Møteprotokoll

Fauske Kommune
Plan- og utviklingsutvalg

Møtedato:
Møte nr:

18.04.2017
3/2017

Fra kl. 10:00
Til kl. 14:40

Til behandling: Sakene
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:

Medlemmer
Janne B. Hatlebrekke
Kathrine Moan Larsen
Kjetil Sørbotten
Håvar Olsen
Svein Roger Bådsvik

Parti
AP
FL
FL
R
V

Andre:
Berit Vestvann Johnsen
Georg de Besche d.y.
Rune Reisænen

Møtenotater:
Det var ingen merknader til innkallling.

Orienteringer fra rådmannen:
Minikraftverk
· Laksåga - innvilget
· Valffajohka - innvilget
· Tverråmo - ikke innvilget
· Sjønståfossen - innvilget
Plan- og utviklingsutvalget ber om en helhetlig orienteringssak.

Merknader til dagsorden:
·
·

Ekstra sak settes på sakskartet
Janne Hatlebrekke (AP):
1. Ser ikke at det har vært sak i plan- og utviklignsutvalget ang. den gamle tomta ved
Valnesfjord skole
2. Hva skjer med Hagenesfeltet?
3. Ber om svar på spørsmål fra forrige møte - Vestmyra trafikksikkerhet

4. Ber om svar på spørsmål fra forrige møte - Travbanen

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Svar på spørsmål:
·
·
·
·

Vestmyra. Enhetsleder svarte. Må sjekke. Kommer opp i neste møte
Valnesfjord skole. Enhetsleder svarte. Er ikke gjort formelt. Det er bare laget en skisse.
Jobbes med saken.
Hagenesfeltet. Enhetsleder svarte. Utbyggingsavtale ble frafalt ved konkursen.
Ordfører og rådmann skal ha møte i starten av juni.
Travbanen. Enhetsleder svarte. Ønske om industriareal. Må se på avtaler. Skal foreta
grunnundersøkelser.

Plan- og utviklingsutvalget ber om status på Coop-villaen i Sulitjelma på neste møte.
Plan- og utviklingsutvalget drar på befaring til sentralskoken på neste møte.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske 18.04.17
Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Kjetil Sørbotten
utvalgsleder

representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr
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representant
den

Saksliste

Saksnr.
029/17
030/17
031/17
032/17
033/17
034/17
035/17
036/17
037/17
038/17
039/17
040/17
041/17
042/17
043/17
044/17
045/17
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Sakstittel
Godkjenning av møtebok
Referatsaker i perioden
Delegerte saker i perioden
Detaljregulering Finneidlia
Detaljregulering for Kirkeveien 13
Forslag til detaljregulering for Furnes vest
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om
oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn
av planprogram
Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og
avløp
Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt
119/1 - Statskog - Klage på delegert vedtak om
fradeling av areal til parkeringsformål
G.nr. 104 B.nr. 5 Karin Osbakk - behandling av mottatt
klage vedrørende fradeling
G.nr. 84 B.nr 15 og 16 Søknad om deling av eiendom,
behandling av anke.
G.nr. 84 B.nr. 28, 31 og 38 Tordis Bakken - fradekling
av boligtomt klagebehandling
G.nr. 52 B.nr. 9 Jon Gaute Strandbakk –
Klagebehandling på søknad om fradeling av parsell til
gårdsvei.
Jon Inge Eliassen, Bodø - Søknad om bruk av
gravemaskin, arbeid på hyttetomt - Endring av
tidspunkt
Søknad om tillatelse til kjøring av minigraver fra vei til
hyttetomt
Vurdering av midlertidig forbud mot deling og
byggearbeider i Sulitjelma

029/17: Godkjenning av møtebok
Rådmannens forslag til vedtak:
Møtebok nr. 2/2017 godkjennes.

Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 029/17 Vedtak:
Vedtak:
Møtebok nr. 2/2017 godkjennes.

030/17: Referatsaker i perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Dokumentene tas til orientering.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 030/17 Vedtak:
Vedtak:
Dokumentene tas til orientering.

031/17: Delegerte saker i perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Delegerte saker tas til orientering.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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PLUT- 031/17 Vedtak:
Vedtak:
Delegerte saker tas til orientering.

032/17: Detaljregulering Finneidlia
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i
reguleringsplan der man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at dette
går ut over trafikksikkerheten i området.
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 032/17 Vedtak:
Vedtak:
Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i
reguleringsplan der man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at
dette går ut over trafikksikkerheten i området.

