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111/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 111/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 6/2020 godkjennes. 

 
 
 
112/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 112/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
113/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 113/20 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
114/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 114/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
 
115/20: Behov for avklaring for igangsetting av våtmarksrestaurering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en 
servituttavtale med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i 
en periode av 40 år. Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende 
ivaretakelser av, området som restaurert våtmarksareal. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 115/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune deltar i våtmarksrestaureringsprosjekt på Åsmyra og inngår en 
servituttavtale med miljødirektoratet for bruksbegrensning av et område på ca 300 mål i 
en periode av 40 år. Avtalen er til rådighet for restaurering av, og påfølgende 
ivaretakelser av, området som restaurert våtmarksareal. 
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116/20: Planprogram til fastsetting - detaljregulering - PlanID 2019006 - Kosmo i 
Valnesfjord  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 116/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas og fastsettes planprogram for 
detaljregulering - Kosmo boligområde.  

 
 
 
117/20: Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Finneidgata 19 og 19B 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 117/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 
planprogrammet for detaljregulering Finneidgata 19 og 19B.  

 
 
 
118/20: Klage på vedtak - områderegulering Skysselvika næring og industri 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilligmg: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring 
og industri tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 118/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klage fra Boligforening Skysselvik på vedtak av områderegulering Skysselvika næring 
og industri tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
 
Klage fra Bjørnar Holstad på vedtak av områderegulering Skysselvika næring og industri 
tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 

 
 
 
119/20: Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp del av kommunal tomt gnr. 102, bnr 2 på 
Finneid 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

· Fauske kommune fradeler og selger ca 250 kvm (merket lilla i vedlagt kart) av gnr. 
101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

· Før salget/fradelingen skal det foreligge skisse som viser hvordan veien er planlagt 
over solgt/fradelt areal.  

· Eksisterende sti som fører ned til fjæra må ikke bli berørt i forbindelse med 
etableringen av veien.  

· Arealet selges for kr. 335,65 pr. kvm. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Leif Lindstrøm (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. 
 
FRP's utsettelsesforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1H, 1R) mot 1 (1SP) stemme. 
 
PLUT- 119/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. 
 
 
 
120/20: Dispensasjonssøknad fra Fauske gartneri AS - bruksendring av del næringsbygg 
- Gbnr 102/16 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om dispensasjon fra planformål i reguleringsplan 
Fauske Østre del 2, for bruksendring av del av næringsbygg - Vikaveien 62. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 120/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune avslår søknad om dispensasjon fra planformål i reguleringsplan 
Fauske Østre del 2, for bruksendring av del av næringsbygg - Vikaveien 62. 

 
 
 
121/20: 101/411 - Sigbjørn Karlsen - Svar på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanesarealdel sjø og land - kravet om reguleringsplan for naustområdet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §2.1.3. Områder for naust, i områder 
markert med N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent reguleringsplan, for 
tiltak på gnr. 101 bnr. 411.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 121/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §2.1.3. Områder for naust, i områder 
markert med N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent reguleringsplan, for 
tiltak på gnr. 101 bnr. 411.  

 
 
 
122/20: 62/68 - Jens-Erik Kosmo - Saksfremlegg av byggesak for lager/redskapslager 
med dispensasjon - Kosmoveien 21, Valnesfjord 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
kommunenplanens § 5.1.2 fjerde ledd punkt 7 om avstand til dyrka mark for omsøkt 
lager/redskasplager på gårdsnummer 62 bruksnummer 68, Kosmoveien 21, Valnesfjord. 
 
Søknad om dispensasjon for byggets nærhet til nabogrensen avvises på grunnlag av at 
dette er gitt samtykke til. Kommunen tillater plasseringen med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 29-4 a). 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og gitte dispensasjoner i dette vedtaket 
innvilges tillatelse til å oppføre lager/redskapslager på gårdsnummer 62 bruksnummer 
68, Kosmoveien 21, Valnesfjord som omsøkt. 
 
Saken regnes ikke å være presedensskapende. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 122/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
kommunenplanens § 5.1.2 fjerde ledd punkt 7 om avstand til dyrka mark for omsøkt 
lager/redskasplager på gårdsnummer 62 bruksnummer 68, Kosmoveien 21, Valnesfjord. 
 
