
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 08.09.2020 Fra kl. 09:40 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2020 Til kl. 15:10 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
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 
Frank Raimond Zahl 
Lena Holmstrøm 
Liss-Ane Simonsen 
Renée Normann 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Vegard Setså (AP):  
Mange saker - Er dette forsvarlig? 
Foreslår at vi setter opp et møte i oktober. 
Ber om en orientering om bassengdrift i Sulitjelma. 

· Leif Lindstrøm (FRP): 
Sak Dahlskjær - Må vurdere habilitet 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Orientring om veiplan v/enhetsleder VVA Frank Zahl 
· Orientering om forslag til kommunal planstrategi, forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan og  folkehelsa 2020 v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 
og folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 

· Orientering om klima og forurensning v/ arealplanlegger Renée Normann 
· Orientering status samhandlingsområdet v/kommunalsjef Trond Heimtun 
· Mottatt 4,3 mill. kr. til vedlikeholdsoppdrag i forbindelse med covid-19. 
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Planutvalget har ønske om en orientering om vedlikeholdsetterslep særlig på de nyeste 
byggene. 
 
Svar på spørsmål: 
Vegard Setså: 
Kommunalsjef svarte. Beløpene som legges fram er regnskapstall. Personalkostnadene er 
ca. kr. 240000,-. Andre kostander er ca. 209000,-. Strømprisen er variabel. Noen bestrider 
regnskapstallene. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.09.20 
 
 
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  
076/20 Godkjenning av møtebok  

077/20 Delegerte saker i perioden  
078/20 Referatsaker i perioden  

079/20 Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 og 
forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 

 

080/20 Folkehelsa i Fauske 2020  
081/20 Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-

Lund 
 

082/20 Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika 
næring og industri 

 

083/20 Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - 
parkering 

 

084/20 Endring av områderegulering for Søbbesva  

085/20 Mindre endring av Fauske stasjonsområde  
086/20 Mindre endring av områderegulering for Sulitjelma 

opplevelsespark 
 

087/20 Forslag til endring av Klungsetmarka fritidspark - 
områderegulering 

 

088/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  

089/20 Oppstart av planarbeid - planprogram til høring og 
offentlig ettersyn - kommunedelplan for de 
gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma 

 

090/20 Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i 
landbruket 

 

091/20 20/1737 Ferdselshindrende skilting Sjønstådalen  
092/20 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Dispensasjon for 

opphevelse av vilkår om salg av tilleggsjord - Ny 
behandling 

 

093/20 107/38 - Bjørnar A. Pettersen / Lisbeth Bernhardsen - 
Sak til utvalgsbehandling - Søknad om dispensasjon 
for tilbygg til hytte Stemmarka 25, Fauske 

 

094/20 119/277 - Gøran Engan - Behandling av klage på 
pålegg om riving av bygning - Grønlibakken 6, 
Sulitjelma 

 

095/20 119/1/163 - Ole Stormo- Innvilget søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen, Skoffedalsvatnet 
3, Sulitjelma 

 

096/20 52/12 - Oddbjørn Furnes - Innvilget søknad om 
tillatelse til oppføring av tilbygg på 13,5m2 BRA, 
15,5m2 BYA, samt dispensasjon fra reguleringsplan 
avstand fra dyrkbarmark. Kalnesveien 11, Valnesfjord 

 

097/20 102/507 - John-Eirik Eilertsen - Oppføring av tilbygg 
BRA 18 m2, BYA 19 m2  til garasje i Kantlyngveien 11, 
Fauske 

 

098/20 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Søknad om oppføring av 
garasje og tilbygg i to etasjer til bolig, samt søknad om 
dispensasjon, Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
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099/20 Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen - 
Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark- 
Frakting av materialer og lignende i forbindelse med 
tilbygg til hytte 

 

100/20 Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Transport av material til hytter. 

