
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 21.04.2021 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2021 Til kl. 12:20 Møtested: På Teams og 
formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Elisabeth Sollihaug AP 
Ketil Skår H 
Kirsti Ellingsen SP 
Leif Johan Lindstrøm UAVH 

 

Varamedlemmer Parti 
Anne Fagerthun Stenhammer SV 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Elisabeth Sollihaug (AP): 
Ber om at revidering av retningslinjer - motorfersel i utmark settes på sakskartet. 
Settes opp som sak 052/21. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Inhabilitet: 
Kirsti Ellingsen: Delegert sak 186/21 
Ketil Skår: Delegert sak 185/21 
Ikke inhabilitet - Orienteringssak 

Orienteringer: 

· Kommunalsjef orienterte. Struktur for å ivareta kommunalt planverk. Mange planer 
mangler forankring i kommuneplanen. Skal forbedres. 

· Enhetsleder orienterte. Grunnboringer registrert. Skal komme inn i kommunekart.com. 
Ønsker å få NVE med på nye grunnboringer. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 21.04.21 
 
 
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  
037/21 Godkjenning av møtebok  

038/21 Delegerte saker i perioden  
039/21 Referatsaker i perioden  

040/21 Forskrift om åpning av rådyrjakt i Fauske kommune  
041/21 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske 

kommune 2021 - 2024 
 

042/21 Endring av detaljregulering for del av Fauske 
stasjonsområde 

 

043/21 Endring for del av reguleringplanen Vestmyra 
skolesenter 

 

044/21 Klage på vedtak - detaljregulering for Sjåheia  

045/21 103/958 - Søknad om oppføring av garasje -  Maja 
Kildal Olsen og Stein  Rune Storli 

 

046/21 104/578 - Søknad om tillatelse til tltak - Bygging av 
garasje BYA 50m2 - Terneveien 20 - Dispensasjon fra 
bestemmelser i reguleringsplan 

 

047/21 46/36 - Morten Nilsen - Trivselsveien 77, 8214 Fauske 
- Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Oppføring av naust 

 

048/21 94/17 - Bjørn Mosti og Linda Mosti - Avslått søknad om 
tillatelse til oppføring av redskapsbod på BYA 61 m2 
samt dispensasjon fra "Kommuneplanens arealdel sjø 
og land" 

 

049/21 119/1/32 - Magne Pettersen - Søknad om 
dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 
transport av borerigg ifbm boring etter vann 

 

050/21 Gnr. 119/1/378 - iSalten Nett as - Dispensasjon for 
bruk av motorkjøretøy i utmark - Graving av 
strømkabel til hytte 

 

051/21 Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark Unntatt 
offentlighet 

052/21 Revidering av de kommunale retningslinjer - 
motorferdsel i utmark 
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037/21: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2021 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 037/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2021 godkjennes. 

 
 
 
038/21: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 038/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
039/21: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 039/21 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
040/21: Forskrift om åpning av rådyrjakt i Fauske kommune  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i Viltloven av 
29.05.1981 § 16 samt Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016, foretas det en 
forskriftsendring der det i lokal forskrift om adgang til jakt etter elg i Fauske kommune 
tas inn adgang til jakt etter rådyr i hele kommunen. Minstearealet for felling av rådyr 
settes til 10.000 dekar pr. dyr for hele kommunen. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 040/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i Viltloven av 
29.05.1981 § 16 samt Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016, foretas det en 
forskriftsendring der det i lokal forskrift om adgang til jakt etter elg i Fauske kommune 
tas inn adgang til jakt etter rådyr i hele kommunen. Minstearealet for felling av rådyr 
settes til 10.000 dekar pr. dyr for hele kommunen. 

