
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 
Møtedato: 24.11.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 066/09 - 082/09 
Møte nr: 8/2009 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 

 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ronny Borge, Vigdis Kristensen, Truls Larsen, Ole Orvin, Wenche Setså, Ottar 
Skjellhaug,  
 

Varamedlemmer: 
Gøran S. Indregård, Stein B. Thuv 

 
Andre: 

Kommunalsjef, leder plan/utvikling, formannskapssekretær, presse. 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.11.09 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Svein Roger Bådsvik 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr            den 
Hovedutskrift sendes: 
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 
Salten Kommunerevisjon 
Bibliotekene 
Lokal presse 
Politiske partier 
Gruppeledere 
 
Utskrift er foretatt den  24.11.09  
 

MERKNADER: 
 
Ingen merknader til innkallinga. 
 
Merknader til dagsorden: 

• Ottar Skjellhaug (AP): Oppsamling biler Finneid – orientering 
• Ronny Borge (H): Sak 72/09 inhabilitet 

 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 



 
Svar på spørsmål: 
Ottar Skjellhaug (AP): Utvalgsleder svarte. Har vært i 2 møter med Østbø. I konsesjonen står det 
ikke noe om antall biler. I saken forspeilte Østbø 10-20 biler. Det er en dårlig sak for oss, når det 
ikke gis rett inntrykk. Det har vært dårlige metallpriser, men er nå bedre. Det handler om tiltro. 
 
Orientering fra utvalgsleder: 
Sammen med Fauna KF vil vi gjennomføre et prosjekt som ser på innfallsportene til Fauske. 
 
 
Saksliste 
Sak nr.: Sakstittel: 

066/09 GODKJENNING AV MØTEBOK 

067/09 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

068/09 REFERATSAKER I PERIODEN 

069/09 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FINNEID 
NÆRINGSOMRÅDE SAMT KONSEKVENSUTREDNING FOR 
ETABLERING AV ET ENERGIGJENVINNINGSANLEGG PÅ 
OMRÅDET 

070/09 REGULERINGSPLAN - SVARTVASSVEIEN VED SOLVIK 

071/09 RULLERING KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET 
OG FRILUFTSLIV- PLANENS ANLEGGSDEL 

072/09 FORLENGELSE AV LEIEKJØRING 

073/09 SØKNAD OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV 

074/09 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I SJØ 

075/09 BJARNE J. ARONSEN, ERIKSTAD. SØKNAD OM KJØP AV 
KOMMUNALT AREAL /TILLEGGSTOMT TIL  GNR. 104 BNR. 293 

076/09 KARIN KVITLE, ERIKSTAD. SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT 
AREAL/TILLEGGSTOMT TIL GNR. 104 BNR. 311 

077/09 TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE. SØKNAD OM 
ERVERV AV KOMMUNALT AREAL 

078/09 103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM 
OPPFØRING AV GARASJE OG ENDRET UTKJØRING 

079/09 BLINDVEGSKILT PÅ VEG MELLOM SJØGATA MOT RV80 

080/09 TRAFIKKSKILTING IFM VESTMYRA SKOLEOMRÅDE 

081/09 NY SKILTING I BUEN/LEITEBAKKEN - ANLEGGING AV 
FARTSDUMPER 

082/09 MØTEPLAN 2010 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, 
DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
  JournalpostID:   09/10092      
 Arkiv sakID.:   09/2723  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    066/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2009 og 7/2009 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte møtebok. 
 
INNSTILLING : 

 
Vedlagte møtebok nr. 6/2009 og 7/2009 godkjennes. 

 
 
PLUT-066/09 VEDTAK-  24.11.2009 
 

Svar på tidligere spørsmål v/kommunalsjef og leder plan/utvikling: 
• Ronny Borge: Merking Vestmyra – Sak i dag. 
• Truls Larsen: Ras Tortenli. Kanaler for vann åpnet. Ikke kommunens ansvar - 

Forsikringsselskapenes ansvar. Fauske kommune har imidlertid hjulpet en nabo 
med å få rettet opp areal. 

• Området etter flisproduksjon på Finneid næringsområde er oppryddet. 
• Finneid kai – Paulsen og sønner har driftsansvaret. 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
  JournalpostID:   09/10090      
 Arkiv sakID.:   09/2721  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    067/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
 
 
  
 
Sammendrag: 
 
 
DPLU. 152/09: 66/6 - VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER - 
IGANGSETTINGSTILL. FOR GRUNN OG TERRENGARBEIDER FOR UTVIDELSE 
AV HELSESPORTSSENTRET. ADR.: ØSTERKLØFT, VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 i og § 95 a nr.2 meddeles igangsettingstillatelse for 
grunn- og terrengarbeider ved Helsesportssentret i forbindelse med planlagt tilbygg. 
 
Utgravde steinmasser kan transporteres til geoteknisk klarert deponi nedenfor slalombakken på 
Helsesportssentrets eiendom gnr. 66 bnr. 12. 
 
Søknad om ansvarsrett fra A. Moan AS for grunn- og terrengarbeider godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 165/09: 119/1, FESTENR. 313 - OLSEN STIG OG HANSEN BRITT LINDA - 
OPPFØRING AV NY HYTTE MED BRA: 58 M2 + BALKONG PÅ FESTETOMTEN I 
DAJA, SULITJELMA. EKSIST. ELDRE HYTTE RIVES DELVIS OG OMGJØRES TIL 
UTHUS. MAKS 30 M2. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og 95 b meddeles byggetillatelse for opp-
føring av ny hytte på punktfeste 313 i Daja. Eksist. hytte omgjøres til uthus med maks 
areal på 30 m². 
 
Søknad om ansvarsrett fra Bernhard Olsen AS, samt søknad om ansvarsrett fra 
tiltakshaver som selvbygger jvf. GOF § 17. 2. godkjennes.   