 

101/20 Marit Karlson - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
i utmark - boring etter vann 

 

102/20 Morten Johan Haugen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Brattåsvika 

 

103/20 Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon 
motorferdsel -  Videreføring av turvei Sulitjelma 
Opplevelsespark 

 

104/20 Thor Olav Mosti - Søknad om dispensasjon for bruk av 
minigraver 

 

105/20 ISE Nett AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Graving av grøft for strømkabel - Gnr 
119/1/185 

 

106/20 ISE Nett as - Søknad om dispensajon for bruk av 
gravemaskin i forbindelse med nedgraving av 
strømkabel til hytte - gnr 119-1-371 

 

107/20 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon - Bruk av 
gravemaskin for nedgraving av strømkabel - gnr 
119/1/121 

 

108/20 ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark - Graving av grøft for 
strømkabel - Gnr 119/1/521 

 

109/20 Ketil Bjørnstad - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Belting med beltevogn for 
boring etter vann 

 

110/20 Gunn Isalill Mathisen - Søknad om dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark - Bruk av helikopter til 
hytte 

Unntatt 
offentlighet 
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076/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 076/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2020 godkjennes. 

 
 
 
077/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 077/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
078/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 078/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
079/20: Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 oversendes statlige og regionale myndigheter, og 
nabokommuner for innhenting av synspunkter (jf. Pbl § 10-1). Forslaget gjøres kjent på 
kommunens hjemmesider i 30 dager før kommunestyrets vedtak, som skal gjøres 11. 
desember 2020. 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker (jf. Pbl §11-12, § 11-13 og § 4-1) . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 079/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 oversendes statlige og regionale myndigheter, og 
nabokommuner for innhenting av synspunkter (jf. Pbl § 10-1). Forslaget gjøres kjent på 
kommunens hjemmesider i 30 dager før kommunestyrets vedtak, som skal gjøres 11. 
desember 2020. 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og 
offentlig ettersyn i seks uker (jf. Pbl §11-12, § 11-13 og § 4-1) . 

 
 
 
080/20: Folkehelsa i Fauske 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 02.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 
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Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 027/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 080/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 

 
 
 
081/20: Sluttbehandling - Detaljregulering - Fortau Erikstad-Lund 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 081/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fortau Erikstad-Lund, plan-id 2020005, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Badeplass Erikstad, plan-ID 1988001, og 
reguleringsplan for Håkonheim, plan-ID 2005008. 
 

 
 
 
082/20: Sluttbehandling - Områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
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forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 082/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til områderegulering for Skysselvika næring og industri, plan-id 2020002, som 
det nå foreligger. 
 
Planen erstatter deler av reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, planID 
1997004. 
 

 
 
 
083/20: Sluttbehandling detaljregulering - Fauske idrettshall - parkering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 083/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte 
forslag til detaljregulering for Fauske idrettshall - parkering, plan-id 2020003, som det nå 
foreligger. 

 
Planen erstatter deler av gjeldende områderegulering for nye Vestmyra skole med plan-
ID 2014001. 

 
 
 
084/20: Endring av områderegulering for Søbbesva 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
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framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 084/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av områderegulering for Søbbesva. 

 
 
 
085/20: Mindre endring av Fauske stasjonsområde 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde med planid 2006001. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 085/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde med planid 2006001. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
086/20: Mindre endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 086/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 
og 12/19, godkjenner Plan- og utviklingsutvalget det fremlagte forslag til endring av 
områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
087/20: Forslag til endring av Klungsetmarka fritidspark - områderegulering 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til endring av 
områderegulering for Klungsetmarka fritidspark ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er grunneier. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 087/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til endring av 
områderegulering for Klungsetmarka fritidspark ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 
088/20: Fastsetting av planprogram - detaljregulering Ågifjellet  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 088/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, vedtas og fastsettes planprogram for 
massedeponi ved Ågifjellet.  