 
 
 
041/21: Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021 - 2024 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredningen, Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til 
valdene, og i medhold av Viltlovens bestemmelser samt Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt § 3 vedtas Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til valdene for 
hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021 – 2024. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 041/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til saksutredningen, Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til 
valdene, og i medhold av Viltlovens bestemmelser samt Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt § 3 vedtas Hovedmålsettinger og Etterprøvbare målsettinger til valdene for 
hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021 – 2024. 
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042/21: Endring av detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde 
 
Kommunedirektørens 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 
detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/21 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 
detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
043/21: Endring for del av reguleringplanen Vestmyra skolesenter 
 
Kommunedirektørens 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 for del 
av reguleringsplanen Vestmyra skolesenter. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 043/21 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 for del 
av reguleringsplanen Vestmyra skolesenter. 
Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
 
044/21: Klage på vedtak - detaljregulering for Sjåheia 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Klage fra Ole Marius Kristoffersen og Sissel Mari Skogstad på vedtaket av 
detaljregulering for Sjåheia tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos 
Statsforvalteren. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
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Behandling: 
Leif Lindstrøm (UAVH) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
Lindstrøms utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 044/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
 
 
 
045/21: 103/958 - Søknad om oppføring av garasje -  Maja Kildal Olsen og Stein  Rune 
Storli 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 invilges ikke dispensasjon fra 
kommuneplan arealdels bestemmelser om plassering av garasjen nærmere en 15 meter 
frå vegmidt og overskridelse av utnyttelsesgraden ved etablering av garasje på 65 kvm 
på eiendommen gnr. 103, bnr. 958, Grytningveien 40, Fauske. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 045/21 Vedtak: 
Vedtak: 

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges ikke dispensasjon fra 
kommuneplan arealdels bestemmelser om plassering av garasjen nærmere en 15 meter 
frå vegmidt og overskridelse av utnyttelsesgraden ved etablering av garasje på 65 kvm 
på eiendommen gnr. 103, bnr. 958, Grytningveien 40, Fauske. 

 
 
 
046/21: 104/578 - Søknad om tillatelse til tltak - Bygging av garasje BYA 50m2 - 
Terneveien 20 - Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra Reguleringsplan 
for Vestmyra § 2 « . . . Utnyttelsesgraden skal være minst 0,1 og med maksimal utnytt-
else på inntil 0,15.» og § 6 « . . . Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate 
oppført frittliggende garasje. Garasjen kan bare oppføres i èn etasje med grunnflate ikke 
over 25 m2 for enkeltgarasje…» 
 
Dispensasjonen gjelder for omsøkt garasje på 50 m2 og utnyttelsesgrad av tomt på 28% 
etter tiltaket. Det gis ikke tillatelse utnyttelse utover 28% 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven § 20-4 a) gis tillatelse til oppføring av garasje i 
Terneveien 20, Fauske, som omsøkt. 
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Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 046/21 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra Reguleringsplan 
for Vestmyra § 2 « . . . Utnyttelsesgraden skal være minst 0,1 og med maksimal utnytt-
else på inntil 0,15.» og § 6 « . . . Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate 
oppført frittliggende garasje. Garasjen kan bare oppføres i èn etasje med grunnflate ikke 
over 25 m2 for enkeltgarasje…» 
 
Dispensasjonen gjelder for omsøkt garasje på 50 m2 og utnyttelsesgrad av tomt på 28% 
etter tiltaket. Det gis ikke tillatelse utnyttelse utover 28% 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven § 20-4 a) gis tillatelse til oppføring av garasje i 
Terneveien 20, Fauske, som omsøkt. 

 
 
 
047/21: 46/36 - Morten Nilsen - Trivselsveien 77, 8214 Fauske - Søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av naust 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Det gis i medhold av Plan- og Bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra § 1-8 samme lov 
for tiltak i 100-metersbeltet ved sjø og vassdrag. 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven §20-4 gis tillatelse til oppføring av naust på 
eiendommen Gnr. 46 Bnr. 36 i Fauske. 
 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Morten Nilsen godkjennes. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 047/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Det gis i medhold av Plan- og Bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra § 1-8 samme lov 
for tiltak i 100-metersbeltet ved sjø og vassdrag. 
 
I medhold av Plan- og Bygningsloven §20-4 gis tillatelse til oppføring av naust på 
eiendommen Gnr. 46 Bnr. 36 i Fauske. 
 
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger fra Morten Nilsen godkjennes. 

