
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 18.02.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 12:25 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 
Varamedlemmer Parti 
Asle Kristensen AP 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Orientering om samfunnshuset 
· Kirsti Ellingsen (SP): 

Er budsjettfullmakter innen jordbruket behandlet? 
· Elisabeth Sollihaug (AP): 

Etterlyser forslaget i budsjettet fra Nils-Christian Steinbakk ang. sak 7/20. 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra rådmannen: 

Rettsak ang. Samfunnshuset v/kommunalsjef 

 

Anne Stenhammer (SV) innvilget permisjon fra og med sak 11/20. Asle Kristensen (AP) 
tiltrådte. 
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Svar på spørsmål: 

Kirsti Ellingsen: 
Enhetsleder plan og utvikling svarte. Alle søknader til behandlet og sendt Fylkesmannen. Vi 
har pr. i dag ikke kapasitet til å revidere landbruksplanen. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.02.20 
 
 
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  
001/20 Godkjenning av møtebok  

002/20 Delegerte saker i perioden  

003/20 Referatsaker i perioden  

004/20 Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til 
endelig vedtak 

 

005/20 Forslag til forskrift orden i og bruk av farvann og havner, 
samt Fartsforskrift i havne- og farvannsloven 

 

006/20 Forslag til detaljregulering for Sjåheia  

007/20 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 

 

008/20 102/49 - Robin Hansen, Vikaveien 17A,Fauske. Behandling 
av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske 
Østre del 1, samt tillatelse til å føre opp garasje BRA 91 m2 
på 2 plan - BYA 61 m2. 

 

009/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av 
vilkår. 

 

010/20 Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter 
avslag oppstart av planarbeid 

 

011/20 Dispensasjonssøknad for Erikstad silanlegg  

012/20 Fjellfarer as - Søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - heli-skiing. 

 

013/20 Jørgen Kampli - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark- henting av vann 

 

014/20 Nordland Røde Kors - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - opplæring 

 

015/20 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
- transport ifbm skadesak 

 

016/20 Søknad om scooterløyve i forbindelse med 
idrettsarrangement 

 

017/20 Valg av representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for 
perioden 2020 - 2023 

 

018/20 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

019/20 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

020/20 Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune  

021/20 Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde  

022/20 Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien øst  

023/20 Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024  

024/20 Søknad om unntak fra forskrift om forbud mot fyring med 
mineralolje til oppvarming av bygninger 
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 003/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: Revidert handlingsplan klima og energi 2019-2022 til endelig vedtak 
 
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 som er 
gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 004/20 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 som er 
gjennomført av rådmannen etter høringsperioden. 

 
 
 
005/20: Forslag til forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt Fartsforskrift i 
havne- og farvannsloven 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt fartsforskrift etter havne- og 
farvannsloven sendes ut til høring med frist for innspill på 2 måneder før saken tas til 
politisk sluttbehandling, jf forvaltningsloven § 37. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 005/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Forskrift orden i og bruk av farvann og havner, samt fartsforskrift etter havne- og 
farvannsloven sendes ut til høring med frist for innspill på 2 måneder før saken tas til 
politisk sluttbehandling, jf forvaltningsloven § 37. 

 
 
 
006/20: Forslag til detaljregulering for Sjåheia 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Det fremsettes følgende forslag til ny veinavn innenfor planområdet, jf. Stadnamnloven  
§ 5: 

· Vårlyngveien 
· Teiebærveien 
· Blokkebærveien 
· Jordbærveien 
· Ripsbærveien 
· Rypebærveien 
· Berglyngveien 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 006/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

Det fremsettes følgende forslag til ny veinavn innenfor planområdet, jf. Stadnamnloven  
§ 5: 

· Vårlyngveien 
· Teiebærveien 
· Blokkebærveien 
· Jordbærveien 
· Ripsbærveien 
· Rypebærveien 
· Berglyngveien 

 

 
 