 
 
 
089/20: Oppstart av planarbeid - planprogram til høring og offentlig ettersyn - 
kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 vedtas planoppstart for 
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kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet 
legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 089/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 vedtas planoppstart for 
kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulijtlema, og planprogrammet 
legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

 
 
 
090/20: Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det framlagte forslaget til «Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 
2021 -2024 Fauske kommune» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av 
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
 
 
091/20: 20/1737 Ferdselshindrende skilting Sjønstådalen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Sperring og påskrift oppleves som innskrenkende på allmenhetens ferdsel og er derfor å 
anse som  et ulovlig stengsel etter friluftslovens § 13. 
  
Hjemmelshavere gis en tidsfrist på 3 uker til fjerning av sperring/skilting.  
 
Om så ikke skjer sendes forhåndsvarsel om pålegg til hjemmelshavere med tidsfrist på 
2 uker til å fjerne sperring/skilting. Det sendes samtitig varsel ileggelse av tvangsmulkt 
om ikke pålegget etterkommes til angitt frist. 
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Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 091/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Sperring og påskrift oppleves som innskrenkende på allmenhetens ferdsel og er derfor å 
anse som  et ulovlig stengsel etter friluftslovens § 13. 
  
Hjemmelshavere gis en tidsfrist på 3 uker til fjerning av sperring/skilting.  
 
Om så ikke skjer sendes forhåndsvarsel om pålegg til hjemmelshavere med tidsfrist på 
2 uker til å fjerne sperring/skilting. Det sendes samtitig varsel ileggelse av tvangsmulkt 
om ikke pålegget etterkommes til angitt frist. 

 
 
 
092/20: 48/3 - Heidi Paula Myrvoll - Dispensasjon for opphevelse av vilkår om salg av 
tilleggsjord - Ny behandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 092/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Vilkår om salg av eiendom som tilleggsjord opprettholdes. 
 
 
 
093/20: 107/38 - Bjørnar A. Pettersen / Lisbeth Bernhardsen - Sak til utvalgsbehandling - 
Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte Stemmarka 25, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltaket. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § § 20-1 a) og 20-2 innvilges tillatelse til 
oppføring av tilbygg til hytte i Stemmarka 25, Fauske, gnr. 107 bnr. 38 med følgende 
vilkår: 
 

· Bygging defineres som å skje på naturtomt i tråd med Fylkesmannen i Nordlands 
høringsuttalelse. Det vil si at terrenginngrepene holdes på et minimum. Dette for 
å unngå avrenning og begrense inngrep i kantsonen til naturreservatet Vallvatnet 
er del av. 
Eksisterende natur, vegetasjon og grunnforhold skal ivaretas i størst mulig grad. 
Overtredelse av dette kan medføre at kommunen trekker tilbake byggetillatelsen, 
som vil resultere i et ulovlig forhold kommunen er pliktig til å etterfølge. 
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· Tiltaket skal ikke føre til hinder for allmenn ferdsel langs vassdraget i tråd med 
NVEs vurdering i saken. Tiltakshaver og framtidige eiere må være bevist på at 
bygget og bruken av det ikke kan brukes for å hindre allmenn ferdsel i 100-
metersbeltet til vassdraget (Vallvatnet). 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 093/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 for det omsøkte tiltaket. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § § 20-1 a) og 20-2 innvilges tillatelse til 
oppføring av tilbygg til hytte i Stemmarka 25, Fauske, gnr. 107 bnr. 38 med følgende 
vilkår: 
 

· Bygging defineres som å skje på naturtomt i tråd med Fylkesmannen i Nordlands 
høringsuttalelse. Det vil si at terrenginngrepene holdes på et minimum. Dette for 
å unngå avrenning og begrense inngrep i kantsonen til naturreservatet Vallvatnet 
er del av. 
Eksisterende natur, vegetasjon og grunnforhold skal ivaretas i størst mulig grad. 
Overtredelse av dette kan medføre at kommunen trekker tilbake byggetillatelsen, 
som vil resultere i et ulovlig forhold kommunen er pliktig til å etterfølge. 

