Møteprotokoll

Fauske Kommune
PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

26.05.2015
6/2015

Fra kl. 10:00
Til kl. 11:30

Til behandling: Sakene 055/15 - 064/15
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:
Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Synnøve Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine
Moan Larsen, Erling Palmar, Tore Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes.
Varamedlemmer:
*
Andre:
Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, byggesaksbehandler, økonomisjef, formannskapssekretær.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske 26.05.15

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr
Hovedutskrift sendes:
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

representant

den

Utskrift er foretatt den 26.05.15

MERKNADER:
Informasjon om nye byggeregler v/byggesaksbehandler Arn Kyrre Jakobsen.
Arealplan – Nordland fylkeskommune utsettes til neste møte.
Merknader til dagsorden:
 Kjetil Sørbotten (FL):
Elbil – Ber om at det lages til ladeuttak ved administrasjonsbygget

Ber om at det lages til sykkelstativ ved administrasjonsbygget
 Ari Tollånes (H):
I forbindelse med anmeldelse av forurensing på Vestmyra – Bør det vurderes anmeldelse
ved forsøpling i Sulitjelma?
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.
Svar på spørsmål:
Kjetil Sørbotten:
Kommunalsjef svarte. Godt innspill. Sykkelstativ er snart klart.
Utvalgsleder svarte. Ber om mer informasjon på neste møte.
Ari Tollånes:
Utvalgsleder svarte. Er enig. Ber om sak til neste møte.

Saksliste
Sak nr.:

Sakstittel:

055/15

GODKJENNING AV MØTEBOK

056/15

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

057/15

REFERATSAKER I PERIODEN

058/15

ANMODNING OM OVERTAKELSE AV JUSTERINGSRETT I
FORBINDELSE MED OPPFØRING AV KOMMUNAL
INFRASTRUKTUR

059/15

KOMMUNAL STØTTE TIL AVLØSER I LANDBRUKET

060/15

SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER TIL WILLUMVATNET

061/15

SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I
FORBINDELSE MED FORSKNINGSPROSJEKT PÅ SNØUGLE

062/15

AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT
FRA KOMMUNAL EIENDOM PÅ SØBBESVA

063/15

HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING E6 FAUSKE MØRSVIKBOTN

064/15

JANNE OG GØRAN HÅKONSEN - KLAGE OVER VEDTAK OM
TVANGSMULKT

055/15: GODKJENNING AV MØTEBOK
INNSTILLING :
Vedlagte møtebok nr. 4/2015 og 5/2015 godkjennes.

PLUT-055/15 VEDTAK- 26.05.2015
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

056/15: DELEGERTE SAKER I PERIODEN
INNSTILLING :
Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-056/15 VEDTAK- 26.05.2015
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

057/15: REFERATSAKER I PERIODEN

PLUT-057/15 VEDTAK- 26.05.2015
Referatene ble tatt til orientering mot 1 stemme.

058/15: ANMODNING OM OVERTAKELSE AV JUSTERINGSRETT I
FORBINDELSE MED OPPFØRING AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Anmodning om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med
utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken avslås med bakgrunn i at inngått
utbyggingsavtale pkt. 5 bokstav b stadfester at moms kommunen eventuelt får refundert
ikke tilbakeføres til anlegget.

PLUT-058/15 VEDTAK- 26.05.2015
Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Representanten er
medeier i A Moan AS som er deleier i Fauskegruppen.
Larsen ble enstemmig erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven § 6 første ledd e).

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Anmodning om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med
utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken avslås med bakgrunn i at inngått
utbyggingsavtale pkt. 5 bokstav b stadfester at moms kommunen eventuelt får
refundert ikke tilbakeføres til anlegget.

059/15: KOMMUNAL STØTTE TIL AVLØSER I LANDBRUKET
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :
Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra
Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.
Bevilgningen belastes næringsfondet.
Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede
en sak om drift.
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14.
november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

PLUT-059/15 VEDTAK- 26.05.2015
Tore Stemland (FRP) foreslo:
Ønsker å foreslå at landbruket får som omsøkt 75000 til avløserordning.
Beløp i rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for
FRP’s forslag.
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra
Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.
Bevilgningen belastes næringsfondet.
Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten
utrede en sak om drift.
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14.
november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at
den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000
euro.