033/17: Detaljregulering for Kirkeveien 13
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for
Kirkeveien 13.
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse.
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:
Rammetillatelse
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge:
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer.
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·

Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det
omsøkte tiltaket.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 033/17 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for
Kirkeveien 13.
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak
flyttes fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse.
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:
Rammetillatelse
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge:
· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og
byggelinjer, bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og
uteoppholdsarealer med nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende
og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde arealer.
· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det
omsøkte tiltaket.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får
ikke overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra
gjennomsnittlig terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.

034/17: Forslag til detaljregulering for Furnes vest
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljregulering for
Furnes vest ut til offentlig ettersyn.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 034/17 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljregulering for
Furnes vest ut til offentlig ettersyn.

035/17: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart av planarbeid og
høring og offentlig ettersyn av planprogram
Rådmannens forslag til innstilling:
Plan og utviklingsutvalget vedtar følgende:
1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.
2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i
samme lov.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 035/17 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar følgende:
1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.
2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i
samme lov.

036/17: Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Rådmannens forslag til innstilling:
Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske
kommune.
Følgende tilføyelse vedtas:
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende:
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv
bekoste og installere denne.»
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Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 036/17 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og
avløp – administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske
kommune.
Følgende tilføyelse vedtas:
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende:
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv
bekoste og installere denne.»

037/17: Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt
Rådmannens forslag til innstilling:
Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43 til Per Bremnes eier av
gnr.59 bnr 69.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 037/17 Vedtak:
Innstilling til formannskapet:
Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43 til Per Bremnes eier av
gnr.59 bnr 69.

038/17: 119/1 - Statskog - Klage på delegert vedtak om fradeling av areal til
parkeringsformål
Rådmannens forslag til vedtak:
Det vises til saksutredning og klagen har ikke tilført momenter som skal vurderes i henhold til
jordloven eller plan- og bygningsloven.
Klagen tas ikke til følge.
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Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Klagen tas til følge.
Utvalget anser ulempene ved fradeling større enn fordelene, jf. PBL § 19.2. Behov for snuplass
for offentlige tjenester, renovasjonsbil og brøyting, vektlegges i større grad enn ytterligere
parkeringsplasser.
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 038/17 Vedtak:
Vedtak:
Klagen tas til følge.
Utvalget anser ulempene ved fradeling større enn fordelene, jf. PBL § 19.2. Behov for
snuplass for offentlige tjenester, renovasjonsbil og brøyting, vektlegges i større grad enn
ytterligere parkeringsplasser.

039/17: G.nr. 104 B.nr. 5 Karin Osbakk - behandling av mottatt klage vedrørende fradeling
Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen tas ikke tilfølge.
Vilkår for tillatelse til fradeling: Fradeling av tomt og salg av eiendommens resterende
areal må tinglyses samtidig.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 039/17 Vedtak:
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Vilkår for tillatelse til fradeling: Fradeling av tomt og salg av eiendommens resterende
areal må tinglyses samtidig.

040/17: G.nr. 84 B.nr 15 og 16 Søknad om deling av eiendom, behandling av anke.
Rådmannens forslag til vedtak:
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Med henvisning til saksutredning og hjemmel i jordloven §12 avslås søknad om
fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som omsøkt.
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende
boligtomt gis det tillatelse til.
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 avslås
søknad om fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som
omsøkt.
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende
boligtomt gis det tillatelse til.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 040/17 Vedtak:
Vedtak:
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i jordloven §12 avslås søknad om
fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som omsøkt.
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende
boligtomt gis det tillatelse til.
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 avslås
søknad om fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som
omsøkt.
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende
boligtomt gis det tillatelse til.

041/17: G.nr. 84 B.nr. 28, 31 og 38 Tordis Bakken - fradekling av boligtomt
klagebehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Jordloven §§ 9 - 12 innvilges delvis
søknad om omdisponering ogfradeling.
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1
innvilges delvis søknad om fradeling. Fradeling til bolig innvilges fra eiendom g.nr.
84 b.nr 31 og 38 med ca. 1,5 daa.
G.nr. 84 B.nr 31 beholder og kan etablere adkomsten fra Bådsvikveien. Ny fradelt
eiendom gis tillatelse til avkjørsel fra Bådsvikveien, Plan- og bygningsloven § 27.4
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Vilkår for fradeling:
·
·

·

Landbrukseiendommen kan ikke være uten våningshus og søker må sammenføye
gjenværende del av G.nr. 84 B.nr 31 og 38 med G.nr. 84. B.nr. 123.
Alternativt til sammenføyning med G.nr. 84 B.nr. 123 er at landbruksarealer selges til
nærliggende gårdsbruk fortrinnsvis i drift.