· Tiltaket skal ikke føre til hinder for allmenn ferdsel langs vassdraget i tråd med 
NVEs vurdering i saken. Tiltakshaver og framtidige eiere må være bevist på at 
bygget og bruken av det ikke kan brukes for å hindre allmenn ferdsel i 100-
metersbeltet til vassdraget (Vallvatnet). 

 
 
 
094/20: 119/277 - Gøran Engan - Behandling av klage på pålegg om riving av bygning - 
Grønlibakken 6, Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klage fra Jøran Engan, datert 31.05.2020, tas ikke til følge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 31-5 opprettholdes vedtak datert 19.02.2020 
om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt for Grønlibakken 6, Sulitjelma, gnr. 
119 bnr 277, bygningsnummer 188910564. 
 
Vi minner om at ilagt tvangsmulkt i form av døgnmulkt pålydende 500,- per dag fra og 
med 02.06.2020 i vedtak om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt av 
19.02.2020 vil kreves etterutbetalt til og med dagens dato og løper videre til riving er 
påbegynt i tråd med nevnte vedtak. 
 
Kommunen minner om at riving er søknadspliktig etter plan- og bygningslovgivningen. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 094/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klage fra Jøran Engan, datert 31.05.2020, tas ikke til følge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 31-5 opprettholdes vedtak datert 19.02.2020 
om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt for Grønlibakken 6, Sulitjelma, gnr. 
119 bnr 277, bygningsnummer 188910564. 
 
Vi minner om at ilagt tvangsmulkt i form av døgnmulkt pålydende 500,- per dag fra og 
med 02.06.2020 i vedtak om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt av 
19.02.2020 vil kreves etterutbetalt til og med dagens dato og løper videre til riving er 
påbegynt i tråd med nevnte vedtak. 
 
Kommunen minner om at riving er søknadspliktig etter plan- og bygningslovgivningen. 

 
 
 
095/20: 119/1/163 - Ole Stormo- Innvilget søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen, 
Skoffedalsvatnet 3, Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for oppføring av uthus/anneks som omsøkt. 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, trådt i kraft 01.07.2015, jf. SAK10 § 3 
meddeles tillatelse til oppføring av uthus/anneks Skoffedalsvatent 3, Sulitjelma gnr. 119. 
bnr.1 fnr. 163 som omsøkt. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for oppføring av uthus/anneks som omsøkt. 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, trådt i kraft 01.07.2015, jf. SAK10 § 3 
meddeles tillatelse til oppføring av uthus/anneks Skoffedalsvatent 3, Sulitjelma gnr. 119. 
bnr.1 fnr. 163 som omsøkt. 

 
 
 
096/20: 52/12 - Oddbjørn Furnes - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på 
13,5m2 BRA, 15,5m2 BYA, samt dispensasjon fra reguleringsplan avstand fra 
dyrkbarmark. Kalnesveien 11, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
«Kommuneplanenes arealdel sjø og land 2018-2030» §5.1.2 punkt 7 «Bebyggelsen 
skal minimum ha en avstand på 15m til dyrkbar mark.», som omsøkt.  
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I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg 
til bolighus i Kalnesveien 11, Valnesfjord gnr. 52. bnr.12 som omsøkt.  
 
Med forbehold om at fremtidig bruk av marken ikke hemmes av tiltaket.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 096/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
«Kommuneplanenes arealdel sjø og land 2018-2030» §5.1.2 punkt 7 «Bebyggelsen 
skal minimum ha en avstand på 15m til dyrkbar mark.», som omsøkt.  
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-4, meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg 
til bolighus i Kalnesveien 11, Valnesfjord gnr. 52. bnr.12 som omsøkt.  
 
Med forbehold om at fremtidig bruk av marken ikke hemmes av tiltaket.  