 
 



 
DPLU. 166/09: FRODE VALDAL HØSSUNG, TVERLANDET. SØKNAD OM 
TILSKUDD TIL KJØP AV KOMMUNAL TOMT I FINNEIDLIA 2 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i vedtatt retningslinjer for tilskudd til etablering/kjøp av kommunal tomt i 
Fauske kommune, vedtatt av kommunestyret 05.10.06, K-sak 95/06, tildeles De herved 
tilskudd stort kr. 75.000. 
 
Utbetaling av tilskudd er betinget av at ferdigattest/brukstillatelse for boligen foreligger. 
 
Avhendes boligen før 3 år er gått etter ferdigstillelse, må en forholdsvis del av tilskuddet 
tilbakebetales. 
 
Dersom bygging av bolig på ervervet kommunal tomt ikke blir gjennomført faller 
tilskuddet bort. 

 
 
 
DPLU. 169/09: BODØ BYDRIFT - SØKNAD OM BRUK AV MOTORBÅT, 
DAJAVATNET 
 
VEDTAK : 

 
Dispensasjon gis fra Motorferdselsplanen for Fauske kommune pkt. 1.1.1 for bruk av 
motorbåt med større motor enn 10 hk i Dajavatnet for utlegging av avløpsledning fra 
renseanlegget gjennom vannet og til tunnelinntaket meddeles.  
 
Tillatelse gis på bakgrunn av kommunens utslippstillatelse gitt i sak 83/08. 

 
 
 
DPLU. 170/09: GUNVALD JOHANSEN BYGG AS - RETTELSE I SAK NR. 127/07 AV 
18.08.09 VEDR. BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 13 
FLERLEILIGHETSHUS I DAJA I SULITJELMA FJELLANDSBY GNR. 119 BNR. 405 
M.FL. 
 
VEDTAK : 
 

Reg. best. § 2 byggeområder H1-H9. 2.1 siste avsnitt hjemler følgende: 
 
Ny avkjørsel fra fylkesvei 543 skal være opparbeidet før utbygging av området starter. 
(Viser til rammetill. av 29.08.08 sak nr. 194/08 vedr. dispensasjon) 
Atkomstveier, vannforsyning- og avløpsanlegg skal være opparbeidet før bebyggelsen tas 
i bruk. 

 
 
 



DPLU. 171/09: 119/1 FNR 327 STATSKOG - INNLØSNING, REKVISISJON AV KART- 
OG DELINGSFORRETNIN G. LYDERSEN ERIK - HYTTETOMT VED SKIHYTTA I 
SULITJELMA  
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar til eksisterende hytte med punktfeste 119/1/327. 
 
Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og synes ikke 
å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket.   

 
 
 
DPLU. 172/09: FAUSKE IL ALPINGRUPPA - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
HELIKOPTERTRANSPORT FOR FRAKTING AV UTSTYR I FORB. MED 
REPERASJON AV LEDNINGSNETTET OG DAMMEN TIL 
SNØPRODUKSJONSANLEGGET TIL HOLTANLIA ALPINSENTER 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark innvilges tillatelse til å benytte helikopter 
inntil 10 hiv i forbindelse med reperasjon av ledningsnettet og dammen til 
snøproduksjonsanlegget. 
 
Transporten skal skje fra bunnen av bakken (målområdet) og opp til dammen for 
snøproduksjonsanlegget.  Flyvningene må skje i tidsrommet 9. – 21. september 2009 
mellom kl. 07.00 og kl. 18.00 på hverdager. 

 
 
 
DPLU. 173/09: 62/2 KOSMO DAG INGE - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM TIL HANSEN PER VIDAR - TILLEGGSJORD TIL GNR 75/4 VED 
LAKSÅBAKK I VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tilleggsjord på 599,6 dekar til gnr 75/4 ved Laksåbakk. 
 
Fradelingen anses samlet sett å være forsvarlig med hensyn til avkastningen og synes 
ikke å ville medføre drifts- og eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket. 

 
 
 
DPLU. 174/09: 84/43 BRASETH KAREN MARIE - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM PÅ LEIVSET 
 



VEDTAK : 
 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på ca 3,1 dekar for eksisterende tun med gammelt 
våningshus og låve. 
 
Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og synes ikke 
å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket i området. 

 
 
 
DPLU. 175/09: LINDA RINDAHL, FINNEID. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 150 
M2 AV GNR. 101 BNR. 43. KJØPER: VIVIAN STRØKSNES, FINNEID 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling 150 m2 

av eiendommen gnr. 101 bnr. 43 som omsøkt. 
 
 
 
DPLU. 176/09: 59/2 HAGEN ARNE - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM, 
TIL BERG RUNE VED HELSKOG I VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 tillatelse 
til omdisponering av ca 0,2 dekar fulldyrka B-jord og med hjemmel i jordlovens § 12 
tillatelse til fradeling av ca 2,2 dekar til omsøkte boligtomt. 

 
 
 
DPLU. 177/09: FAUSKEGRUPPEN AS.  SØKNAD OM DELING AV  EIENDOMMEN 
GNR. 103 BNR. 830/1013 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling som 
omsøkt.  

 
 
 
DPLU. 179/09: TORGEIR LØKÅS GNR 53 BNR 3 I VALNESFJORD - SØKNAD OM 
UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 
 
VEDTAK : 

 
Det vises til vurderingen. Det gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 
tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  



Det gis forlenget frist til 30. september 2009. 
Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 
 
 
DPLU. 180/09: ANNE ELIN OLSEN GNR 44 BNR 1 I RØVIKA - SØKNAD OM UTSATT 
FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 
 
VEDTAK : 

 
Det vises til vurderingen ovenfor. Det gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 
gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  
Det gis forlenget frist til 30. september 2009. 
Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 
 
 
DPLU. 181/09: JERNBANEVERKET PÅ VEGNE AV SIGURD H. TVERÅ. SØKNAD 
OM GRENSEJUSTERING MED ENSIDIG AREALOVERFØRING FRA 
EIENDOMMEN GNR. 103 BNR. 553 - EIER. SIGURD HARRY TVERÅ, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling som 
omsøkt.  