 
007/20: Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollihaug (AP) fremmet følgende forslag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til transport av 
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bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske kommune har tidligere 
vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble behandlet etter plan og 
bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i kommunestyret rundt 
praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at 
fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette 
har når ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere 
kommuner. 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 c. 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for mange 
hytteiere i flere kommune. 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i kommunene 
bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal forskrift. 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1SP) mot 1 (1SV) stemme. 
Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune har følgende merknader til fremlagte høringsnotat fra Klima og 
Miljødepartementet vedr endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 
Fauske kommune ønsker å fjerne kravet om 2,5 km for å benytte snøscooter til 
transport av bagasje og utstyr til hytte. Dette må kommunene selv få avgjøre. Fauske 
kommune har tidligere vært forsøkskommune hvor motorisert ferdsel i utmark ble 
behandlet etter plan og bygningsloven. Dette fungerte godt og det var enstemmighet i 
kommunestyret rundt praktiseringen i vår kommune. Det har vært store utfordringer 
knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om 
innskjerping av håndhevelsen av regelen. Dette har når ført til at flere hytteeiere ikke får 
dispensasjoner til å frakte bagasje til hyttene sine i flere kommuner. 
 
Praksis i dag er at hytteeiere må søke dispensasjon for å få tillatelse til bruk av 
snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom brøytet bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5 c. 
 
Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 
 
Etter at fylkesmannen har strammet inn sin praksis har det gitt store utfordringer for 
mange hytteiere i flere kommune. 
 
Fauske kommune mener denne forskriften er utdatert og at det lokale selvstyre i 
kommunene bør kunne avgjøre eventuelle begrensninger på kjørelengde i lokal 
forskrift. 
 
Forskriften må endres og kravet om 2,5 km må fjernes. 

 
 
 
008/20: 102/49 - Robin Hansen, Vikaveien 17A,Fauske. Behandling av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske Østre del 1, samt tillatelse til å føre opp 
garasje BRA 91 m2 på 2 plan - BYA 61 m2.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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I medhold av plan – bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
Fauske Østre del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal. 
 
I medhold av plan-og bygningsloven § 20 – 1 a innvilges søknad om tilltelse til oppføring 
av garasje som omsøkt i Vikaveien17 A, Fauske gnr. 102 bnr.49. 
 
Da bygningen er over 70 m2 - jfr. pbl § 20-1 samt SAK § 4-1 - må erklæring om 
ansvarsrett innsendes fra tiltakshaver med dokumentasjon av kvalifikasjoner event. fra 
et ansvarlig fortak. 
Dette må innsendes før byggearbeidene kan starter. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 008/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan – bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
Fauske Østre del 1 med tilhørende bestemmelser hva gjelder § 3.1.1 areal. 
 
I medhold av plan-og bygningsloven § 20 – 1 a innvilges søknad om tilltelse til oppføring 
av garasje som omsøkt i Vikaveien17 A, Fauske gnr. 102 bnr.49. 
 
Da bygningen er over 70 m2 - jfr. pbl § 20-1 samt SAK § 4-1 - må erklæring om 
ansvarsrett innsendes fra tiltakshaver med dokumentasjon av kvalifikasjoner event. fra 
et ansvarlig fortak. 
Dette må innsendes før byggearbeidene kan starter. 

 
 
 
009/20: 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Søknad om opphevelse av vilkår. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 009/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 
 
 
010/20: Anmodning om endelig avgjørelse i kommunestyret etter avslag oppstart av 
planarbeid 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar at initiativet til reguleringsplanarbeid stoppes for eiendom 



Side 9 
 

101/1 jf § 12-8. Eiendommen er avsatt til formålet jordbruk/skogbruk samt LNFR i 
reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, og skal ikke endres til boligformål 
gjennom reguleringsplanarbeid. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og utviklingsutvalget. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 010/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i plan- og 
utviklingsutvalget. 

