. 
 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 080/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 
Begrunnelse:  

· Hytta ligger i Sorjus som er utilgjengelig for søker som er 88 år og har ikke mullighet 
å gå til hytta. 
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· Søker ønsker å vise frem hytta før vintersesongen, i forbindelse med salg av hytta, 
som utelukker mulighet for bruk av snøskuter. 

 
 
 
081/19: Stig Odin Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 

 
 
                       
 

 
 
 
082/19: Stig Olsen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 

 
 
            
            
 

 
 
 
083/19: Wiggo Bjur - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 

 
            
            
 

 
 
 
 
084/19: 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av grunneiendom - Nytt 
vedtak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.08.2019: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske 
kommune. 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven ! 19-2 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling av 
alternativ 2 justert for veiareal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske kommune. 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse til fradeling for et areal ca. 400 
m2 fra g.nr. b.nr. 53/2 mot gnr.bnr. 53/20 i avstand 6 m fra g.nrbnr. 53/25 som ikke omfatter 
dyrkbar jord i henhold til NIBIO gårdskart. 
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Dette erstatter tidligere vedtak i plan- og utviklingsutvalget sak 57/19. 
 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 084/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i 
Fauske kommune. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven ! 19-2 og delegasjon gis det tillatelse til fradeling 
av alternativ 2 justert for veiareal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske kommune. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse til fradeling for et areal 
ca. 400 m2 fra g.nr. b.nr. 53/2 mot gnr.bnr. 53/20 i avstand 6 m fra g.nrbnr. 53/25 som 
ikke omfatter dyrkbar jord i henhold til NIBIO gårdskart. 
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Dette erstatter tidligere vedtak i plan- og utviklingsutvalget sak 57/19. 

 
 
 
 