 
 
 
DPLU. 182/09: JERNBANEVERKET PÅ VEGNE AV SIVA INDUSTRIANLEGG AS, 
TRONDHEIM. SØKNAD OM GRENSEJUSTERING MED ENSIDIG 
AREALOVERFØRING FRA EIENDOMMEN GNR. 103 BNR. 1351. EIER: SIVA 
INDUSTRIANLEGG AS, TRONDHEIM 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling som 
omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 183/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM TILLATELSE TIL 
PUNKTFESTE AV EKSISTERENDE HYTTE OG NAUST PÅ EIENDOMMEN GNR. 
119 BNR. 1 VED KJELVATNET I SULITJELMA. FESTER: PIA BEATE KOSMO, 
VALNESFJORD  
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste  som 
omsøkt. 

 



 
 
DPLU. 184/09: STATSKOG SF, ELVERUM.  SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULIJELMA I FORBINDELSE MED 
INNLØSNING AV EKSISTERENDE PUNKTFESTE. KJØPER: ERIK  LYDERSEN, 
FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Punktfeste gnr. 119 bnr. 1 festenr. 327 må slettes. 

 
 
 
DPLU. 185/09: KAREN MARIE  BRASETH, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING AV 
CA. 3,1 DAA TIL TOMT FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 
GNR. 84 BNR. 43 PÅ LEIVSET 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 3,1 
daa av eiendommen gnr. 84 bnr. 43 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 186/09: 58/10 - SIVERTSEN MARIA - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM - HYTTETOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE VED STORVATN 
 
VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordbrukslovens § 12 
tillatelse til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 
 
 
DPLU. 187/09: THOR EVEN SØRENSEN GNR 85 BNR 5 MOEN - SØKNAD OM 
UTSATT FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 
 
VEDTAK : 

 
Det vises til vurderingen ovenfor. Det gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 
gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  
Det gis forlenget frist til 30. september 2009. 
Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 
 
 



DPLU. 188/09: MARIA  SIVERTSEN, VALNESFJORD. SØKNAD OM TILLATELSE 
TIL FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE VED STORVATNET AV 
EIENDOMMEN GNR. 58 BNR. 10. KJØPER: VERA OG ODD TORE SOLBAKK, 
VALNESFJORD     
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 58 bnr. 10 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 189/09: 119/1, FNR. 228 - STATSKOG - KART-/DELINGSFORRETNING - 
TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE PÅ PUNKTFESTE SØRVEST FOR SKIHYTTA 
I SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste 119/1/228. 

 
 
 
DPLU. 190/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA I FORBINDELSE MED 
INNLØSNING AV EKSISTERENDE PUNKTFESTE. KJØPER: KARINA FURNES, 
VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 228 under  gnr 119 bnr. 1 må slettes. 

 
 
 
DPLU. 191/09: KARL-MARTIN  BRASETH, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING AV 
AREAL AV EIENDOMMEN GNR. 84 BNR. 3 PÅ LEIVSET. KJØPER: YNGVILL 
BRASETH, LEIVSET 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1,5 
daa av eiendommen gnr. 84 bnr. 3 som omsøkt. 

 
 
 



DPLU. 192/09: KARL-MARTIN BRASETH, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING  AV 
2 DAA TIL HYTTETOMT AV EIENDOMMEN GNR. 84 BNR. 3 PÅ LEIVSET. 
KJØPER: YNGVILL BRASETH, LEIVSET 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel  plan- og bygningslovens § 17-2 gis det ikke tillatelse til fradeling a 1,3 daa 
av eiendommen gnr. 84 bnr. 3. 

 
 
 
DPLU. 193/09: 104/77 - FAUSKE IL - OPPARBEIDELSE AV ATKOMSTVEI FRA 
LØVGAVLVEIEN TIL SKIANLEGGET I KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK SAMT 
PARKERINGS-PLASS OG LØYPETRASEER I OMRÅDET I HENHOLD TIL 
VEDTATT REGULERINGSPLAN. 
 
VEDTAK : 

 
Dispensasjon fra kravet om grunnundersøkelse for vegtrasè og parkeringsplass innvilges 
ut fra Fauskebygg AS sin faglige vurdering at dette ikke er nødvendig ut fra at tiltaket blir 
stort sett på fjellgrunn, jvf. PBL § 19-2. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 84 og § 93 j. meddeles tillatelse til å etablere 
løypetrasè i utmarka og atkomstvei fra Løvgavlveien til Klungsetmarka Fritidspart i tråd 
med vedtatt reg. plan med bestemmelser av 23.06.08. 
 
Atkomstveien skal bygges i vegklasse 3 Helårs landbruksveg. Det vises til bygge-
beskrivelse for vegklasse 2-5 i forbindelse med krav til utførelsen av tiltaket. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS og M3 Anlegg AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 194/09: HILDUR NYGAARD, LEIVSET. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 15 
DAA AV EIENDOMMEN GNR. 83 BNR. 13 PÅ LEIVSET. 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av ca. 
15 daa av eiendommen gnr. 83 bnr. 13 som omsøkt. Tillatelsen er at arealet benyttes som 
omsøkt – dvs. til skogsdrift. 
 
Arealet kan ikke påregnes benyttet til boligformål. 

