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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. 

Merknader til dagsorden: 

· Vegard Setså (AP): 
Boligfondet har snart ferdigstillelse på Charlottatippen. Innflytting er beregnet til medio 
juli. I rekkefølgekravene må det etableres gangfelt før brukstilltalelse. Ber om at 
planutvalget kan se på en løsning  og ber om en redegjørelse fra rådmannen. 

 

Svar på spørsmål: 
Vegard Setså (AP): 
Enhetsleder svarte. Fauske kommune har bedt om innsyn i saken fra Nordland 
fylkeskommune. Kommunen har i brev datert 31.03.20 søkt om redusert hastighet. I kopi av 
brev til Statens vegvesen, mener fylkeskommune at 80 km/t er riktig hastighet for denne 
strekningen. I brev av 12.05.20, som kommunen ikke har mottatt som hovedmottaker, sier 

fylkeskommunen at etablering av gangfelt ved Charlottatippen ikke har mulighet for å bli 
godkjent hverken av Statens vegvesen som vedtaksmyndighet eller Nordland fylkeskommune 
som vegeier. Det må etableres et punkt hvor folk kan krysse fylkesvegen på en tryggest mulig 
måte og komme seg av vegen på den andre siden. Dette betyr at så lenge det etableres en 
gangveg opp fra fylkesvegen på andre siden av vegen, så anser fylkeskommune at deres 
krav til sikker kryssing av fylkesvegen er oppfylte. For å endre rekkefølgekravene må 
reguleringsendring sendes på høring fra oppdragsgiver. Ved enighet kan det gis dispensasjon 
og midlertidig brukstillatelse. 



Side 2 
 

Neste møte avholdes på Jakobsbakken. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 26.05.20 
 
 
Berit Verstvann 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  
052/20 Godkjenning av møtebok  

053/20 Delegerte saker i perioden  
054/20 Områderegulering for Kvalhornet parkering  

055/20 Mindre endring av reguleringsplan for Hauanbakken  
056/20 Fravikelse av minsteareal ved felling av elg ved 

elgjakta 2020 - vald nr. 5 Lakså m.fl. i Fauske 
kommune 

 

057/20 Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse 
til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-
grensen mv.) 

 

058/20 Terje Kristoffersen - Søknad om dispensasjon for bruk 
av motorkjøretøy i utmark 

 

059/20 Knut-Otto Jordbro - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark 

 

060/20 Dispensajon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 
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052/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 052/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
 
 
053/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 053/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
054/20: Områderegulering for Kvalhornet parkering 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til områderegulering for 
Kvalhornet parkering. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 054/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 
godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det framlagte forslag til områderegulering for 
Kvalhornet parkering. 

 
 
 
055/20: Mindre endring av reguleringsplan for Hauanbakken 
 
Rådmannens forslag til 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 Hauanbakken. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 055/20 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 Hauanbakken. 

 
 
 
056/20: Fravikelse av minsteareal ved felling av elg ved elgjakta 2020 - vald nr. 5 Lakså 
m.fl. i Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i viltloven av 29.05.1981 § 16 vil 
kommunen for elgjakta 2020 fravike minstearealet for felling av elg, i hht § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt, og sette ned minstearealet med 50 % for elgvald nr. 5 Lakså 
m.fl.  
 
Dette gir et minsteareal på 1250 dekar pr. elg som utgjør tillatelse til felling av inntil 46 
dyr for elgjakta 2020. Valdet pålegges å lage ny avskytingsplan som ivaretar fleksibilitet 
i avskytingen mellom jaktfeltene i valdet. Godkjenning av avskytingsplanen behandles 
av kommunen før 15. juni. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 056/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med bakgrunn i saksutredningen og med hjemmel i viltloven av 29.05.1981 § 16 vil 
kommunen for elgjakta 2020 fravike minstearealet for felling av elg, i hht § 7 i Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt, og sette ned minstearealet med 50 % for elgvald nr. 5 Lakså 
m.fl.  
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Dette gir et minsteareal på 1250 dekar pr. elg som utgjør tillatelse til felling av inntil 46 
dyr for elgjakta 2020. Valdet pålegges å lage ny avskytingsplan som ivaretar fleksibilitet 
i avskytingen mellom jaktfeltene i valdet. Godkjenning av avskytingsplanen behandles 
av kommunen før 15. juni. 

 
 
 
057/20: Høring - endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til 
hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune har ingen merknader til høring fra Klima og miljødepartementet vedr 
endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 
2,5 km-grensen mm.) 
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (AP) fremmet følgende forslag: 
Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er meget 
tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser i disse saker 
skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og miljødepartementet 
angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte. 
(oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik 
tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i utmark skal 
forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som sørger for lokal 
tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge Stortingets vedtak og intensjon 
om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 057/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Stortinget vedtok 4. mai d.å. en oppheving av 2,5 km-grensen. Fauske kommune er 
meget tilfreds med dette og er glade for at det lokale selvstyret styrkes og at avgjørelser 
i disse saker skal fattes lokalt i kommunen. 
 
Fauske kommune ønsker å være tydelig i sitt høringssvar til Klima - og 
miljødepartementet angående endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av 
snøskuter til hytte. (oppheving av 2,5 km-grensen mv.) 
 
Fauske kommune mener at det ikke skal  settes andre vilkår for kommunens adgang til 
å gi slik tillatelse.  
 
Fauske kommune starter arbeidet med retningslinjer for hvordan motorisert ferdsel i 
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utmark skal forvaltes etter 1. oktober 2020. Disse skal utarbeides på en måte som 
sørger for lokal tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati og på den måte følge 
Stortingets vedtak og intensjon om forenkling og økt kommunalt selvstyre. 

 
 
 
058/20: Terje Kristoffersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for observasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 058/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for observasjon/forebygging av 
skade på eiendom/naust fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 

 
 
 
059/20: Knut-Otto Jordbro - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for tilsyn med naust og 
snømåking fra Knut-Otto Jordbro, Fauske, avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 059/20 Vedtak: 
Vedtak: 
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Søknad om dispensasjon for kjøring til naustene i Muorki for tilsyn med naust og 
snømåking fra Knut-Otto Jordbro, Fauske, avslås. 
 
Avslaget begrunnes med at kjøringen skal foregå i kalvingsperioden for rein da simler 
og kalver er svært sårbare og trenger ro. I år er det i tillegg fastslått beitekrise i distriktet 
og reinen er allerede i en sårbar posisjon etter vinteren. 

 
 
 
060/20: Dispensajon for bruk av motorkjøretøy i utmark  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 26.05.2020: 
 
PLUT- 060/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges NN, dispensasjon for bruk av 1 stk følgeskuter i forbindelse med bruk av 
snøskuter i utmark. 
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen gjelder fom 15. oktober 2020 (forutsetter snødekt mark) tom 
11. mai 2025. 

2. Sesonglengde er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
3. Kjøringen skal skje i hht dispensasjon gitt i delegert vedtak etter § 5 1. ledd 

bokstav b i ovennevnte forskrift. 
4. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

 
 
 
 