Søknad om dispensasjon for byggets nærhet til nabogrensen avvises på grunnlag av at 
dette er gitt samtykke til. Kommunen tillater plasseringen med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 29-4 a). 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) og gitte dispensasjoner i dette vedtaket 
innvilges tillatelse til å oppføre lager/redskapslager på gårdsnummer 62 bruksnummer 
68, Kosmoveien 21, Valnesfjord som omsøkt. 
 
Saken regnes ikke å være presedensskapende. 

 
 
 
123/20: 103/303 og 103/404 - Tommy Mosti - Behandling av søknad om dispensasjon og 
oppføring av ny garasje i Kirkeveien 53, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra 
bestemmelsene § 2.1 i reguleringsplan for Vestmyra skolesenter i forhold til søknad om 
oppføring av garasje på 58 m2 BYA.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene 
§ 2.1 i reguleringsplan for Vestmyra skolesenter slik at eiendommen kan utnyttes med 
maksimalt BYA på 27,8 %. 
 
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av 
frittliggende garasje, men med maksimalt 50 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Nye målsatte plan-, snitt og fasadetegninger for garasje på inntil 50 m2, må innsendes 
før tiltaket igangsettes. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må 
arbeidet stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) fremmet følgende forslag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene § 2.1 i 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter, slik at eiendommen kan utnyttes med maksimalt BYA 
på 29 %.  
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av frittliggende 
garasje, men med maksimalt 58 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må arbeidet 
stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 
 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 123/20 Vedtak: 



Side 10 
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
bestemmelsene § 2.1 i reguleringsplan for Vestmyra skolesenter slik at eiendommen 
kan utnyttes med maksimalt BYA 29 %. 
  
I medhold av plan og bygningslovens § 20-4 innvilges søknad om oppføring av 
frittliggende garasje, men med maksimalt 58 m2 BYA, i Kirkeveien 53, Fauske. 
 
Skulle det i forbindelse med byggearbeidet oppstå problemer med grunnforholdene må 
arbeidet stanses umiddelbart og geotekniker/geolog kontaktes. 

 
 
 
124/20: 83/145 - 83/163 - Gøran Håkonsen og Søren Terje Joakimsen - Behandling av 
klage på vedtak om avslag for påbygg av naust - Finneidvikaveien, Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Klager gis delvis medhold på ett punkt i tråd med saksbehandlers vurdering. Det 
påklagde vedtaket opprettholdes i det vesentligste og konklusjonen opprettholdes. 
 
Henvisning til hjemmel i «[…] reguleringsbestemmelser for Skysselvika næringsområde 
§ 2 punkt 2.2 […]» foreslås tatt ut av vedtaket og vedtaket foreslås omgjort til følgende: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 a) og kommuneplanes arealdel § 2.1.3, 
gis det avslag på søknad om tilbygg og påbygg av naust i Finneidvikaveien, Fauske, 
gnr. 83, bnr 145 og bnr. 163 som omsøkt. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 124/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klager gis delvis medhold på ett punkt i tråd med saksbehandlers vurdering. Det 
påklagde vedtaket opprettholdes i det vesentligste og konklusjonen opprettholdes. 
 
Henvisning til hjemmel i «[…] reguleringsbestemmelser for Skysselvika næringsområde 
§ 2 punkt 2.2 […]» foreslås tatt ut av vedtaket og vedtaket foreslås omgjort til følgende: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4 a) og kommuneplanes arealdel § 2.1.3, 
gis det avslag på søknad om tilbygg og påbygg av naust i Finneidvikaveien, Fauske, 
gnr. 83, bnr 145 og bnr. 163 som omsøkt. 

 
 
 
125/20: Tildeling av løyver for leiekjøring med snøskuter 2020 - 2023 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Følgende løyver for leiekjøring med snøskuter tildeles fram til og med 14. mai 2023: 
 
Sulitjelma: 
Sulitjelma Turistsenter AS 7 løyver 
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Sulitjelma Fjellandsby  AS 1 løyve 
 
Klungset: 
Erland Lundli 1 løyve 
 
Valnesfjord vest: 
Ledig inntil videre. 
 
Felles for løyvene: 
Løyvene gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark med forskrift og 
bestemmelser for løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
 
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette 
er å synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.  
 