 
 
 
097/20: 102/507 - John-Eirik Eilertsen - Oppføring av tilbygg BRA 18 m2, BYA 19 m2  til 
garasje i Kantlyngveien 11, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for boligområdet B5 Kantlyngveien, § 2.1 utnyttelsesgrad for eiendommen 102/507 som 
omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 a) innvilges søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg til eksisterende garasje i Kantlyngveien 11, gnr.102 bnr.507 som 
omsøkt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 097/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for boligområdet B5 Kantlyngveien, § 2.1 utnyttelsesgrad for eiendommen 102/507 som 
omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 a) innvilges søknad om tillatelse til 
oppføring av tilbygg til eksisterende garasje i Kantlyngveien 11, gnr.102 bnr.507 som 
omsøkt. 
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098/20: 57/3 - Kato Kenneth Bringsli - Søknad om oppføring av garasje og tilbygg i to 
etasjer til bolig, samt søknad om dispensasjon, Tjeldnesveien 8, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for Strømsnes, reguleringsbestemmelsenes § 3 - krav om utarbeidelse av 
bebyggelsesplan. Det må utarbeides en detaljert situasjonsplan for eiendommen gnr.57 
bnr.3, der reguleringsplanen er medtatt som et kartlag. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bygging i 100-metersbeltet langs sjø, for oppføring av tilbygg til bolighus. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bygging i 100-
metersbeltet langs sjø, for oppføring av frittliggende garasje. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for 
oppføring av mur i tomtegrense mot sjø. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-8 avslås søknad om oppføring av tilbygg og 
veranda til eksisterende bolighus, i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til 
oppføring av frittliggende garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3 som 
omsøkt. 
 
Søknad om unntak fra byggteknisk forskrift (TEK17) behandles i en eventuell ny søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 098/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 
for Strømsnes, reguleringsbestemmelsenes § 3 - krav om utarbeidelse av 
bebyggelsesplan. Det må utarbeides en detaljert situasjonsplan for eiendommen gnr.57 
bnr.3, der reguleringsplanen er medtatt som et kartlag. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bygging i 100-metersbeltet langs sjø, for oppføring av tilbygg til bolighus. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bygging i 100-
metersbeltet langs sjø, for oppføring av frittliggende garasje. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for 
oppføring av mur i tomtegrense mot sjø. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-8 avslås søknad om oppføring av tilbygg og 
veranda til eksisterende bolighus, i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til 
oppføring av frittliggende garasje i Tjeldnesveien 8, Valnesfjord gnr.57 bnr.3 som 
omsøkt. 
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Søknad om unntak fra byggteknisk forskrift (TEK17) behandles i en eventuell ny søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. 

 
 
 
099/20: Bjørnar A. Pettersen og Lisbeth Bernhardsen - Dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark- Frakting av materialer og lignende i forbindelse med tilbygg til 
hytte 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
og under forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis Bjørnar Pettersen/Lisbeth 
Bernhardsen tillatelse til transport av materialer og utstyr med traktor fra E6 til hytte ved 
Vallvatn, gnr 107/38. Tillatelsen gjelder kun etter eksisterende/opparbeidet skogsvei og 
på sti, ca 300 m, og ikke helt fram til hytta. Trase ihht vedlagte kartutsnitt, blå og gul linje 
på kart. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 5 turer/retur.  Det skal føres kjørebok.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september 2020 – 31. august 2021. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 099/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
og under forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis Bjørnar Pettersen/Lisbeth 
Bernhardsen tillatelse til transport av materialer og utstyr med traktor fra E6 til hytte ved 
Vallvatn, gnr 107/38. Tillatelsen gjelder kun etter eksisterende/opparbeidet skogsvei og 
på sti, ca 300 m, og ikke helt fram til hytta. Trase ihht vedlagte kartutsnitt, blå og gul linje 
på kart. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 5 turer/retur.  Det skal føres kjørebok.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september 2020 – 31. august 2021. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
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· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker 

 
 
 
100/20: Byggmakker Gunvald Johansen Fauske - Søknad om dispensasjon for bruk av 
motorkjøretøy i utmark - Transport av material til hytter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Byggmakker Gunvald Johansen Fauske om dispensasjon for 
bruk av snøskuter til transport av byggemateriale helt fram til hytter i Sulitjelmaområdet. 
 
