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Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 16.06.2020 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2020 Til kl. 13:30 Møtested: Jakobsbakken, Messa 

 
 
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: 
Planutvalget dro på befaring til Finneidlia, Charlottatippen, hyttesvingen i Daja og 
Jakobsbakken. 

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon etter befaring. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

Vegard Setså (AP): 
1. Kulturminneplan - Hvordan følge opp? 
2. Hus som er nedbrent - Hva er kommunens ansvar? 
3. Vei og lys - Kan ta spørsmål under sak 68/20. 

 

Svar på spørsmål: 
1. Enhetsleder svarte. Planen er vedtatt, men bestemmelsene er ikke laget. Kapasitetsproblem 
og mangel av midler.  
Kommunalsjef svarte. Dette må sees på i budsjettet. 
2. Enhetsleder og kommunalsjef svarte. Dette er et privatrettslig område. Kommunen har kun 
sikring. 

 

Ber om oversikt over saker som er startet. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.06.20 
 
 
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  
061/20 Godkjenning av møtebok  

062/20 Delegerte saker i perioden  

063/20 Referatsaker i perioden  

064/20 Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia  

065/20 Endring av fartsgrense i Fugleveien, Vestmyra  

066/20 Dispensasjonssøknad fra rekkefølgekrav i detaljregulering 
for Charlottatippen boligområde 

 

067/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan 
Jakobsbakken 

 

068/20 Søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til 
fysiske trafikksikkerhetstiltak for 2020 

 

069/20 Søknad om dispensasjon fra plankrav for eiendom gnr. 103, 
bnr. 1085 - Truck stop 

 

070/20 Søknad om dispensasjon - trykkøkningsstasjon Lund  

071/20 103/1649 - Cn Eiendomsutvikling AS - Søknad om endring 
av gitt tillatelse m/dispensasjon fra høydebegresning i 
reguleringsplan - Søbbesva, Fauske 

 

072/20 78/106 - Else M. Henriksen og Olaf A. Henriksen - Søknad 
om tilbygg til hytte m/dispensasjon for nærhet til sjø - 
Valnesfjordveien 165 , Valnesfjord 

 

073/20 Jørn Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Transport av materialer i Brattåsvika 

 

074/20 Klage på vedtak - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy -  

075/20 Norsk Tunnelrøykdykking as - Søknad om bruk av 
minigraver i utmark 
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061/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 061/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 godkjennes. 

 
 
 
062/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 062/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
063/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 063/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
064/20: Revidert forslag til detaljregulering for Finneidlia 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Andelseier i Lyngheia barnehage. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Som setteutvalgsleder ble Kirsti Ellingsen (SP) enstemmig valgt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 064/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 

 
 
 
065/20: Endring av fartsgrense i Fugleveien, Vestmyra 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26 settes fartsgrenen til 50 km/t på 
strekning med separat gang- og sykkelfelt og til 40 km/t på øvrig strekning frem til 
soneskilt i Fugleveien på Vestmyra.  
Nye fartsgrenser er gjelder fra skilt er satt opp og og avdekket. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (AP) fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 26 settes fartsgrensen til 40 km/t på hele 
strekningen frem til soneskilt i Fugleveien på Vestmyra. Nye fartsgrenser er gjeldende fra skilt 
er satt opp og avdekket. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 065/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 26 settes fartsgrensen til 40 km/t på hele 
strekningen frem til soneskilt i Fugleveien på Vestmyra. Nye fartsgrenser er gjeldende fra skilt 
er satt opp og avdekket. 
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066/20: Dispensasjonssøknad fra rekkefølgekrav i detaljregulering for Charlottatippen 
boligområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Charlottatippen boligområde til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn klager fra naboer eller innsigelse fra direkte berørte myndigheter, delegeres 
det til administrasjonen å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
rekkefølgekravet om etablering av fotgjengerfelt i forbindelse med midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Dersom det kan gis dispensasjon etter høringsfasen skal denne gis med følgende vilkår: 

Det kan gis midlertidig brukstillatelse i 2 år etter følgende kriterier: 
 

· Det skal utarbeides en planendring som gjøre det mulig å gi midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

· Det skal etableres et sikkert krysningspunkt i tråd med reguleringsplanen. Det skal i 
tillegg etableres tilstrekkelig belysning på hver side RV80. Belysningen må være på 
plass fra 1. september 2020, ellers frafaller den midlertidige brukstillatelsen. 

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med endring fra RV80 til FV830. 
 
PLUT- 066/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Charlottatippen boligområde til høring i 4 uker. Dersom det ikke 
kommer inn klager fra naboer eller innsigelse fra direkte berørte myndigheter, delegeres 
det til administrasjonen å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
rekkefølgekravet om etablering av fotgjengerfelt i forbindelse med midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Dersom det kan gis dispensasjon etter høringsfasen skal denne gis med følgende vilkår: 

Det kan gis midlertidig brukstillatelse i 2 år etter følgende kriterier: 
 

· Det skal utarbeides en planendring som gjøre det mulig å gi midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest. 