Fradeling av tomt og sammenføyning, alt. Avhending av eiendommens resterende
areal må tinglyses samtidig.

Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Svein Roger Bådsvik (V) stilte spørsmål med egen habilitet. Bådsvik ble enstemmig erklært
habil.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

PLUT- 041/17 Vedtak:
Vedtak:
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Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Jordloven §§ 9 - 12 innvilges delvis
søknad om omdisponering ogfradeling.
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1
innvilges delvis søknad om fradeling. Fradeling til bolig innvilges fra eiendom g.nr.
84 b.nr 31 og 38 med ca. 1,5 daa.
G.nr. 84 B.nr 31 beholder og kan etablere adkomsten fra Bådsvikveien. Ny fradelt
eiendom gis tillatelse til avkjørsel fra Bådsvikveien, Plan- og bygningsloven § 27.4

Vilkår for fradeling:
·
·
·

Landbrukseiendommen kan ikke være uten våningshus og søker må sammenføye
gjenværende del av G.nr. 84 B.nr 31 og 38 med G.nr. 84. B.nr. 123.
Alternativt til sammenføyning med G.nr. 84 B.nr. 123 er at landbruksarealer selges til
nærliggende gårdsbruk fortrinnsvis i drift.
Fradeling av tomt og sammenføyning, alt. Avhending av eiendommens resterende
areal må tinglyses samtidig.

042/17: G.nr. 52 B.nr. 9 Jon Gaute Strandbakk – Klagebehandling på søknad om fradeling
av parsell til gårdsvei.
Rådmannens forslag til vedtak:
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Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 357/16 av 3.10.2016 stadfestes.
Med hjemmel i jordloven § 9 gis ikke tillatelse til omdisponering av 0,15 dekar fra
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31.
Med hjemmel i jordloven § 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av 0,15 dekar fra
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31.
Det anbefales at eksisterende atkomst legges om inne på tomta på gnr 52 bnr 42
for å redusere ulempene for denne eiendom.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det ikke tillatelse til fradeling av
0,15 dekar fra eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52
bnr 31.
For begrunnelse av vedtaket vises det til vurderingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 026/16 i delegert plan- og utviklingsutvalg.

Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 042/17 Vedtak:
Vedtak:
Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 357/16 av 3.10.2016 stadfestes.
Med hjemmel i jordloven § 9 gis ikke tillatelse til omdisponering av 0,15 dekar fra
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31.
Med hjemmel i jordloven § 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av 0,15 dekar fra
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31.
Det anbefales at eksisterende atkomst legges om inne på tomta på gnr 52 bnr 42
for å redusere ulempene for denne eiendom.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det ikke tillatelse til fradeling av
0,15 dekar fra eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52
bnr 31.
For begrunnelse av vedtaket vises det til vurderingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 026/16 i delegert plan- og utviklingsutvalg.
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043/17: Jon Inge Eliassen, Bodø - Søknad om bruk av gravemaskin, arbeid på hyttetomt Endring av tidspunkt
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis
følgende tillatelse:
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien.
Det settes følgende vilkår:
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017.
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta.
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier.
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker.
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 043/17 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis
følgende tillatelse:
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien.
Det settes følgende vilkår:
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017.
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta.
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier.
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker.

044/17: Søknad om tillatelse til kjøring av minigraver fra vei til hyttetomt
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
gis følgende tillatelse:
Egil Olsen, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av minigraver på vinterføre tur/retur til
hyttetomt i Saakiåsen, gnr 119/1/486. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.
Vilkår for tillatelsen:
Tillatelse etter § 6 gjelder fra 19. april 2017, før den 14. mai 2017, og retur innen
utgangen av 2017. Forutsetningen for ferdsel er at det er snødekt mark.
· Tillatelsen gjelder kun for transport av minigraver.
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
·
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·

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste:
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 044/17 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6
gis følgende tillatelse:
Egil Olsen, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av minigraver på vinterføre tur/retur til
hyttetomt i Saakiåsen, gnr 119/1/486. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.
Vilkår for tillatelsen:
· Tillatelse etter § 6 gjelder fra 19. april 2017, før den 14. mai 2017, og retur innen
utgangen av 2017. Forutsetningen for ferdsel er at det er snødekt mark.
· Tillatelsen gjelder kun for transport av minigraver.
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
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All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljøet og mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste:
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

045/17: Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Sulitjelma
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og
byggearbeid i Sulitjemla. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre
berørte parter.

Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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PLUT- 045/17 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre
berørte parter.
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