
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 18.03.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2020 Til kl. 11:15 Møtested: Elektronisk møte via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Vegard Setså AP 
Leif Johan Lindstrøm FRP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orientering fra rådmannen: 

· Søbbesva - Kommunalsjef orienterte. Geoteknisk utfordringer - Hensynssone. En 
tidligere kjøper ber om ny tomt til samme pris som han tidligere har kjøpt for. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Tilleggssak 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Leif Lindstrøm (FRP) tiltrådte fra og med sak 29/20 grunnet dataoppkoblingsproblemer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 18.03.20 
 
 
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  
025/20 Godkjenning av møtebok  

026/20 Delegerte saker i perioden  
027/20 Referatsaker i perioden  

028/20 Detaljregulering for Furnes vest  
029/20 Forslag til detaljregulering for Finneidlia  

030/20 Nytt adressenavn i Sulitjelma - Charlottatippen  
031/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om 

opprettholdelse av tidligere vedtak 
 

032/20 Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i 
Fugleveien 

 

033/20 101/412 - Rugås Industrier AS - Behandling av søknad 
om dispensasjon fra TEK17 om krav til dør i heis på 
kortsiden - i nytt lager-/kontorbygg i Finneidkaiveien 2, 
Fauske 

 

034/20 Søknad om dispensasjon for opprettelse av tomtefeste 
til fritidsformål 

 

035/20 Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - 
Nordland betong 

 

036/20 Trond Storjord - Søknad om tillatelse til å bruke en 
ekstra snøskuter. 

 

037/20 Søknad dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Fauske kommune viltforvaltning 

 

038/20 Fjellfarer - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

Unntatt 
offentlighet 

039/20 Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika 
næringsområde - planid 2019005 
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025/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes. 

 
 
 
026/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Enhetsleder plan/utvikling gir tilbakemelding om hvordan reglene vedrørende dispensasjon for 
bruk av kjøretøy i utmark er, når flere enn én eier en hytte. 
 
PLUT- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
027/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 027/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
028/20: Detaljregulering for Furnes vest 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 028/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslaget til detaljregulering for Furnes vest. 

 
 
 
029/20: Forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10  legges revidert forslag til detaljregulering 
for Finneidlia ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10  legges revidert forslag til detaljregulering 
for Finneidlia ut til offentlig ettersyn. 
 

 
 
 
030/20: Nytt adressenavn i Sulitjelma - Charlottatippen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner adressenavnet Charlottatippen, jf. 
Stadnamnloven § 5. 
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Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 030/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner adressenavnet Charlottatippen, jf. 
Stadnamnloven § 5. 

 
 
 
031/20: 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Klage på vedtak om opprettholdelse av tidligere 
vedtak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tidligere vedtak om opprettholdelse av vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord 
opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmann for avgjørelse.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 031/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Tidligere vedtak om opprettholdelse av vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord 
opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmann for avgjørelse.  

 
 
 
032/20: Endring i fartsbegrensning og parkering forbudt i Fugleveien 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om endring i fartsbegrensning langs 
Fugleveien med 50 km/t der det er gang- og sykkelsti og 40 km/t der det ikke er anlagt 
med separering av kjørende og gående. 
 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om skilting parkering forbudt begge sider 
langs Fugleveien på strekningen mellom Hegreveien og Hammerveien. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om endring i fartsbegrensning langs 
Fugleveien med 50 km/t der det er gang- og sykkelsti og 40 km/t der det ikke er anlagt 
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med separering av kjørende og gående. 
 
Fauske kommune anmoder Statens vegvesen om skilting parkering forbudt begge sider 
langs Fugleveien på strekningen mellom Hegreveien og Hammerveien. 

 
 
 
033/20: 101/412 - Rugås Industrier AS - Behandling av søknad om dispensasjon fra 
TEK17 om krav til dør i heis på kortsiden - i nytt lager-/kontorbygg i Finneidkaiveien 2, 
Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om 
dispensasjon fra TEK17 for krav om dør på kortsiden av heis. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 
Saken trekkes da det ikke er behov for dispensasjon. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 033/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken trekkes da det ikke er behov for dispensasjon. 
 