· Det skal etableres et sikkert krysningspunkt i tråd med reguleringsplanen. Det skal i 
tillegg etableres tilstrekkelig belysning på hver side FV830. Belysningen må være på 
plass fra 1. september 2020, ellers frafaller den midlertidige brukstillatelsen. 

 
 
 
067/20: Søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Jakobsbakken 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
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reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, delegeres det til 
administrasjonen til å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanen til å kunne benytte område FL1 som bobilparkering. Dersom det 
kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke gis 
midlertididig dispensasjon. 
 
Dersom det gis dispensasjon etter høringsfasen skal det gis med følgende vilkår: 
 
· Dispensasjon vil være gyldig fra 17. juli til og med 15.september 2020.  
· Tiltak som gjøres for å tilrettelegge for bobilparkering og som er til fordel for parkering 

om vinter kan tillates dersom det ikke er til ulempe for lekeformålet som gjelder i 
sommermåneder. Utover dette skal området tilbakeføres til dagens situasjon. 

· Tilrettelegging, graving eller andre inngrep bl.a. for etablering av strøm og 
søppelhåndtering og eventuelle andre tiltak skal ikke skje i utmark utenfor 
lekeplassen/ballbanen. 

· Ansvaret for søppeltømming bæres av tiltakshaver og ikke kommunen. Tømming av 
kloakk gjøres på tiltakshavers egen tømmestasjon. 

· Eventuelle kostnader som oppstår for tilbakeføring av området til dagens situasjon vil 
være for tiltakshaver og ikke kommunen. 

· Det skal legges særskilt vekt på universell utforming i området 
· Det skal gis informasjon til brukere av området som sikrer at aktivitet ikke er til ulempe 

for lokalbefolkning, kultur- og naturverdier i nærheten, enten via skilt eller annen tydelig 
kommunikasjonsmiddel. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen endret 4. kulepunkt 2. setning: 
Tømming av kloakk gjøres på godkjent tømmestasjon. 
 
Rådmannns forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 067/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Jakobsbakken til høring i 4 uker. Dersom det ikke kommer inn 
vesentlige merknader fra naboer eller direkte berørte myndigheter, delegeres det til 
administrasjonen til å fatte vedtak om midlertidig dispensasjon (jf. § 19-2) fra 
reguleringsplanen til å kunne benytte område FL1 som bobilparkering. Dersom det 
kommer inn vesentlige merknader fra berørte eller offentlige instanser skal det ikke gis 
midlertididig dispensasjon. 
 
Dersom det gis dispensasjon etter høringsfasen skal det gis med følgende vilkår: 
 
· Dispensasjon vil være gyldig fra 17. juli til og med 15.september 2020.  
· Tiltak som gjøres for å tilrettelegge for bobilparkering og som er til fordel for parkering 

om vinter kan tillates dersom det ikke er til ulempe for lekeformålet som gjelder i 
sommermåneder. Utover dette skal området tilbakeføres til dagens situasjon. 

· Tilrettelegging, graving eller andre inngrep bl.a. for etablering av strøm og 
søppelhåndtering og eventuelle andre tiltak skal ikke skje i utmark utenfor 
lekeplassen/ballbanen. 

· Ansvaret for søppeltømming bæres av tiltakshaver og ikke kommunen. Tømming av 
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kloakk gjøres på godkjent tømmestasjon. 
· Eventuelle kostnader som oppstår for tilbakeføring av området til dagens situasjon vil 

være for tiltakshaver og ikke kommunen. 
· Det skal legges særskilt vekt på universell utforming i området 
· Det skal gis informasjon til brukere av området som sikrer at aktivitet ikke er til ulempe 

for lokalbefolkning, kultur- og naturverdier i nærheten, enten via skilt eller annen tydelig 
kommunikasjonsmiddel. 

 
 
 
068/20: Søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til fysiske 
trafikksikkerhetstiltak for 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske kommune vedtar å fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak:  
1. Opphøyd gangfelt m/lys over Rognveien v/Hauanbrua  
2. Komplettering av belysning – Tortenlia  
3. Belysning – Skaft på Furneshalvøya  
4. Opphøyd gangfelt m/lys ved Vestmyra skole og barnehage 
5. Fortau fra Erikstad til Badestranda  

 
Total søknadssum = 3 384 000,- 
Total kommunal egenandel dersom full bevilgning = 846 000,- 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 068/20 Vedtak: 
Vedtak: 

 
Fauske kommune vedtar å fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak:  
1. Opphøyd gangfelt m/lys over Rognveien v/Hauanbrua  
2. Komplettering av belysning – Tortenlia  
3. Belysning – Skaft på Furneshalvøya  
4. Opphøyd gangfelt m/lys ved Vestmyra skole og barnehage 
5. Fortau fra Erikstad til Badestranda  

 
Total søknadssum = 3 384 000,- 
Total kommunal egenandel dersom full bevilgning = 846 000,- 

 
 
 
069/20: Søknad om dispensasjon fra plankrav for eiendom gnr. 103, bnr. 1085 - Truck 
stop 
 
