
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.11.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2019 Til kl. 12:45 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug FL 
Vegard Setså FL 
Ketil Skår H 

 

Varamedlemmer Parti 
Stian Stenberg FRP 
Siv Anita Værnes H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Georg de Besche d.y. 
Kariann Skar Sørdahl 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Fra neste møte starter plan- og utviklingsutvalgets møter kl. 09.30. 

Merknader til dagsorden: 

· Orientering ang. budsjett 2020 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Orienteringer fra rådmann: 

· Orientering ang. budsjett 2020 v/økonomisjef 
· Orientering ang. rettsak Valnesfjord skole - Unntatt offentlighet v/kommunaljef  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.11.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ketil Skår 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
092/19 Godkjenning av møtebok  

093/19 Delegerte saker i perioden  
094/19 Referatsaker i perioden  

095/19 Betalingsregulativ 2020  
096/19 Detaljregulering for Leivset - Saltbakken  

097/19 Mindre endring av reguleringsplan Møllnveien  
098/19 Forslag til detaljregulering for Furnes vest  

099/19 105/13 - 105/16 - 105/37 - Inger Fiva Grimstad - Deling  
/ justering av grunnareal 

 

100/19 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om 
deling/justering av grunneiendom til ISE Fjernvarme 

 

101/19 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva  
102/19 Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om 

bruk av snøskuter i Fauske kommune 
 

103/19 Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS - Dispensasjon 
for bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med 
gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - 
snøskuter - 2020 

 

104/19 Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring 
med snøskuter i forbindelse med 
staking/vedlikeholdsoppdrag for Fauske kommune 
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092/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 092/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
 
 
093/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 093/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
094/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 094/19 Vedtak: 



Side 5 
 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
095/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende endring:  
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 

 
 
 
096/19: Detaljregulering for Leivset - Saltbakken 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til detaljregulering for Leivset – Saltbakken. 
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Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

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

 
 
 
097/19: Mindre endring av reguleringsplan Møllnveien 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 en 
mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien – Alt. 2. I bestemmelser endres § 7 
ved å ta ut S3, og kartet endres ved å ta ut hensynssonen for bevaring av område S3. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 097/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 en 
mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien – Alt. 2. I bestemmelser endres § 7 
ved å ta ut S3, og kartet endres ved å ta ut hensynssonen for bevaring av område S3. 

 
 
 
098/19: Forslag til detaljregulering for Furnes vest 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 098/19 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
 
 
099/19: 105/13 - 105/16 - 105/37 - Inger Fiva Grimstad - Deling  / justering av grunnareal 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven – 
bestemmelse i kommuneplan – avslås søknad om fradeling uten utarbeidelse av 
reguleringsplan. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 099/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Tidligere vedtak opprettholdes. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven – 
bestemmelse i kommuneplan – avslås søknad om fradeling uten utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

 
 
 
100/19: 103/11 og 104/650 - Fauske kommune - Søknad om deling/justering av 
grunneiendom til ISE Fjernvarme 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan- og bygningsloven §19:2 
under følgende forutsetning: 

· Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

· Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere 
dette opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret:           

Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan- og bygningsloven §19:2 
under følgende forutsetning: 

· Ved evtuell etablering av nye bygninger på fradelt tomteareal utløser det krav om 
detaljeregulering. 

· Kjøper må utrede hvilken trafikkmengde det her vil bli snakk om, og vurdere 
dette opp mot gjeldende plan bestemmelser.   

 
 
 
101/19: 103/11 Salg av næringstomt på Søbbesva 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
 

· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 
igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 
videregående skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 101/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dispensasjon gis iht plan- og bygningsloven § 19-2. med følgende krav: 
· Trafikktelling skal gjennomføres inne juli 2020. Etter at trafikktellingen er utført 

igangsettes prosjektering av nytt kryss mellom Løgavelveien og E6. Det tas kontakt 
med Statens vegvesen for å søke samarbeid i dette prosjektet. 

· Etablering av gangfelt med belysning inne juli 2020 på følgende krysningspunkter: 
· Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 
videregående skole (N/K/T/-1)  

· Krysningspunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 
· Krysningpunkt nederst i Løgavelveien ved E6. 

 
 
 
102/19: Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøskuter i 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas. 
 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo følgende endring 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
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I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes som 
dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
 
Vegard Setså (FL) foreslo følgende endring: 
Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av motorkjøreer i 
utmark og på islagte vassdrag). 
 