 
 
034/20: Søknad om dispensasjon for opprettelse av tomtefeste til fritidsformål 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 
innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens § 5.1 for opprettelse av 
feste til tomt for fritidsbebyggelse på gnr. 90/1 ved Øvre Fjell gård i Sjønstådalen. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
På eksisterende grunnmur etter tidligere bebyggelse kan det føres opp fritidsbolig. 
Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 
utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og 
fargesetting på stedet.  
Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse 
før det fattes vedtak. 
Søker må selv avklare parkerings- og avkjørselsforhold med vegmyndighet. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 034/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 
innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens § 5.1 for opprettelse av 
feste til tomt for fritidsbebyggelse på gnr. 90/1 ved Øvre Fjell gård i Sjønstådalen. 
 
Vilkår for dispensasjon: 
På eksisterende grunnmur etter tidligere bebyggelse kan det føres opp fritidsbolig. 
Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 
utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og 
fargesetting på stedet.  
Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse 
før det fattes vedtak. 
Søker må selv avklare parkerings- og avkjørselsforhold med vegmyndighet. 

 
 
 
035/20: Søknad om erverv av kommunalt areal i Skysselvika - Nordland betong 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 035/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

 
Saken utsettes frem til gjeldende plan er revidert og endelig vedtak foreligger. 

 
 
 
036/20: Trond Storjord - Søknad om tillatelse til å bruke en ekstra snøskuter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
følgende tillatelse: 
 
Trond Storjord, Fauske, gis tillatelse til å benytte 1 stk ekstra snøskuter i forbindelse 
med transport av materialer o.l. i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytte/anneks 
ved Villumsvatn. 
 

         Tillatelse gjelder ut sesongen 2019/2020, dvs. tom 2. søndag i mai 2020. 
 

Samme vilkår/trase som er satt i D-sak 268/16 gjelder.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 036/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
følgende tillatelse: 
 
Trond Storjord, Fauske, gis tillatelse til å benytte 1 stk ekstra snøskuter i forbindelse 
med transport av materialer o.l. i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytte/anneks 
ved Villumsvatn. 
 

    Tillatelse gjelder ut sesongen 2019/2020, dvs. tom 2. søndag i mai 2020. 
 

Samme vilkår/trase som er satt i D-sak 268/16 gjelder.  
 
 
 
037/20: Søknad dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Fauske kommune 
viltforvaltning 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

Fauske kommune Viltforvaltning v/ Hilde Holtan, gis tillatelse for bruk av 
snøskuter i forbindelse med elgtelling og beiteregistrering i inntil 3 dager 
med 5 snøscootere gjennomført i tidsrommet 20. mars 2020 — 20. april 
2020. 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 
· Grunneiere og Balvatn reinbetedistrikt må ha gitt samtykke før   

motorferdselen kan finne sted. 

 
· Det lages plan over hvordan elgtellingen skal foregå, og traseer for 

kjøring med snøskuter skal tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes 
av Rådmannen før iverksetting og medbringes ved kjøring. 

 
           All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for        
naturmiljøet og mennesker. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 037/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

Fauske kommune Viltforvaltning v/ Hilde Holtan, gis tillatelse for bruk av 
snøskuter i forbindelse med elgtelling og beiteregistrering i inntil 3 dager 
med 5 snøscootere gjennomført i tidsrommet 20. mars 2020 — 20. april 
2020. 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 
· Grunneiere og Balvatn reinbetedistrikt må ha gitt samtykke før   

motorferdselen kan finne sted. 

 
· Det lages plan over hvordan elgtellingen skal foregå, og traseer for 

kjøring med snøskuter skal tegnes inn på kart. Planen skal godkjennes 
av Rådmannen før iverksetting og medbringes ved kjøring. 

 
       All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for       

naturmiljøet og mennesker. 

 
 
 
 
038/20: Fjellfarer - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 

 
 
 
039/20: Sluttbehandling detaljregulering Skysselvika næringsområde - planid 2019005 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 039/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for deler av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, 
som det nå foreligger. Planen erstatter deler av Skysselvika næringsområde med plan-
id 1997004. 

 
 