 
 
 
048/21: 94/17 - Bjørn Mosti og Linda Mosti - Avslått søknad om tillatelse til oppføring av 
redskapsbod på BYA 61 m2 samt dispensasjon fra "Kommuneplanens arealdel sjø og 
land" 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningsloven §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan-
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel § 5.1.2 da hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Det er heller ikke godtgjort at 
fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Overskrift i sak må endres fra innvilget til avslått. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 048/21 Vedtak: 
Vedtak: 

I medhold av Plan- og bygningsloven §19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan-
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel § 5.1.2 da hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Det er heller ikke godtgjort at 
fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 
 
 
049/21: 119/1/32 - Magne Pettersen - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark - transport av borerigg ifbm boring etter vann 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Magne Pettersen, Bodø, dispensajon for kjøring med borevogn 1 tur/retur fra 
Balvassveien til hytte, ca, 100 m fra veien, gnr. 119/1/32, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
2. Ferdselen må utføres i tidsrommet 1. juli til 1. oktober 2021 
3. Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 

skader terrenget 
4. Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter må innhentes av søker 
5. Eventueller skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

Fauske kommune uvedkommende 
6. Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører  å utbedre skaden 
7. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker, og så skånsomt som mulig for terrenget. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 049/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges Magne Pettersen, Bodø, dispensajon for kjøring med borevogn 1 tur/retur fra 
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Balvassveien til hytte, ca, 100 m fra veien, gnr. 119/1/32, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Det settes følgende vilkår: 

1. Kjøringen må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager 
2. Ferdselen må utføres i tidsrommet 1. juli til 1. oktober 2021 
3. Det skal legges plater/gummimatter eller kvister foran beltene slik at disse ikke 

skader terrenget 
4. Nødvendige tillatelser fra andre berørte parter må innhentes av søker 
5. Eventueller skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

Fauske kommune uvedkommende 
6. Ved eventuelle terrengskader skal søker utbedre disse, eventuelt dekke 

kostnader det medfører  å utbedre skaden 
7. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker, og så skånsomt som mulig for terrenget. 

 
 
 
050/21: Gnr. 119/1/378 - iSalten Nett as - Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
- Graving av strømkabel til hytte 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra iSalten Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av 
gravemaskin fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel 
fram til hytta, gnr 119-1-378. 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 1. juli – 30. september 2021 
· 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 terrrenget 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

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

for naturmiljø og mennesker 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Ketil Skår (H) stilte spørsmål til egen habilitet. Er styreleder i ISE. 
Skår ble enstemmig erklært inhabil. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 050/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
innvilges søknad fra iSalten Nett as, Fauske, om tillatelse til framkjøring av 
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gravemaskin fra Balvassveien til strømfordelingsskap og graving av grøft for strømkabel 
fram til hytta, gnr 119-1-378. 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 1. juli – 30. september 2021 
· 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 terrrenget 
· Eventuelle skader og ulemper for tredjeperson som følge av kjøringen er 

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

for naturmiljø og mennesker 

 
 
 
051/21: Dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis  
følgende dispensasjon: 
 
NN, gis dispensasjon for kjøring med ATV fra 

Medliveien og til hytte beliggende i Tokdalen, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Det kan kjøres inntil 15 turer pr sesong i 5 sesonger, dvs. fram tom sesong 2025  
2. Tidsrom for kjøring er mellom kl 07:00 og k123:00 
3. Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 

4. Det skal føres kjørebok som returneres Fauske kommune etter hver sesong. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 051/21 Vedtak: 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis  
følgende dispensasjon: 
 
NN, gis dispensasjon for kjøring med ATV fra 

Medliveien og til hytte beliggende i Tokdalen, jfr. vedlagte kartutsnitt.  
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Det kan kjøres inntil 15 turer pr sesong i 5 sesonger, dvs. fram tom sesong 2025  
2. Tidsrom for kjøring er mellom kl 07:00 og kl 23:00 
3. Tillatelse fra grunneiere må innhentes av søker. 