Rådmannens forslag til vedta 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplans arealdel og dispensasjon fra gjeldende Truck stop til høring i 4 uker. 
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Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader fra direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen til å fatte vedtak om dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og krav om reguleringsendring for plan Truck stopp (jf. § 19-2) til å kunne 
benytte område til etablering av vaske/servicehall.  
Det stilles følgende krav: 

 
· Ved byggesøknaden må det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser byggets 

plassering og veistruktur.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 069/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-1 sendes søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplans arealdel og dispensasjon fra gjeldende Truck stop til høring i 4 uker. 
Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader fra direkte berørte myndigheter, 
delegeres det til administrasjonen til å fatte vedtak om dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og krav om reguleringsendring for plan Truck stopp (jf. § 19-2) til å kunne 
benytte område til etablering av vaske/servicehall.  
Det stilles følgende krav: 

 
· Ved byggesøknaden må det foreligge en detaljert situasjonsplan som viser byggets 

plassering og veistruktur.  

 
 
 
070/20: Søknad om dispensasjon - trykkøkningsstasjon Lund 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR), samt fra 
byggegrense fra vei 15 meter fra midt kommunal vei dersom ikke annet følger av 
reguleringsplan med følgende forbehold: 

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

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmg vedtatt. 
 
PLUT- 070/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Fauske kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel formål ‘’areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
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gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag’’ (LNFR), samt fra 
byggegrense fra vei 15 meter fra midt kommunal vei dersom ikke annet følger av 
reguleringsplan med følgende forbehold: 

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

 
 
 
071/20: 103/1649 - Cn Eiendomsutvikling AS - Søknad om endring av gitt tillatelse 
m/dispensasjon fra høydebegresning i reguleringsplan - Søbbesva, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
høydebegrensning satt i plan «Planbestemmelser til områderegulering for Søbbesva» 
kapittel 3.3 a) for siloer tilknyttet det omsøkte tiltaket. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 071/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
høydebegrensning satt i plan «Planbestemmelser til områderegulering for Søbbesva» 
kapittel 3.3 a) for siloer tilknyttet det omsøkte tiltaket. 

 
 
 
072/20: 78/106 - Else M. Henriksen og Olaf A. Henriksen - Søknad om tilbygg til hytte 
m/dispensasjon for nærhet til sjø - Valnesfjordveien 165 , Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltakets beliggenhet innenfor 100-metersbeltet til 
sjø i Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til tilbygg av fritidsbolig i 
Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 072/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltakets beliggenhet innenfor 100-metersbeltet til 
sjø i Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges tillatelse til tilbygg av fritidsbolig i 
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Valnesfjordveien 165, Valnesfjord, gnr. 78 bnr. 106 som omsøkt. 
 
 
 
073/20: Jørn Johansen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Transport av 
materialer i Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

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

 
Jørn Johansen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av materialer med bil 
m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 550 
m fra parkeringsplassen, med inntil 5 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  

Transporten må skje i tidsrommet 16. juni tom 30. juni 2020.  
Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  Det skal føres kjørebok. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 073/20 Vedtak: 
Vedtak: 

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

 
Jørn Johansen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av materialer med bil 
m/henger fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytte, beliggende i Brattåsvika ca 550 
m fra parkeringsplassen, med inntil 5 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt.  

Transporten må skje i tidsrommet 16. juni tom 30. juni 2020.  
Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  Det skal føres kjørebok. 

 
 
 
074/20: Klage på vedtak - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy - 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 49/20 opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 074/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 49/20 opprettholdes. 
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075/20: Norsk Tunnelrøykdykking as - Søknad om bruk av minigraver i utmark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Norsk Tunnelrøykdykking as, Sulitjelma, dispensasjon for kjøring med 
minigraver (950 kg) tur/retur til 3 hytter ved sørsiden av Kjelvatnet, gnr 119/1/261, 
119/1/366 og 119/1/54, jfr vedlagte kartutsnitt.  
Dispensasjonen gjelder fom 1. tom 31. august 2020 og 1 tur/retur.  
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
2. Ferdselen må foregå på hverdager mellom 07:00 og kl 22:00. 
3. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring kan finne sted. 
4. Det skal brukes matte eller duk i traseen der det skal kjøres. 
5. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

kostnader det medfører å utbedre skadene. 
6. Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av transporten er 

Fauske kommune uvedkommende. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 16.06.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 075/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Norsk Tunnelrøykdykking as, Sulitjelma, dispensasjon for kjøring med 
minigraver (950 kg) tur/retur til 3 hytter ved sørsiden av Kjelvatnet, gnr 119/1/261, 
119/1/366 og 119/1/54, jfr vedlagte kartutsnitt.  
Dispensasjonen gjelder fom 1. tom 31. august 2020 og 1 tur/retur.  
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 
2. Ferdselen må foregå på hverdager mellom 07:00 og kl 22:00. 
3. Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring kan finne sted. 
4. Det skal brukes matte eller duk i traseen der det skal kjøres. 
5. Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de 

kostnader det medfører å utbedre skadene. 
6. Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av transporten er 

Fauske kommune uvedkommende. 

 
 
 