 
 
 
DPLU. 195/09: 104/828 - FAUSKE IL - OPPFØRING AV KLUBBHUS PÅ ETT PLAN 
MED BRA: 186 M2. BYA: 248 M2 I KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK I TRÅD MED 
VEDTATT REGULERINGSPLAN M/BESTEMMELSER. 
 



VEDTAK : 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
klubbhus i Klungsetmarka fritidspark som omsøkt, jf. reg. plan av 23.06.2008.  
 
Vanntilknytning til komm. ledning betinger at det må installeres trykkforsterkning da det 
ikke er naturlig vanntrykk i den kotehøyde bygget blir oppført. Anordningen må bekostes 
av tiltakshaver/utbygger.   
 
Det må monteres  min. manuelt brannmelderanlegg. Det må monteres markeringslys over 
ut- og nødutganger i forbindelse med spisesal, samt brannslange. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS og Rørlegger`n Fauske AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 196/09: 84/1 - SELJEÅS RUTH - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 
- BOLIGTOMT PÅ LEIVSET 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til fradeling av ca 2 dekar til boligtomt. 
 
Det er en betingelse at fradelingen ikke omfatter et lite belte med skog mot dyrkamarka i 
nordvest og at ”tungen” med skog lengst i nord også holdes utenfor fradelingen. 

 
 
 
DPLU. 197/09: 103/1269 - FAUSKEBYGG AS - OPPFØRING AV LAGERBYGG MED 
BYA:567 M2 PÅ FAUSKEBYGG SIN INDUSTRITOMT PÅ SØBBESVA. ADR.: 
INDUSTRIVEIEN 20, FAUSKE. BYGNR.: 300085196 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
lagerbygg på gbnr. 103/1269 i Industriveien 20, Fauske. Bygget tillates oppført i en 
avstand på 11 meter fra midtlinjen av Industriveien. Jvf. PBL § 19-2. 
 
Søknad om lokal godkjenning av foretak samt søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS 
godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 198/09: 61/6, FNR. 8 - HAGENES FINN TOR, VALNESFJ. - OPPFØRING AV NY 
HYTTE MED BTA: 68 M2 SAMT OMGJØRING AV EKSIST. HYTTE (30 M2) TIL 
UTHUS PÅ FESTET TOMT I PER SJURSODALEN V/ STORVATNET, 
VALNESFJORD. 
 
VEDTAK : 



 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
ny hytte på punktfeste, samt omgjøring av eksist. hytte til uthus med maks areal på 30 m². 
 
Det forutsettes at teknisk forskrifts krav til varmeisolasjon, samt Norsk Standards krav til 
snølast på taket etterkommes. (snølast 4,5 kN/m²) 
 
Søknad om ansvarsrett, personlig godkjenning som selvbygger etter GOF § 17 nr.2 for alt 
arbeid vedr. tiltaket godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 199/09: 108/3 - AANENSEN ADRIAN - OPPFØRING AV TILBYGG MED BRA: 
84 M2 LA: 50 M2 TIL EKSIST. BOLIG MED BRA: 67 M2 LA: 50 M2 PÅ 
LANDBRUKSEIENDOM. ADR.: GRØNÅS, FAUSKE.  BYGNR.: 188903525 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93a meddeles byggetillatelse for utvidelse av 
våningshuset i Grønås på eiendommen gnr.108 bnr.3 som omsøkt. Tilbygg og rehab. Av 
eksisterende bolig godkjennes oppført og isolert etter TEK 1997 av mars 2007. Jvf. PBL 
§ 19-2. 
 
Søknad fra tiltakshaver om ansvarsrett som selvbygger Jvf. GOF § 17 nr.2 godkjennes. 
Søknad om ansvarsrett fra firma som skal utføre rørleggerarbeidet må innsendes snarest. 
 
Dersom septiktanken ikke er av forskriftsmessig størrelse, kvalitet og antall kammer må 
denne utskiftes og erstattes med ny. Renseanlegg (sandfilter) vil kommunen komme  
tilbake til senere. 

 
 
 
DPLU. 200/09: 118/13 - LYNGNES SØLVI - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - 
FRADELING AV HYTTETOMT VED YTRE KLUNGSET 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på 1,5 dekar for eksisterende hytte og naust. 

 
 
 
DPLU. 201/09: SOLBAKK ODD TORE - OPPFØRING AV TO ENEBOLIGER M/ 
CARPORT MED HENHOLDSVIS BRA: 96 M2 LA:80 M2  CARPORT 36 M2  PÅ HVER 
SIN PARSELL AV GNR.56 BNR.3 PÅ LØKÅS, VALNESFJORD. 
 
VEDTAK : 

 



I medhold av plan-og bygningslovens § 93 a meddeles tillatelse til plassering av to 
bolighus i 1½ etasje med tilbygg av carport på parseller av gnr.56 bnr.3 på Løkås, 
Valnesfj. 
 
Det gis dispensasjon fra kravet om fullverdig varmeisolering i hht. TEK 1997 rev. mars 
2007, da bygget er et eldre hus som er flyttet i sin helhet til omsøkte tomt. Jf. PBL § 88. 
 
Søknad fra Tømrermester Søren T. Joakimsen om lokal godkjenning av foretaket samt 
søknad om ansvarsrett for PRO/KPR og UTF/KUT  for alle bygningsmessige arbeider. 
 
Søknad om ansvarsrett fra foretak som skal utføre rørleggerarbeidet må innsendes. 