4. Det skal føres kjørebok som returneres Fauske kommune etter hver sesong. 
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052/21: Revidering av de kommunale retningslinjer - motorferdsel i utmark 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.04.2021: 
 
 
Behandling: 
Elisabeth Sollhaug (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Sakene sendes til administrasjonen til utredning også for økonomisk omfang: 
Det henvises til Kommunestyrets vedtak i sak 052/20 av 18.juni 2020, der retningslinjene bes 
utarbeides på en slik måte som sørger for lokal tilpasning, forenkling og minimalt byråkrati. 
De kommunale retningslinjene må revideres etter at krav om at hytter må ligge minst 2,5 km 
fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og 
utstyr er opphevet. Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området er også fjernet.  
 
I saksbehandling av dispensasjoner bes følgende praksis endres;  
Transport av vatn ved opphold på hytta:  
Ved saksbehandling av dispensasjoner for transport av bagasje til hytter er det presisert 
følgende i dispensasjonene fra Fauske kommune: «tillatelsen gjelder kun transport av 
bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er ikke tillatt». 
Plut ber om at kommunen formulerer henting av vann etter §5c i teksten for å forenkle 
søknadsprosessen.  
Formuleringen kan være som følger: 
Dispensasjon etter § 5c gjelder kjøring av bagasje, utstyr og ved til egen eller leid hytte, samt 
henting av vann under opphold på hytta. Vedlagt kart med kjørerute og avmerket vannkilde skal 
følge søknaden eller eventuell senere dispensasjonssøknad.  
 
Det kan lages avkryssing for vann i søknadsskjemaet.  
 
Kun lov å benytte 1 snøscooter fjernes.  
Fauske kommune setter også vilkår i dispensasjonene at det kun er lov å benytte 1 snøscooter. 
(praksisen er ikke hjemlet i lov eller forskrift) 
Plut ber om at punktet  - 1 scooter – tas ut i dispensasjonen.  
 
Forklaring /eksemplel:  
Jf. lokal forskrift gis det 1 dispensasjon pr hytte til hjemmelshaver og eiers nærmeste familie 
som ektefelle/samboer, barn, barnebarn, svigerbarn, foreldre og besteforeldre. Det er ingen 
sammenheng mellom å innvilge 1 dispensasjon med å benytte kun 1 snøscooter, når hele 
familien kan benytte samme dispensasjon. Ved å begrense dispensasjon til å kun gjelde 1 
snøscooter, kan det i praksis bety mer scooterferdsel.  
Et praktisk eksempel er som følger: 
Hytteeier kjører 4 km med bagasje og utstyr til sin hytte. De får besøk av sønn med familie som 
har egen snøscooter. Etter innvilget dispensasjon til hytteeier, har sønn ikke lov å benytte egen 
snøscooter til å transportere bagasjen til hytta. Hytteeier må dermed kjøre t/r 4 km for å hente 
bagasjen. Samme prosedyre når sønn m/fam skal dra hjem. Totalt må det i dette tilfellet kjøres 
16 km i stedet for 8 km.  
«Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» samt tilhørende forskrift har ikke 
hjemmelsgrunnlag for slike begrensninger. Fauske Arbeiderparti kan heller ikke se at det er 
lovfestet i lokal forskrift av 12.12.2019.  
Derimot skal det iht Naturmangfoldsloven § 8 bla legges vekt på kunnskapsgrunnlag som er 
basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen. Vurderingen fra 
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Fauske kommune sier følgende: «Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha 
negative effekter gjennom forstyrrelser, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt 
mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje».  
Iht § 9 i samme lov (føre-var-prinsippet), har Fauske kommune gjort følgende vurdering: 
«Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensninger på 
ferdselen både med hensyn på antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de 
vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet».  
Fauske kommune har 55 – 60 års erfaring med snøscootere og andre beltegående 
kjøretøyer slik at det er etablert solid kunnskap og erfaring om påvirkningen av 
naturmangfoldet. Det er pr dags dato ikke påvist eller dokumentert negativ påvirkning på 
naturen som følge av motorisert ferdsel vinterstid.  
Naturmangfoldsloven utløser heller ikke et krav til begrensing i antall snøscootere og/eller 
tidsramme for bruk.  
Fauske Arbeiderparti kan ikke se at slike begrensninger for innvilgelse av 
dispensasjonssøknader for frakt av bagasje og utstyr til hytter er hjemlet verken i lov eller 
forskrift, men at det er en gammel praksis og en skjønnsmessig vurdering etter 
Naturmangfoldsloven.  
 