 
 
 
011/20: Dispensasjonssøknad for Erikstad silanlegg 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’grønnstruktur’’ (GGR) og formålet ‘’areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR). Det gis også dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 byggeforbud i hundremetersbeltet med følgende forbehold: 

· tiltak gjennomføres utenom hekkesesongen fra 1. mai - 15. juli. 
· Dersom det er mulig, bør anlegget med tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av 

dagens infrastruktur. På denne måten vil en kunne redusere beslagleggelsen av 
dyrket mark og strandsoneareal. 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering av Rambøll at ytterlige 
grunnundersøkelser må gjennomføres, kreves dette gjennomført før 
byggetillatelse gis. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 011/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’grønnstruktur’’ (GGR) og formålet ‘’areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 
på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR). Det gis også dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 byggeforbud i hundremetersbeltet med følgende forbehold: 

· tiltak gjennomføres utenom hekkesesongen fra 1. mai - 15. juli. 
· Dersom det er mulig, bør anlegget med tilhørende infrastruktur nyttiggjøre seg av 

dagens infrastruktur. På denne måten vil en kunne redusere beslagleggelsen av 
dyrket mark og strandsoneareal. 

· Dersom det viser seg i geoteknisk vurdering av Rambøll at ytterlige 
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grunnundersøkelser må gjennomføres, kreves dette gjennomført før 
byggetillatelse gis. 

 
 
 
012/20: Fjellfarer as - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - heli-skiing. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag – forbud mot heliskiing og liknende avslås søknad fra Fjellfarer as, 
Sulitjelma. 
Begrunnelse er at det i forskriften ikke gis mulighet for kommuen å gi dispensasjon til 
heli-skiing. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis Fjellfarer 
dispensasjon for bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020.  
· Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
· Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
· Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
· Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Blind Helland. 
· Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og 

tidsangivelse skal angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
PLUT- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 § 6 gis 
Fjellfarer dispensasjon fr bruk av helikopter til transport i forbindelse med utflygning av 
skikjørere. 
Vi ser at det tidligere er gitt dispensasjon til dette i andre kommuner. 

 
Følgende betingelser gjelder for dispensasjon: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og i tidsrommet 1. mars til 20. april 2020.  
· Det tillates landing i området Suliskongen/Vardetoppen. 
· Kart og dispensasjon skal medbringes under flyging. 
· Helikoptertillatelsen gjelder kun personer knyttet til arrangementene. 
· Flygning koordineres med Balvatn reinbeitedistrikt v/Kristine Blind Helland. 
· Det sendes inn rapport til administrasjonen etter utførelse, hvor landingssted og 

tidsangivelse skal angis. Dette gjøres senest 15. mai 2020. 
 
 
 
013/20: Jørgen Kampli - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- henting av 
vann 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

I hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknad fra Jørgen Kampli, Fauske, om dispensasjon til henting av vann under opphold 
på hytta. 
 
Begrunnelse for avslaget er at vannhenting ikke anses som noe spesielt tilfelle, da et 
slikt behov vil kunne anføres av mange hytteeiere, samt at formålet kan dekkes på 
annen måte. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknad fra Jørgen Kampli, Fauske, om dispensasjon til henting av vann under opphold 
på hytta. 
 
Begrunnelse for avslaget er at vannhenting ikke anses som noe spesielt tilfelle, da et 
slikt behov vil kunne anføres av mange hytteeiere, samt at formålet kan dekkes på 
annen måte. 

 
 
 
014/20: Nordland Røde Kors - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
opplæring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 

Nordland Røde Kors 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, all annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for inntil 4 kursdager i mars 2020. 
 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere samtidig og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl18:00. 
 
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. 
Kjøring i disse løypene må skje i  hht forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 014/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 

Nordland Røde Kors 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, all annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Dispensasjon etter § 6 gjelder for inntil 4 kursdager i mars 2020. 
 
Det kan benyttes inntil 20 stk snøskutere samtidig og kursingen må gjennomføres 
mellom kl 08:00 og kl18:00. 
 
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. 
Kjøring i disse løypene må skje i  hht forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i 
Fauske kommune. 