Søknaden fra de øvrige, Norsk Tunnelrøykdykking AS og Andersen/Johansen, avslås 
da disse er nye søkere, og Fauske kommune velger å følge tilrådningen som gis i 
Rundskriv T-1/96 “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne 
lovlig, bør normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss 
kontinuitet i det næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 125/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Følgende løyver for leiekjøring med snøskuter tildeles fram til og med 14. mai 2023: 
 
Sulitjelma: 
Sulitjelma Turistsenter AS 7 løyver 
Sulitjelma Fjellandsby  AS 1 løyve 
 
Klungset: 
Erland Lundli 1 løyve 
 
Valnesfjord vest: 
Ledig inntil videre. 
 
Felles for løyvene: 
Løyvene gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark med forskrift og 
bestemmelser for løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
 
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og 
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette 
er å synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.  
 
Søknaden fra de øvrige, Norsk Tunnelrøykdykking AS og Andersen/Johansen, avslås 
da disse er nye søkere, og Fauske kommune velger å følge tilrådningen som gis i 
Rundskriv T-1/96 “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne 
lovlig, bør normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss 
kontinuitet i det næringsgrunnlag leiekjøring kan gi.” 
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126/20: Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening - Søknad om dispensasjon til frakting av utstyr 
til foreniingshytter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
            

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon i tidsrommet 01.12 2020 – 11. 05 2025: 
 

1. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til 
transport av ved, utstyr og tilsyn til hytte ved Villumvatnet, gnr 119/1/546. 
Transporten skal skje fra Avilon, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer.  Det skal føres kjørebok. 
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene Cato Lund og Mats Jensen. Andre som 
eventuelt skal benytte dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra 
hyttevertene.  
 
2. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport 
av ved, materialer og utstyr til ved naust ved Sølvbekk, hytte ved Lille Dorrovatn, 
hytte ved Fuglvatn og naust ved Balvatn, samt båter til Rosna.  Dispensasjonen 
gjelder fra Kjelvasskrysset eller Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal, enten på 
Balvassveien eller over Risevannshøgda, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
  
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene. Andre som eventuelt skal benytte 
dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra hyttevertene.  
 
Vilkår for ferdsel er i hht enhver tid gjeldende dispensasjon gitt av Saltdal kommune. 
 

  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren foreslo følgende endring i pkt. 1: 
... for inntil 6 turer pr. sesong ... 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 126/20 Vedtak: 
Vedtak: 
           Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon i tidsrommet 01.12 2020 – 11. 05 2025: 

 
1. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til 
transport av ved, utstyr og tilsyn til hytte ved Villumvatnet, gnr 119/1/546. 
Transporten skal skje fra Avilon, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

Det kan benyttes inntil 2 stk snøskutere samtidig. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr. sesong.   Det skal føres kjørebok. 
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene Cato Lund og Mats Jensen. Andre som 
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eventuelt skal benytte dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra 
hyttevertene.  
 
2. 
Sulitjelma Jeger- og Fiskeforening, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport 
av ved, materialer og utstyr til ved naust ved Sølvbekk, hytte ved Lille Dorrovatn, 
hytte ved Fuglvatn og naust ved Balvatn, samt båter til Rosna.  Dispensasjonen 
gjelder fra Kjelvasskrysset eller Skihytta til kommunegrensen mot Saltdal, enten på 
Balvassveien eller over Risevannshøgda, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
  
Dispensasjonen kan benyttes av hyttevertene. Andre som eventuelt skal benytte 
dispensasjonen skal ha med fullmakt til ferdsel fra hyttevertene.  
 
Vilkår for ferdsel er i hht enhver tid gjeldende dispensasjon gitt av Saltdal kommune. 

 
 
 
127/20: Gnr 76/191 - Morten Haugen - Søknad om dispensasjon for frakting av materialer 
på barmark- Brattåsvika 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6  
innvilges Morten Johan Haugen, Bodø, dispensasjon for transport av materialer med 
motorkjøretøy 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 1 
tur/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 

Transporten må skje i tidsrommet 18.november til 31. desember 2020. 
 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 127/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6  
innvilges Morten Johan Haugen, Bodø, dispensasjon for transport av materialer med 
motorkjøretøy 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 1 
tur/retur. Trase ihht vedlagte kartutsnitt. 
 

Transporten må skje i tidsrommet 18.november til 31. desember 2020. 
 

Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 
 
 
 
128/20: Byggmakker Gunvald Johansen, Fauske  - Klage på avslag på søknad om 
dispensasjon  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 100/20 opprettholdes. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 128/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  Vedtak i sak PLUT 100/20 opprettholdes. 
 