Loppaløypa 
Fauske kommunestyre har vært enstemmig i løypetraseer som skulle åpnes i Sulitjelma. Dette 
var en del av satsing på vinterturisme og næringsutvikling.  
Åpning av Loppaløypa ble utsatt da man ønsket en nærmere dialog med samebyene og 
Arjeplog kommune. 
På svensk side er det pr i dag friområde for snøscooter, mens Fauske kommune har en 
intensjon om å åpne en regulert løypetrase til kommunegrensen. Arjeplog kommune kan når 
som helst stenge området for snøscooterkjøring på svensk side, det samme kan Fauske gjøre 
på norsk side. Fauske Arbeiderparti mener på grunnlag av dette at kommunen fritt kan åpne 
Loppaløypa til svenskegrensen (fra Svensk side kan det kjøres til norsk grense på Loppa pr 
idag) og ber om å få saken på nytt til behandling med intensjon om å åpne løypetraseen.  

 
Loppaløypa har hatt en grundig saksbehandling, vært ute på offentlig høring, fått 
godkjenning av grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt og det var ingen vesentlige 
innsigelser til løypetrasèen, bortsett fra Arjeplog kommune og samebyene som sendte 
innsigelse etter kommunens etter høringsfrist.  
Fauske Arbeiderparti ber om at saken settes på dagsorden slik at løypa kan åpnes før 
neste vintersesong.  
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Nordlysløypa 
Fauske Arbeiderparti ber om at Nordlysløypa blir fremlagt til politisk behandling med mulighet 
for åpning innen neste vintersesong. Denne korte løypetraseen er godkjent tidligere av 
grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. 
 
Kort løypetrasè fra Turistløypa – langs Lomi og til høyeste utsiktspost over Sulitjelmadalen.  
 
AP's oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 052/21 Vedtak: 
Vedtak: 

Sakene sendes til administrasjonen til utredning også for økonomisk omfang: 
 
Det henvises til Kommunestyrets vedtak i sak 052/20 av 18.juni 2020, der 
retningslinjene bes utarbeides på en slik måte som sørger for lokal tilpasning, forenkling 
og minimalt byråkrati. 
De kommunale retningslinjene må revideres etter at krav om at hytter må ligge minst 
2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for 
transport av bagasje og utstyr er opphevet. Kravet om at det ikke er mulighet for 
leiekjøring i området er også fjernet.  
 
I saksbehandling av dispensasjoner bes følgende praksis endres;  
Transport av vatn ved opphold på hytta:  
Ved saksbehandling av dispensasjoner for transport av bagasje til hytter er det 
presisert følgende i dispensasjonene fra Fauske kommune: «tillatelsen gjelder kun 
transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er ikke tillatt». 
Plut ber om at kommunen formulerer henting av vann etter §5c i teksten for å forenkle 
søknadsprosessen.  
Formuleringen kan være som følger: 
Dispensasjon etter § 5c gjelder kjøring av bagasje, utstyr og ved til egen eller leid hytte, 
samt henting av vann under opphold på hytta. Vedlagt kart med kjørerute og avmerket 
vannkilde skal følge søknaden eller eventuell senere dispensasjonssøknad.  
 
Det kan lages avkryssing for vann i søknadsskjemaet.  
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Kun lov å benytte 1 snøscooter fjernes.  
Fauske kommune setter også vilkår i dispensasjonene at det kun er lov å benytte 1 
snøscooter. (praksisen er ikke hjemlet i lov eller forskrift) 
Plut ber om at punktet  - 1 scooter – tas ut i dispensasjonen.  
 