 
 
 
015/20: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - transport ifbm 
skadesak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Polygon Fauske v/Erik Hansen gis tillatelse til transport av personell, bygnings- og 
rivingsmaterialer med snøskuter i forbindelse med utbedring av skade på hytte. 
 
Transporten skal foregå etter trase i vedlagte kartutsnitt.  All annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder til 10. mai 2020 
2. Det kan kjøres inntil 15 turer (Kjørebok følger vedlagt). 
3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
4. Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 

5. Dersom det kjøres på privat grunn, må søker innhente tillatelse til dette. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 015/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Polygon Fauske v/Erik Hansen gis tillatelse til transport av personell, bygnings- og 
rivingsmaterialer med snøskuter i forbindelse med utbedring av skade på hytte. 
 
Transporten skal foregå etter trase i vedlagte kartutsnitt.  All annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder til 10. mai 2020 
2. Det kan kjøres inntil 15 turer (Kjørebok følger vedlagt). 
3. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter. 
4. Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 
5. Dersom det kjøres på privat grunn, må søker innhente tillatelse til dette. 

 
 
 
016/20: 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 21. til og med 29. mars 2020 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 snøskutere lørdag den 28. mars og 
søndag den 29. mars  2020. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

· All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl 22:00 og kl 07:00 er ikke tillatt. 
· Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker.            

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 016/20 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 21. til og med 29. mars 2020 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 snøskutere lørdag den 28. mars og 
søndag den 29. mars  2020. 
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Vilkår for tillatelsen: 
· All kjøring utenfor område avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl 22:00 og kl 07:00 er ikke tillatt. 
· Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker.            

 
 
 
017/20: Valg av representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2020 - 2023 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollihaug (AP) foreslo: 
Jens-Erik Kosmo 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Som representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2020 - 2023 velges: 

· Jens-Erik Kosmo, Kosmovn. 21, 8215 Valnesfjord 
 
 
 
018/20: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
 

 
           
             
 

 
 
 
 
019/20: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
            
            
 

 
 
 
020/20: Revisjon av tomtekjøpsavtale - Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske formannskap ber rådmannen iverksette bruk av ny kjøpskontrakt. 
 
 
 
021/20: Søknad om erverv av areal - Søbbesva industriområde 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 021/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Lasse Nilsen Eiendom innvilges erverv av ca 9500 kvm av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 103, bnr. 11 på Søbbesva industriområde iht ovenstående utredning. 
 
Pris for ervervet er settes til kr. 171,- pr. kvm iht utredning som over. 

 
 
 
022/20: Søknad om opsjon på erverv av areal - Terminalveien øst 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
 
Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 022/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Julius Jakhelln AS gis opsjon på erverv av område betegnet som F/K/I-1 som utgjør ca 
14.1 da areal. Opsjon gis på 6 mnd fra vedtaket i Formannskapet. 
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Prisantydning for ervervet er pr. dato kr. 750,- pr. kvm dette iht saksutredning. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet og fradelinger arealet fra 
kommunal grunn.  

 
 
 
023/20: Tilsynstrategi etter plan- og bygningsloven 2020-2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte 
tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 023/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Framlagte forslag til tilsynstrategi for 2020-2024 for Fauske kommune vedtas.  
 
Tilsynstrategien legges til grunn for videre arbeid med gjennomføring av lovpålagte 
tilsyn, for å sikre god bygningsteknisk kvalitet og naboers interesse.  
 
Tilsynsgruppen finansieres av ordinært byggesaksgebyr.  

 
 
 
024/20: Søknad om unntak fra forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til 
oppvarming av bygninger 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i § 12, forskrift om forbud av fyring med mineralolje til oppvarming av 
bygninger, gir Fauske kommune et midlertidig unntak fra § 4 i samme forskrift. Unntaket 
opphører den 31. desember 2020. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.02.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 12, forskrift om forbud av fyring med mineralolje til oppvarming av 
bygninger, gir Fauske kommune et midlertidig unntak fra § 4 i samme forskrift. Unntaket 
opphører den 31. desember 2020. 
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