 
 
129/20: Gnr 119/1/362 - Andreassen, Bodø - Søknad om dispensasjon for transport av 
borerigg til hytte - boring etter vann 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Kathrine Meyer Andreasssen og Bjørn Egil Østbye Andreassen, Bodø, 
dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra parkeringsplassen ved Sulitjelma 
Fjellandsby til hytte på gnr 119/1/362, ca 450 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 

18. november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 

plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar 
mark.slik at disse ikke skader terrenget. 

· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å utbedre skaden. 

· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 236 må varsles. 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

Fauske kommune uvedkommende 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 129/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Kathrine Meyer Andreasssen og Bjørn Egil Østbye Andreassen, Bodø, 
dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra parkeringsplassen ved Sulitjelma 
Fjellandsby til hytte på gnr 119/1/362, ca 450 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
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Det settes følgende vilkår: 
· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur. 
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 

18. november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 

plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar 
mark.slik at disse ikke skader terrenget. 

· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å utbedre skaden. 

· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 236 må varsles. 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

Fauske kommune uvedkommende 
· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
 
130/20: Gnr 119/1/459 - ISE Nett AS - Søknad om dispensasjon til graving av grøft til 
strømkabel - hytte i Sulitjelma 
 
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/graving av grøft for strømkabel fra  strømfordelingsskap og fram til hytte, 
gnr 119-1-459,  som ligger like ved Kjelvassveien. Trase for graving er ca 70 m, jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Arbeidet må utføres mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager og må være 
utført innen 1. september 2021. 

· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 
kostnader det medfører å utbedre skaden. 

· 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 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål med egen habilitet. Han er styreformann i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6.1.e). 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
PLUT- 130/20 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/graving av grøft for strømkabel fra  strømfordelingsskap og fram til hytte, 
gnr 119-1-459,  som ligger like ved Kjelvassveien. Trase for graving er ca 70 m, jfr. 
vedlagte kartutsnitt. 
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Det settes følgende vilkår: 
· Arbeidet må utføres mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager og må være 

utført innen 1. september 2021. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden. 
· 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. 

 
 
 
131/20: Gnr. 119/1/35 - Sverre Haugland, Bodø  - søknad om dispensasjon for framkjøring 
av borerigg - vannboring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Sverre Haugland, Bodø, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra 
utkjørsel ca 400 m nord for Såkikrysset til hytte på gnr 119/1/35, ca 300 m vest for 
Jakobsbakkveien, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 

18. november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 

plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar mark. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden. 
· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 188 må varsles 

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

· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 131/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Sverre Haugland, Bodø, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur fra 
utkjørsel ca 400 m nord for Såkikrysset til hytte på gnr 119/1/35, ca 300 m vest for 
Jakobsbakkveien, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur.  
· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 

18. november 2020 – 1. september 2021. 
· Transporten skal skje så skånsomt som mulig for terrenget – det skal legges 
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plater/gummimatter eller kvister foran beltene dersom det kjøres på bar mark. 
· Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører å utbedre skaden. 
· Fester av gnr. 119, bnr. 1, fnr. 188 må varsles 

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

· Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter innhentes av søker. 

 
 
 
132/20: Gnr 119/579 - Per Harald Ottestad - Søknad om framkjøring av borerigg til hytte i 
Sulitjelma 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Per Harald Ottestad, Narvik, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur 
fra Naustbuktveien til hytte på gnr 119/579, ca 50 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til hytte på gnr 119/579 
beliggende ca 50 m fra veien. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 
18. november 2020 – 1. september 2021. 

· 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 for 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 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 132/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Per Harald Ottestad, Narvik, dispensasjon for kjøring med borevogn tur/retur 
fra Naustbuktveien til hytte på gnr 119/579, ca 50 m, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

· Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur fra Naustbuktveien til hytte på gnr 119/579 
beliggende ca 50 m fra veien. 

· Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager i tidsrommet 
18. november 2020 – 1. september 2021. 
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· 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 for 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. 

 
 
 
133/20: Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 

 
 
 
134/20: 52/56, 53/32 - Ståle Furnes - Svar på søknad om dispensasjon for oppføring av 
carport i tilknyting til eksisterende garasje. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til 
dyrket mark.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 134/20 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel §3.1.2 Nærhet til vei og §5.1.2 nærhet til 
dyrket mark.  

 
 
 
 