Forklaring /eksemplel:  
Jf. lokal forskrift gis det 1 dispensasjon pr hytte til hjemmelshaver og eiers nærmeste 
familie som ektefelle/samboer, barn, barnebarn, svigerbarn, foreldre og besteforeldre. 
Det er ingen sammenheng mellom å innvilge 1 dispensasjon med å benytte kun 1 
snøscooter, når hele familien kan benytte samme dispensasjon. Ved å begrense 
dispensasjon til å kun gjelde 1 snøscooter, kan det i praksis bety mer scooterferdsel.  
Et praktisk eksempel er som følger: 
Hytteeier kjører 4 km med bagasje og utstyr til sin hytte. De får besøk av sønn med 
familie som har egen snøscooter. Etter innvilget dispensasjon til hytteeier, har sønn 
ikke lov å benytte egen snøscooter til å transportere bagasjen til hytta. Hytteeier må 
dermed kjøre t/r 4 km for å hente bagasjen. Samme prosedyre når sønn m/fam skal dra 
hjem. Totalt må det i dette tilfellet kjøres 16 km i stedet for 8 km.  
«Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag» samt tilhørende forskrift har ikke 
hjemmelsgrunnlag for slike begrensninger. Fauske Arbeiderparti kan heller ikke se at 
det er lovfestet i lokal forskrift av 12.12.2019.  
Derimot skal det iht Naturmangfoldsloven § 8 bla legges vekt på kunnskapsgrunnlag 
som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen. 
Vurderingen fra Fauske kommune sier følgende: «Motorferdsel er i utgangspunktet 
forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelser, slitasje og støy. 
Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje».  
Iht § 9 i samme lov (føre-var-prinsippet), har Fauske kommune gjort følgende 
vurdering: 
«Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensninger 
på ferdselen både med hensyn på antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. 
Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade 
naturmangfoldet».  
Fauske kommune har 55 – 60 års erfaring med snøscootere og andre 
beltegående kjøretøyer slik at det er etablert solid kunnskap og erfaring om 
påvirkningen av naturmangfoldet. Det er pr dags dato ikke påvist eller 
dokumentert negativ påvirkning på naturen som følge av motorisert ferdsel 
vinterstid.  
Naturmangfoldsloven utløser heller ikke et krav til begrensing i antall snøscootere 
og/eller tidsramme for bruk.  
Fauske Arbeiderparti kan ikke se at slike begrensninger for innvilgelse av 
dispensasjonssøknader for frakt av bagasje og utstyr til hytter er hjemlet verken i lov 
eller forskrift, men at det er en gammel praksis og en skjønnsmessig vurdering etter 
Naturmangfoldsloven.  
 
Loppaløypa 
Fauske kommunestyre har vært enstemmig i løypetraseer som skulle åpnes i 
Sulitjelma. Dette var en del av satsing på vinterturisme og næringsutvikling.  
Åpning av Loppaløypa ble utsatt da man ønsket en nærmere dialog med samebyene 
og Arjeplog kommune. 
På svensk side er det pr i dag friområde for snøscooter, mens Fauske kommune har en 
intensjon om å åpne en regulert løypetrase til kommunegrensen. Arjeplog kommune 
kan når som helst stenge området for snøscooterkjøring på svensk side, det samme 
kan Fauske gjøre på norsk side. Fauske Arbeiderparti mener på grunnlag av dette at 
kommunen fritt kan åpne Loppaløypa til svenskegrensen (fra Svensk side kan det 
kjøres til norsk grense på Loppa pr idag) og ber om å få saken på nytt til behandling 
med intensjon om å åpne løypetraseen.  
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Loppaløypa har hatt en grundig saksbehandling, vært ute på offentlig høring, fått 
godkjenning av grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt og det var ingen vesentlige 
innsigelser til løypetrasèen, bortsett fra Arjeplog kommune og samebyene som 
sendte innsigelse etter kommunens etter høringsfrist.  
Fauske Arbeiderparti ber om at saken settes på dagsorden slik at løypa kan 
åpnes før neste vintersesong.  
 
 

 
 
 
Nordlysløypa 
Fauske Arbeiderparti ber om at Nordlysløypa blir fremlagt til politisk behandling med 
mulighet for åpning innen neste vintersesong. Denne korte løypetraseen er godkjent 
tidligere av grunneier og Balvatn reinbeitedistrikt. 
 
Kort løypetrasè fra Turistløypa – langs Lomi og til høyeste utsiktspost over 
Sulitjelmadalen.  

 
 
 
 