Begrunnelse for avslaget er at det er leiekjøringsordning med 8 løyver i området som 
kan benyttes til transport av materialer, hytteeiere har egne dispensasjoner for transport, 
samt at å innvilge en slik søknad, vil skape presedens for behandlingen av liknende 
søknader. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 100/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
avslås søknaden fra Byggmakker Gunvald Johansen Fauske om dispensasjon for 
bruk av snøskuter til transport av byggemateriale helt fram til hytter i Sulitjelmaområdet. 
 
Begrunnelse for avslaget er at det er leiekjøringsordning med 8 løyver i området som 
kan benyttes til transport av materialer, hytteeiere har egne dispensasjoner for transport, 
samt at å innvilge en slik søknad, vil skape presedens for behandlingen av liknende 
søknader. 

 
 
 
101/20: Marit Karlson - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - boring etter 
vann 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Marit Karlson, Sulitjelma,  dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur 
fra Balvassveien til egen hytte, gnr 119/1/180, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hytte, gnr 119/1/180, 

beliggende ca 250 m i luftlinje fra veien, traselengde er ca 350 m 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
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· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

            naturmiljø og mennesker 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 101/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Marit Karlson, Sulitjelma,  dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur 
fra Balvassveien til egen hytte, gnr 119/1/180, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til hytte, gnr 119/1/180, 

beliggende ca 250 m i luftlinje fra veien, traselengde er ca 350 m 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse 

· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
kommune uvedkommende  

· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 

 
 
 
102/20: Morten Johan Haugen - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
og under forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis følgende tillatelse: 
 
Morten Johan Haugen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av verktøy og utstyr 
med bil i forbindelse med nytt tilbygg til hytte i Brattåsvika, gnr. 76/191,  
fra parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytta, ca 200 m fra 

parkeringsplassen, med totalt 2 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Transporten må skje i tidsrommet 9. september til 31. oktober 2020. 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 102/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
og under forutsetning av at byggetillatelse innvilges, gis følgende tillatelse: 
 
Morten Johan Haugen, Bodø, innvilges dispensasjon for transport av verktøy og utstyr 
med bil i forbindelse med nytt tilbygg til hytte i Brattåsvika, gnr. 76/191, fra 
parkeringsplassen v/RV 80 og fram til hytta, ca 200 m fra parkeringsplassen, med totalt 
2 turer/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 

 
Transporten må skje i tidsrommet 9. september til 31. oktober 2020. 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker.  
 
 
 
103/20: Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon motorferdsel -  Videreføring av 
turvei Sulitjelma Opplevelsespark 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett om tillatelse til bruk av  
minigraver, atv/beltedumper og gravemaskin i forbindelse med opparbeiding av turstier 
og turvei ved Sulitjelma Fjellandsby i hht vedlagte reguleringsplan/kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder i tidsrommet 9. september 2020 – 30. september 2023 
· Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 
· Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt 
· Kultur og kirkedepartementets veileder for «Tilrettelegging av turveier, løyper 

og stier» skal brukes som mal for alt arbeidet som vil bli utført i området. 
· Ferdselen skal forgå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø 

og mennesker 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 103/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett om tillatelse til bruk av 
minigraver, atv/beltedumper og gravemaskin i forbindelse med opparbeiding av turstier 
og turvei ved Sulitjelma Fjellandsby i hht vedlagte reguleringsplan/kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder i tidsrommet 9. september 2020 – 30. september 2023 
· Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 
· Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt 
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· Kultur og kirkedepartementets veileder for «Tilrettelegging av turveier, løyper 
og stier» skal brukes som mal for alt arbeidet som vil bli utført i området. 

