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Sak 1. Regulering av vassdrag 
Ref fra årsberetningen: 
”Nedtapping av Sulitjelmavassdraget i sommersesongen har flere år vært et tema som har engasjert hytteeiere 
og andre brukere av områdene i og rundt vassdraget. På sist medlemsmøte ble det foreslått at styret engasjerte 
seg i saken. Dette for å være forbered i forbindelse med muligheten for revisjonen av konsesjonen 2016. 
Hytteforeningen har satt ned en egen gruppe bestående  av Torny Pedersen, Wenche Spjelkavik, Rolf  Schjem og 
Ola Tande Hansen som har sett på saken. 
Det ble fremsatt forslag om at det settes ned en gruppe som jobber med denne saken og at innstillingen  
legges frem for årsmøtet 2015. Wenche Spjelkavik og Rolf Schjem sier seg villige til å være med i gruppen.  
Styret jobber videre med dette og vurderer om de eventuelt også skal leie inn ekspertise for å få hjelp til å  
få vurdert om hvilke innspill og krav man kan fremme. Det er viktig at innspill/krav er godt fundert og  
seriøse.  
Målet til gruppen er en felles uttalelse sammen med andre interesseorganisasjoner for å fremme en revisjon, 

der reguleringen av vassdraget må holdes på et minimumsnivå i sommersesongen, samt sørge for at det til en 

hver tid er en minstevannføring elvene ut av magasinene. Dette for å sørge for at hyttefolk med flere kan 

benytte vassdraget uten for store ulemper. Samt at opprettholde fiskestammen i vassdraget, ved å sørge for at 

den har tilgang til de naturlige gyteplassenes sine. 

Interesseorganisasjoner som det har vært dialog med er Miljøvernavdelingen til fylkesmannen, Salten 

friluftsråd, Fauske og Sørfold Jeger og Fisk” 

Det er muligheter for revisjon i 2016, og hytteforeningen ønsker  revisjon. Maks og minimum  for vannstand 

ligger fast, men det er mulig å oppnå tidsbegrensning for regulering, det samme gjelder for tiltak som settefisk 

og minstevannsføring i nedstrøms  elver. Det finnes eksempler  på vassdrag som ved ny revisjon har fått 

begrensninger  for regulering i sommermånedene. 

Det fremkom også forslag knytte til oss Harald Mellerud, SKS , og også jobbe tett opp mot både Fauske og 

Saltdal kommune. 

Gruppen jobber videre med denne saken, for øvrig har Torny Pedersen av habilitetshensyn gått ut av gruppen. 

 

Sak 2. Lys på parkeringsplass ved skihytta 
Ref fra årsberetningen: 
”Hytteforeningen bidro med støtte til lyssetting av parkeringsplassene, dette er offentlige parkeringsplasser 

som Fauske kommune har eieransvaret for. 

Ledlysene har vært  mørke i flere perioder. Fauske lysverk feilsøkte anlegget og fant at fotocellene var fysisk 

koblet fra. Dette  ble utbedret men er koblet fra på nytt. 

Saken er gjentatte ganger tatt opp med Fauske kommune, Fauske lysverk og Politiet. 

Årsmøtet må ta stilling til hvordan saken skal behandles videre.” 

 

 

 



Et av argumentene for lyssetting av parkeringsplassene er å forhindre hærværk på biler og annet utstyr. 

Lysene  er lovlig oppført gjennom et samarbeid mellom Hytteforeningen, Sulitjelma Nærmiljøutvalg og Fauske 

Kommune.  Når dette settes ut av drift er det hærverk og et enstemming medlemsmøte er klar på at 

Hytteforeningen  må politianmelde forholdet. 

 
 
 Sak 3 Festeavgift 
Det kom opp flere spørsmål knyttet til utvikling i festeavgift, jmf nytt forslag fra regjeringen. 
Styret informerer når noe er klart i saken. 
Og det er også ønske om informasjon om ”forfalldato” ved innløsning av festetomter, kan styret bidra ? 
  
 
 Sak 4 Byggegrense 
120 kvadratmeter er øvre grense for fritidsboliger i hele Fauske kommune.  
 
 
Sak 5 Parkering 
 Enkelte har satt opp skilt med bilnummer for å reservere parkeringsplass, dette  er klart ulovlig. 
Det kom også innspill på at parkeringsplassen på sørsiden av Såkikrysset ble tatt opp veldig sent. 
 
 Svenn Petter Hermansen 
 referent 
 



  
 

 