 
 
 
DPLU. 202/09: 103/830 -  IISBBL AL V/ BYGGM. STEN ANDERSEN AS - 
IGANGSETTINGSTILL. FOR BYGGETRINN I - STØPING AV BETONGPLATE 
SAMT OPPFØRING AV 12-LEILIGHETS-HUSET HVORAV HVER HAR BRA: 77 M2 
LA:65 M2. ADR.: NYVEIEN 6, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og 95 a nr.2 gis det igangsettingstillatelse for  
fundamentering og bygningsmessige arbeider i forbindelse med oppføring av 12- leilig-
hetshuset i Nyveien 6 som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra byggm. Sten Andersen AS, Fauske Rør AS, Sigurd Tverå AS 
og A. Moan AS som ble gitt ved rammesøknaden stadfestes.  
 
Regning på tilknytningsavgift for vann- og kloakk vil bli tilsendt. 

 
 
 
DPLU. 203/09: MERETE JOSEFSEN, FAUSKE. SØKNAD OM TILSKUDD TIL 
ETABLERING/KJØP AV KOMMUNAL TOMT I FINNEIDLIA 2 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i vedtatt retningslinjer for tilskudd til etablering/kjøp av kommunal tomt i 
Fauske kommune, vedtatt av kommunestyret 05.10.06, K-sak 95/06, tildeles De herved 
tilskudd stort kr. 75.000. 
 
Utbetaling av tilskudd er betinget av at ferdigattest/brukstillatelse for boligen foreligger. 
 
Avhendes boligen før 3 år er gått etter ferdigstillelse, må en forholdsvis del av tilskuddet 
tilbakebetales. 
 
Dersom bygging av bolig på ervervet kommunal tomt ikke blir gjennomført faller 
tilskuddet bort. 
 

 



 
 
DPLU. 204/09: 112/50 - MEDÅS GÅRDSBARNEHAGE - IGANGSETTINGSTILL. FOR 
BYGNINGS-MESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED NY BARNEHAGE PÅ 
MEDÅS. OMGJØRING AV EKSIST. BOLIG TIL BARNEHAGE BRA: 141 M2 + 
TILBYGG I 1 ETG. MED BRA:244 M2.  ADR.: MEDÅS, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 og 95 a nr.2 meddeles igangsettingstill. for alt 
bygningsmessig arbeide for barnehagen som omsøkt. 
 
Regning på økt tilknytningsavgift for vann vil bli tilsendt. 
 
Det må legges fram plan hvordan avløpet for kloakk skal løses, jvf. rammetillatelsen. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS, Fauske Rør AS og Klimateknikk AS 
som ble gitt ved rammesøknaden stadfestes. 

 
 
 
DPLU. 205/09: 102/717 - ANN-KARIN OG VIDAR MORDAL - OPPFØRING AV BOLIG 
I TO ETG. PLUSS SOKKELETG. M/ INNEBYGD GARASJE PÅ FRADELT TOMT I 
FURUTOPPEN 5, FAUSKE. SAMLET BRA: 280 M2 LA: 212 M2. GARASJE 19 M2.  
 
VEDTAK : 

 
Merknader til planene i brev av 9. og 15. sept. 09 fra to naboer tas til orientering, men 
ikke til etterfølgelse. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
bolig i 1½ etg. pluss sokkeletasje m/ innebygd garasje på boligtomt i Furutoppen5 som 
omsøkt. Høydefastsettelse på fylling satt til ca 50 cm under off. vei godkjennes. 
 
Reg. best. krav om tilgjengelighet og tiltak mot radon er i følge søknaden etterkommet. 
 
Regning på tilknytningsavgift for vann og kloakk vil bli tilsendt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Norgeshus AS, ByggPartner AS, Nilsson AS godkjennes. 
Tiltakshaver godkjennes som ansvarshavende for oppf. av grunnmur som selvbygger etter 
GOF § 17 nr.2. Søknad om lokal godkjenning og søknad om ansvarsrett for Larsen 
Maskin AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 207/09: 61/18 - NORDENG SILVANA - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED 
NYSTAD 
 
VEDTAK : 



 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og kan med hjemmel i jordlovens § 12 ikke gi 
tillatelse til omsøkte fradeling av tilleggsareal på 2,1 dekar til eksisterende boligtomt idet 
dette ikke anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. 
 
Det gis imidlertid tillatelse til fradeling av ca 0,4 dekar som tilleggstomt slik det står 
beskrevet i saksutredningen. En slik fradeling vurderes som forsvarlig med hensyn til 
eiendommens avkastning og synes ikke å ville medføre drifts- og eller miljømessige 
ulemper av betydning for jord- og skogbruket. 

 
 
 
DPLU. 209/09: 104/18 - BOLIGBYGG & EIENDOM ANS - OPPFØRING AV 8-
LEILIGHETSHUS I TO ETASJER MED TILHØRENDE GARASJEANLEGG M/ 
SPORTSBOD BTA: 95 M2. -  4 STK. LEILIGH. MED BRA: 53 M2. LA: 50 M2.  OG 4 
STK.. 4 STK. MED BRA: 60 M2. LA:52 M2. ADR. MØLLNVEIEN FELT B9, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
8-leilighetshus, samt to garasjerekker for 8 biler på felt B9 i Møllnveien boligfelt i tråd 
med gjeldende bebyggelsesplan m/bestemmelser. 
 
Det må sendes søknad om fradeling av tomt til prosjektet. 
 
Dispensasjon fra kravet om røykpipe for leiligheter med BRA på 53 m² LA: 50 m² 
innvilges som omsøkt. I følge TEK § 8-22 er grensen 50 m² BRA. 
 
Regning på tilkn. Avg. for vann- og kloakk blir tilsendt.  
Hvis radonmålinger viser høyere verdi enn 200 Bq/m³ i grunnen må tiltak iverksettes. 
 