060/15: SØKNAD OM BRUK AV HELIKOPTER TIL WILLUMVATNET
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 og nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon:
«Trond Storjord, Fauske, innvilges dispensasjon for bruk av helikopter fra Sulitjelma,
eventuelt fra Tverrå, til Willumvatnet 2 tur/retur i tidsrommet 1. juli til 10.august 2015.
Det settes følgende vilkår:
1) Flygingen må skje på dagtid mellom kl 07:00 og kl 22:00
2) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier (Statskog) og gi beskjed til Balvatn
Reinbeitedistrikt når flygingen skal skje.»

PLUT-060/15 VEDTAK- 26.05.2015
Notat fra Balvatn Reinbeitedistrikt ble opplyst i møtet.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 og nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon:
«Trond Storjord, Fauske, innvilges dispensasjon for bruk av helikopter fra
Sulitjelma, eventuelt fra Tverrå, til Willumvatnet 2 tur/retur i tidsrommet 1. juli til
10.august 2015.
Det settes følgende vilkår:
1) Flygingen må skje på dagtid mellom kl 07:00 og kl 22:00
2) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier (Statskog) og gi beskjed til Balvatn
Reinbeitedistrikt når flygingen skal skje.»

061/15: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER I
FORBINDELSE MED FORSKNINGSPROSJEKT PÅ SNØUGLE
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 og nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon:
Norsk institutt for naturforskning (NINA) innvilges dispensasjon for bruk av helikopter i
Fauske kommune i tidsrommet 15. juni til 31. juli 2015 i forbindelse med feltarbeid som
eventuelt skal utføres i snøugleprosjektet. Det settes følgende vilkår:



Flygingen må skje på dagtid mellom kl 07:00 og kl 22:00
Søker må selv varsle reindriftsnæringen om flyging



For flyging i verneområder, må det innhentes dispensasjon fra Fylkesmannen i
Nordland

PLUT-061/15 VEDTAK- 26.05.2015
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 og nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges følgende dispensasjon:
Norsk institutt for naturforskning (NINA) innvilges dispensasjon for bruk av
helikopter i Fauske kommune i tidsrommet 15. juni til 31. juli 2015 i forbindelse med
feltarbeid som eventuelt skal utføres i snøugleprosjektet. Det settes følgende vilkår:




Flygingen må skje på dagtid mellom kl 07:00 og kl 22:00
Søker må selv varsle reindriftsnæringen om flyging
For flyging i verneområder, må det innhentes dispensasjon fra Fylkesmannen i
Nordland

062/15: AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT
FRA KOMMUNAL EIENDOM PÅ SØBBESVA
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :
Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 3,0 dekar av Fauske kommunes eiendom
gnr 103, bnr 11 på Søbbesva industriområde.
Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09,
indeksregulert fram til ervervsdato.
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

PLUT-062/15 VEDTAK- 26.05.2015
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 3,0 dekar av Fauske kommunes
eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbesva industriområde.
Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09,
indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

063/15: HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING E6 FAUSKE MØRSVIKBOTN
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Fauske kommune er tilfreds med det arbeid som er igangsatt med mål om å utbedre
veistrekningen Fauske – Mørsvikbotn.

PLUT-063/15 VEDTAK- 26.05.2015
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Fauske kommune er tilfreds med det arbeid som er igangsatt med mål om å utbedre
veistrekningen Fauske – Mørsvikbotn.

064/15: JANNE OG GØRAN HÅKONSEN - KLAGE OVER VEDTAK OM
TVANGSMULKT
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :
Klagen tas ikke til følge. Vedtak i planutvalgets sak 051/15 opprettholdes.

PLUT-064/15 VEDTAK- 26.05.2015
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge. Vedtak i planutvalgets sak 051/15 opprettholdes.

