Møteprotokoll

Fauske Kommune
Plan- og utviklingsutvalg

Møtedato:
Møte nr:

03.10.2018
11/2018

Fra kl. 15:00
Til kl. 15:20

Til behandling: Sakene
Møtested: Telefonmøte (Adm. sitter på

møterom 2)

TILSTEDE PÅ MØTET:

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

Parti
AP
FL
FL
R

Andre:
Berit Vestvann Johnsen
Rune Reisænen

Møtenotater:
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske 03.10.18
Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Kjetil Sørbotten
utvalgsleder

representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr

representant
den

Saksliste

Saksnr.
108/18

Side 2

Sakstittel
Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon for
motorisert ferdsel i utmark - tilrettelegging av gangvei i
Daja

108/18: Sulitjelma Fjellandsby - Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark tilrettelegging av gangvei i Daja
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett, om tillatelse til bruk
av gravemaskin og dumper i forbindelse med opparbeiding av løype for
gang/sykling/skigåing ol ved Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken ved
Dajavatnet. Løypen er ihht til godkjent reguleringsplan for området, se vedlegg.
Det settes følgende vilkår:
* Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober 2018 og ut året 2018
* Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager
* Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste
hytteeierne om arbeidet/ferdselen.
* Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt
* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer
med den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon
raskest mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå
erosjon og ras.
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og
mennesker.
Plan- og utviklingsutvalg 03.10.2018:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 108/18 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6
innvilges søknad fra Sulitjelma Fjellandsby v/Endre Grønnslett, om tillatelse til bruk
av gravemaskin og dumper i forbindelse med opparbeiding av løype for
gang/sykling/skigåing ol ved Sulitjelma Fjellandsby, fra alpinbakken til gapahuken ved
Dajavatnet. Løypen er ihht til godkjent reguleringsplan for området, se vedlegg.
Det settes følgende vilkår:
* Tillatelsen gjelder for tidsrommet 3. oktober 2018 og ut året 2018
* Kjøringen/arbeidet må skje mellom kl 07:00 og kl 22:00 på hverdager
* Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, samt informere de nærmeste
hytteeierne om arbeidet/ferdselen.
* Maskiner som benyttes i arbeidet må ikke overskride 15 tonn egenvekt
* Eksiterende masse som flyttes må legges tilbake slik at grøft og skråninger plastrer
med den stedegne massen best mulig og slik at disse kan gro til igjen med vegetasjon
raskest mulig. Høyere skråninger/skjæringer må slakkes ut slik at det ikke kan oppstå
erosjon og ras.
* Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på naturmiljø og
mennesker.
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