Søknad fra Takstmann & Entreprenør v/ Kenneth Johansen om lokal godkjenning av 
foretaket samt søknad om ansvarsrett godkjennes. 
Det må innsendes søknad om ansvarsrett fra foretak som skal utføre rørlegger og sanitær-
arbeidet. Søknad om ansvarsrett fra foretak som skal plassere bygget på tomten må også 
innsendes for godkjennelse. 

 
 
 
DPLU. 212/09: 104/435, 405 - TØMRERM. A. THOMASSEN, DRAMMEN - SØKNAD 
OM OPPFØRING AV BARNEHAGE I 1 ETASJE MED BTA: 306 M2,BRA: 244 M2 PÅ 
OFFENTLIG BYGGEOMRÅDE VED ERIKSTAD GRENDESKOLE, TAREVEIEN 5, 
FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
I hht vedtak i D/T sak 29/2001 og kommst. Sak 84/04 gir med dette enhetsl. P/U disp. fra 
arealplanen med dens bestemmelser hva gjelder krav om utarbeidelse av regulerings plan 
for midlertidig barnehage på Erikstad skoleområde, jvf. PBL § 19-2. 
 



I medhold av PBL § 93a meddeles tillatelse til oppføring av ny barnehage på Erikstad 
skoleområdet gbnr.104/435 og tilhørende lekeplass på Friområde gbnr.104/405 som 
omsøkt. Tillatelsen er midlertidig for en 3 års periode. Permanent tillatelse krever 
utarbeidelse av reguleringsplan m/bestemmelser. 
 
Søknad fra tømrermester Arild Thomassen, Drammen om lokal godkjening og ansvarsett 
for PRO/KPR og UTF/KUT for alt arbeide vedr. tiltaket samt SAM for andre faggrupper 
godkjennes. 
 
Det må innsendes bekreftelse på Arbeidstilsynet og kommunelege I sitt samtykke.  

 
 
 
DPLU. 213/09: 103/1423 - FAUSKE LYSVERK AS - OPPFØRING AV 3 STK. 
GARASJER MED BRUTTOAREAL PR. ENHET PÅ 77 M2. BYGGEST.: LYSVERKETS 
TOMTE-OMRÅDE I FOLLAVEIEN 73, FAUSKE. BYGNR.: 300091113, 300091117 OG 
300091121 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 3 
stk. frittstående garasjer på Lysverkets industritomt i Follaveien 73 som omsøkt. 
 
Mindre avstand fra garasjen til annen bygning enn 8 meter utløser EI60 konstruksjon mot 
brann, jvf. TEK § 7-24. 
 
Søknad fra Fauskebygg AS om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om 
ansvarsrett godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 214/09: 103/1208,1399 - FAUSKEBYGG AS - RAMMETILLATELSE FOR 
TILBYGG I TO ETG. MED SAMLET BRA: 127 M2 TIL KONTOR OG LAGERBYGG I 
INDUSTRIVN. 22, FAUSKE. SAMLET BRA I EKSIST, BYGNING: 933 M2. BYGNR.: 
11217303.  IGANG-SETTINGSTILL. FOR FUNDAMENT. OG RÅBYGG. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 95 a nr.1 gis det rammetillatelse for opp-
føring av tilbygget som omsøkt,samt igangsettingstill. for utgraving/fundamentering samt 
oppføring av råbygget meddeles med hjemmel i PBL § 93 og § 95 a nr. 2 som omsøkt. 
 
Regning for økt tilknytningsavgift vil bli tilsendt. 
 
Søknad fra Fauskebygg AS om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett for 
PRO/KPR og UTF/KUT for bygningstiltaket og søknad om ansvarsrett fra YIT AS for 
ventilasjon godkjennes. 

 
 
 



DPLU. 215/09: 104/828 - FAUSKE IL - OPPFØRING AV GARASJE FOR 
LØYPEMASKIN ETC. MED BTA: 65 M2 I KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK V/ 
KLUBBHUSET I TRÅD MED VEDTATT REGULERINGSPLAN MED 
BESTEMMELSER. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
garasje for løypemaskinen på avsatt område i Klungsetmarka Fritidsparken som omsøkt. 
 
Avløpsvann fra slukrenne kan ledes i lukket grøft til bekk like ved. 
 
Søknad fra Fauskebygg AS om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett for 
PRO/KPR og UTF/KUT godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 216/09: 104/828 - FAUSKE IL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR 
PRIVAT ENKELTUTSLIPP FRA KLUBBHUSET I KLUNGSETMARKA 
FRITIDSPARK  
 
VEDTAK : 

 
På bakgrunn av søknad av 18.06.09 gir Fauske kommune utslippstillatelse for privat 
enkeltutslipp fra klubbhuset i Klungsetmarka Fritidspark gbnr. 104/828 som omsøkt. 
Tillatelsen gis med hjemmel i forskrift av 01.01.07, om begrensning, kapittel 12, utslipp 
(forurensningsforskriften) fra mindre avløpsanlegg på følgende vilkår. 

• Det monteres Biovac biologisk/kjemisk minirenseanlegg på 4 m³ m/ 3 kammer 
godkjent etter NS-EN 12566-3 Det Norske Veritas. 

• Etter rensing kan avløpsvannet ledes til bekk like ved. 
• Eventuelt vedlikehold besørges av eier for egen risiko og regning. 
• Rørlegger`n Fauske AS godkjennes som ansvarshavende for hele tiltaket. 
• Når anlegget er utført sendes melding til kommunen. 
• Årlig tømming etter kommunal ordning. 
• Dersom avløpsledning og bekk er på annen mann grunn, er det tiltakshavers 

ansvar å innhente tillatelse fra hjemmelshaver. 
 
 
 
DPLU. 217/09: 66/5 - LUNDLI REIDUN - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM - TOMT TIL EKSISTERENDE BOLIGHUS VED ØSTERKLØFT 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tomt på ca 1,6 dekar for eksisterende bolighus. 
 