· Ferdselen skal forgå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø 
og mennesker 

 
 
 
104/20: Thor Olav Mosti - Søknad om dispensasjon for bruk av minigraver 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Thor Olav Mosti, Fauske om tillatelse til framkjøring av minigraver 
fra FV7482 eller fra Naustbuktveien til egen hytte beliggende nordøst for Rundvatnet, 
gnr 119/530. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra FV7482 eller fra Naustbuktveien til hytte 
beliggende nordøst for Rundvatnet. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 1. oktober 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 104/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra Thor Olav Mosti, Fauske om tillatelse til framkjøring av minigraver 
fra FV7482 eller fra Naustbuktveien til egen hytte beliggende nordøst for Rundvatnet, 
gnr 119/530. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra FV7482 eller fra Naustbuktveien til hytte 
beliggende nordøst for Rundvatnet. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 1. oktober 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 
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kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 

 
 
 
105/20: ISE Nett AS - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Graving av grøft 
for strømkabel - Gnr 119/1/185 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-185. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

                naturmiljø og mennesker  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 105/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-185. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
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kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker  

 
 
 
106/20: ISE Nett as - Søknad om dispensajon for bruk av gravemaskin i forbindelse med 
nedgraving av strømkabel til hytte - gnr 119-1-371 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Kong Oscarveien i nedre Daja til strømfordeligsskap og graving av grøft for 
strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-371. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Kong Oscarveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

· naturmiljø og mennesker  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 106/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Kong Oscarveien i nedre Daja til strømfordeligsskap og graving av grøft for 
strømkabel fram til hytta, gnr 119-1-371. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Kong Oscarveien til 
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strømfordelingsskap/hytte. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker  
 
 
 
107/20: ISE Nett as - Søknad om dispensasjon - Bruk av gravemaskin for nedgraving av 
strømkabel - gnr 119/1/121 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-121. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 107/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-121. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
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Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Balvassveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 8. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker  

 
 
 
108/20: ISE Nett as - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøyer i utmark - 
Graving av grøft for strømkabel - Gnr 119/1/521 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Stordalsveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-521. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Stordalsveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketll Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 108/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra ISE Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av gravemaskin 
fra Stordalsveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel fram til hytta, 
gnr 119-1-521. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Stordalsveien til 
strømfordelingsskap/hytte. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse 

ikke skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 

 
 
 
109/20: Ketil Bjørnstad - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
Belting med beltevogn for boring etter vann 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Ketil Bjørnstad m/flere dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra 
Skihytta til Arild Arntsens hytte som ligger ca 250 m fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr 119/438, beliggende 

sør for Skihytta 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 

skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 109/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 

innvilges Ketil Bjørnstad m/flere dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra 
Skihytta til Arild Arntsens hytte som ligger ca 250 m fra veien, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
 

Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Skihytta til hytte, gnr 119/438, beliggende 

sør for Skihytta 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
· Ferdselen må utføres i tidsrommet 9. september – 31. desember 2020 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget 
· Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 

skader terrenget 
· Eventuelle skader og ulemper på tredjeperson som følge av kjøringen er Fauske 

kommune uvedkommende  
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker  
· Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 

 
 
 
110/20: Gunn Isalill Mathisen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - Bruk av helikopter til hytte 
 
 

 
 
PLUT- 110/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges Gunn Isalill 
Mathisen, Sulitjelma, dispensasjon for bruk av helikopter fra Sulitjelma til sin hytte, gnr 
119/467, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Dispensasjonen gjelder for inntil 2 landinger (bringe/hente) pr år i 
sommerhalvåret (mai – september) og gjelder for 2020, 2021 og 2022. 

· Grunneiers (Statskog) tillatelse må innhentes av søker 
· Balvatn reinbeitedistrikt må varsles før ferdsel finner sted. 

 
 