Rådmannens forslag til innstilling med FL's og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 102/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannens forslag til kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av 
motoriserte kjøretøy på vinterføre i Fauske kommune vedtas med følgende endringer: 
Pkt. 3.5 - tilføyes: Dispensasjon gis etter forskriftens § 6 (Forskrift for bruk av 
motorkjøreer i utmark og på islagte vassdrag). 
Pkt. 6.8 utgår. 
I pkt. 7.1 utgår "unntatt 1. juledag". 
I pkt. 9.2 tilføyes: "Alternativt kan parkeringstillatelse for bevegelseshemmede brukes 
som dokumentasjon." 
I pkt. 9.4 strykes "kan". 
I pkt. 9.5 første setning strykes "kun". 
I pkt. 9.6 strykes "kan". 
 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i Fauske kommunestyre, dvs. fra 12.12.2019. 

 
 
 
103/19: Barkhald og Pedersen Trafikkskole AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark i forbindelse med gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S - snøskuter 
- 2020 
 
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:  

 
· 20. og 21. januar 2020 
· 27. og 28. januar 2020 

 
· 3 og 4. februar 2020  
· 10. og 11. februar 2020  
· 17. og 18. februar 2020  
· 24. og 25. februar 2020 

 
· 2. og 3. mars 2020  
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· 4. og 5. mars 2020  
· 9. og 10. mars 2020  
· 16. og 17. mars 2020 
· 23. og 24. mars 2020  
· 30. og 31. mars 2020 

 
· 20. og 21. april 2020 
· 27. og 28. april 2020 
 

 
 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 103/19 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:  
 

· 20. og 21. januar 2020 
· 27. og 28. januar 2020 

 
· 3 og 4. februar 2020  
· 10. og 11. februar 2020  
· 17. og 18. februar 2020  
· 24. og 25. februar 2020 

 
· 2. og 3. mars 2020  
· 4. og 5. mars 2020  
· 9. og 10. mars 2020  
· 16. og 17. mars 2020 
· 23. og 24. mars 2020  
· 30. og 31. mars 2020 

 
· 20. og 21. april 2020 
· 27. og 28. april 2020 
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Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl 
08:00 og kl 18:00.  
 
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 med snøskuter.  

 
 
 
104/19: Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for kjøring med snøskuter i 
forbindelse med staking/vedlikeholdsoppdrag for Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Sulitjelma Snøscooterklubb, Sulitjelma, tillatelse til slik kjøring i forbindelse med 
staking/vedlikehold av snøskutertraseer i Sulitjelma: 
 

· Det gis tillatelse til å benytte inntil 2 stk snøskutere pr. arbeidslag samtidig i 
forbindelse med kjøring i dette oppdraget. 

 
· Det skal kjøres i følgende traseer: Turistløypa fra Daja til svenskegrense, fra 

Daja til 

Kjelvatnet, videre over Rundvatnet til Skihytta, samt traseen over «Rørgata».  Fra 
Skihytta innover Balvassveien, samt over Saaki og fram til kommunegrensen. Det 
skal i tillegg stakes/vedlikholdes 2 stk traseer over Kjelvatnet (øst og vest). 
 
· Dersom det i forskrift blir opprettet nye løyper, skal disse inngå i oppdraget. 

 
· Tillatelsen gjelder tom 2. søndag i mai 2022. 

 
· Tillatelsen gjelder kjøring i oppdraget i vintersesongen (15. oktober til 2. søndag i 

mai), samt klargjøring av turistløypa og de andre snøskuterløypene før de åpner 
for kjøring for allmennheten. 

 
· Representanter fra Sulitjelma Snøscooterklubb som utfører oppdraget må være 

«uniformert» slik at et tydelig går fram at de kjører i oppdrag. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 104/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Sulitjelma Snøscooterklubb, Sulitjelma, tillatelse til slik kjøring i forbindelse med 
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staking/vedlikehold av snøskutertraseer i Sulitjelma: 
 

· Det gis tillatelse til å benytte inntil 2 stk snøskutere pr. arbeidslag samtidig i 
forbindelse med kjøring i dette oppdraget. 

 
· Det skal kjøres i følgende traseer: Turistløypa fra Daja til svenskegrense, fra 

Daja til 

Kjelvatnet, videre over Rundvatnet til Skihytta, samt traseen over «Rørgata».  Fra 
Skihytta innover Balvassveien, samt over Saaki og fram til kommunegrensen. Det 
skal i tillegg stakes/vedlikholdes 2 stk traseer over Kjelvatnet (øst og vest). 
 
· Dersom det i forskrift blir opprettet nye løyper, skal disse inngå i oppdraget. 

 
· Tillatelsen gjelder tom 2. søndag i mai 2022. 

 
· Tillatelsen gjelder kjøring i oppdraget i vintersesongen (15. oktober til 2. søndag i 

mai), samt klargjøring av turistløypa og de andre snøskuterløypene før de åpner 
for kjøring for allmennheten. 

 
· Representanter fra Sulitjelma Snøscooterklubb som utfører oppdraget må være 

«uniformert» slik at det tydelig går fram at de kjører i oppdrag. 
 

 
 
 
 