Fradelingen anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og synes 
ikke å medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket. 

 
 
 
DPLU. 218/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV 
EKSISTERENDE HYTTE PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. 
FESTER: KURT ALLAN SLETTMYR, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 
hytte på gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 219/09: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV 
EKSISTERENDE HYTTE PÅ GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. FESTER: RANDI OG 
MAGNE RISVIK, BODØ 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 
hytte på gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 220/09: STATSKOG SF, FAUSKE.  SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN 
GNR. 119 BNR. 418 I DAJA. FESTER: SULITJELMA FJELLANDSBY 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 2 
parseller av eiendommen gnr. 119 bnr. 418 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 221/09: 103/1562 - FAUSKE HANDELSPARK - MASSEUTSKIFTNING AV 
FORRETNINGS-TOMT PÅ DEL AV OMRÅDET F/I 4  VED TERMINALVEIEN PÅ 
KROKDALSMYRA JVF. REG. PLAN FOR FAUSKE STASJONSOMRÅDE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93 i og j meddeles tillatelse til masseutskifting 
av fradelt forretningstomt på område F/I 4 gnr. 103 bnr.1562 samt internvei og gang/ 
sykkelvei i tråd med reg. planen av 29.11.06 for angjeldende område. 
 
Deponiplass for myrmasser i Skysselvik og Løvgavlen jvf. tillatelse fra grunneierne 
godkjennes. 



 
Søknad om ansvarsrett fra Consto AS, Bodø og A. Moan AS, Sulitj. godkjennes. 
 
Før videre tiltak på tomten må nødvendig vei, vannforsyning og avløp være opparbeidet. 
 
Det vises for øvrig til utbyggingsavtalen mellom Gunvald Johansen Eiendom AS og 
Fauske kommune, hvor det bl.a. i pkt. 4.1 settes krav om godkjennelse av planer for 
opparbeidelse av tekniske anlegg før igangsettelse av byggearbeidene kan skje.  
 
Det må utarbeides en fremdriftsplan for tiltaket. 

 
 
 
DPLU. 222/09: 109/8 - OLSEN ÅKE - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 
TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED RØYRVIK 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende bolighus. 
 
Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og synes ikke 
å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 
skogbruket. 

 
 
 
DPLU. 223/09: 84/15 OG 16 - FLØYSAND TOMMY - SØKNAD OM DELING AV 
GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL EKSISTERENDE BOLIGTOMT VED 
BÅTSVIK 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og nekter med hjemmel i jordlovens § 12 
omsøkte fradeling av 7,5 dekar idet en slik fradeling ikke anses forsvarlig med hensyn til 
eiendommens avkastning. 
 
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 dekar for garasje m.m. langs sørøstre side av 
eksisterende boligtomt samt 0,5 dekar som omfatter adkomstveien gis det imidlertid 
tillatelse til siden dette anses som avkastningsmessig forsvarlig for eiendommen. 
Forutsetningen for dette er imidlertid at søkeren (eieren av landbrukseiendommen) får 
tinglyst bruksrett til adkomstveien slik at denne kan nyttes for å utnytte eiendommens 
ressurser. 

 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Delegerte saker tas til orientering. 



 
 
PLUT-067/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
  JournalpostID:   09/10091      
 Arkiv sakID.:   09/2722  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    068/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
REFERATSAKER I PERIODEN 
  
 
Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 09/8744 I 05/57 29.09.2009 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 
DISPENSASJON FRA 
KYSTSONEPLANEN FOR 
ETABLERING AV 
FORTØYNINGER TIL 
AKVAKULTURANLEGG I 
BJØRKVIKA 

 09/9211 I 09/2464 06.10.2009 Miljøverndepartementet KONGELIG RESOLUSJON - 
FYLKESPLAN FOR 
NORDLAND 2008-2011 

 
 
 
INNSTILLING : 

 
Refererte dokumenter tas til orientering. 

 
 
PLUT-068/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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   JournalpostID:   09/8117      
   Arkiv sakID.:   08/1385  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    069/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FINNEID 
NÆRINGSOMRÅDE SAMT KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV 
ET ENERGIGJENVINNINGSANLEGG PÅ OMRÅDET  
 
Vedlegg: Forslag til endring av reguleringsplan for Finneid næringsområde – Planbeskrivelse/ 

reguleringsbestemmelser. Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i 
Fauske kommune. 
Underskriftskampanje fra Astrid Nordstrøm på vegne av underskriftene. 

 
Sammendrag: 
 
1. gangs behandling. 
 
Selskapet Avfallsenergi AS fremmer forslag til endring av reguleringsplan for Finneid 
næringsområde. I denne sammenheng er det utarbeidet konsekvensutredning (KU) for 
etablering av et energigjenvinningsanlegg for spesialavfall på området.  
 
Selskapet Avfallsenergi AS planlegger etablering av et anlegg for material- og 
energigjenvinning av farlig avfall i Finneid næringsområde. 
Tiltakshaver Avfallsenergi AS er et nystiftet selskap som har som formål å produsere 
verdifullt materiale og energi fra avfall samt sluttbehandling av avfall. Selskapet eies av HL 
Industrier AS, Miljøteknikk Terrateam AS, Østbø AS, Knut Østbø AS og Kjell Østbø AS. 
 
I dag transporteres farlig avfall fra de nordlige landsdelene i Norge til anlegg i Sør-Norge. 
Med det nye anlegget i Fauske ønsker Avfallsenergi AS å tilby et mottak for dette avfallet for 
spesielt Nord- og Midt-Norge. Ved å benytte et regionalt anlegg vil dette føre til en betydelig 
reduksjon av de samlede transportkostnadene og utslipp til luft for levering av dette 
spesialavfallet. 
 
Omsøkt område eies av Fauske kommune. Reguleringsplan for Finneid næringsområde ble 
vedtatt 14.05.98. 
 
Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål (arealformål): 

1. Byggeområder: Forretning, industri. 
2. Offentlige trafikkområder: Kjøreveg, gang-/sykkelveg, annen veggrunn. 
3. Spesialområder: Område for forbrenning av spesialavfall, område for mellomlagring, 

parkbelte i industristrøk, område for frisikt. 
4. Kombinerte formål: Forretning/industri. 

  



Tiltaksplanene utløser krav om KU etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven (pbl) og 
forskrift om KU. Den berørte kommunen er ansvarlig myndighet for utredningsprosessen. 
 
Prosessen startet som et rent tiltak der det ble utarbeidet forslag til utredningsprogram som ble 
sendt ut på høring. Behandlingen her vil i hovedsak være knyttet opp mot forurensningslovens 
bestemmelser. 
Gjennom høringen fremkom det fra regionale plan- og miljømyndigheter anmodning om at 
det ble utarbeidet ny reguleringsplan for det aktuelle tiltaket. 
 
Planutvalget vedtok i møte 13.01.09, sak 4/09, at tiltaket krever reguleringsendring av 
gjeldende reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
 
Tiltaksområdet innenfor Finneid næringsområde har reguleringsformålet Byggeområder – 
industri i vedtatt reguleringsplan av 14.05.1998. 
 
I forhold til gjeldende reguleringsplan er følgende endringer foreslått: 
 
Endringsforslaget legger til rette for et avfallsforbrenningsanlegg gjennom 
reguleringsformålet Spesialområder – Område for forbrenning av spesialavfall. 
 
Internvegsystemets avkjørsel (kryss) mot E6 er flyttet 10 m sørover. Dette medfører at 
området med reguleringsformålet Byggeområder - Forretning til Mat Hjørnet AS (101/64 
m.fl.) blir noe større. Det legger til rette for ønsket utbygging mot sør. 
 
Området med reguleringsformålet Kombinerte formål – Forretning/industri til Bobilnor AS 
(101/332 m.fl.) er utvidet i tråd med ervervet tilleggstomt. 
 
Gjeldende reguleringsplan viser Felles avkjørsel med reguleringsbredde 6 m mellom Mat 
Hjørnet AS og Bobilnor AS. 
Foreliggende planforslag foreslår å ta denne bort og erstattes av en ny felles grenselinje 
mellom disse to eiendommene. 
 
Område for mellomlagring i tilknytning til bruk av Finneidkaia er vist i planforslaget. 
 
Planforslaget legger også til rette for betydelig tilleggsareal til Finneid Sveis Eiendom AS 
(101/365). 
 
Reguleringsendringen medfører altså at tiltaket må behandles etter pbl.  
Utredningsprogrammet ble derfor ”omdøpt” til planprogram og sendt ut på ny høring. 
 
Melding med forslag til planprogram (tidligere utredningsprogram) ble med grunnlag i 
innspill fra høringsinstanser fastsatt av kommunen (planutvalget) i møte 13.01.09, sak 4/09. 
 
Tiltakshaver ble dermed pålagt, i henhold fastsatt planprogram, å utarbeide en KU som skal 
belyse alle relevante konsekvenser av utbyggingen. 
 
Vedlagt KU har vurdert risiko- og sårbarhet som eget tema. 
  
Rådmannen gjør likevel en generell vurdering på risiko- og sårbarhet for området i gjennom 
følgende sjekkliste: 



 
NATUR- OG MILJØFORHOLD 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  
Kvikkleire, ustadige 
grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  
Is-/snøskred Nei  
Kjente historiske skred, 
utbredelse 

Nei  

Flomfare Nei  
Springflo Nei  
Flomsonekart, historiske 
flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 
etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  
Store snømengder Nei  
Radon Nei  
Annet… Nei  
 
 
DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 
Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 
næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Ja Forholdet til eksisterende 
oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden er 
vurdert i KU og rådmannen kjenner ikke 
til andre forhold som bør vurderes i dette 
pkt.  

 
 
VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Ja Forholdet er vurdert i KU og rådmannen kjenner 

ikke til andre forhold som bør vurderes i dette pkt.  
Olje-/gassanlegg Nei  
Lagringsplass for farlige stoffer for 
eksempel industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  
Anlegg for deponering og 
destruksjon av farlig avfall 

Ja Forholdet er vurdert i KU og rådmannen kjenner 
ikke til andre forhold som bør vurderes i dette pkt. 

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  
Gamle fyllplasser Nei  
Forurenset grunn og sjøsedimenter, 
endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  
Dumpeområder i sjø Nei  
 
 
INFRASTRUKTUR 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Ja Forholdet er vurdert i KU og rådmannen kjenner 



som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 

- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

ikke til andre forhold som bør vurderes i dette 
pkt. 

Veger med mye transport av farlig gods Nei  
Ulykkesbelastede veger Nei  
Støysoner ved infrastruktur Ja Forholdet er vurdert i KU og rådmannen kjenner 

ikke til andre forhold som bør vurderes i dette 
pkt. 

 
 
STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og 
derfor bør ha en grundig vurdering. 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  
Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  
Skole/barnehage Nei  
Flyplass Nei  
Viktig vei/jernbane Nei  
Jernbanestasjon/bussterminal Nei  
Havn Nei  
Vannverk/kraftverk Nei  
Undervannsledninger/kabler Nei  
Bru/demning Nei  
  
Rådmannen vurderer, også med bakgrunn i KU, at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, 
verken naturlige eller menneskeskapte, som bør virke inn på arealbruken i planområdet. 
 
Utover behandling etter pbl der kommunen er ansvarlig myndighet vil tiltaket også kreve 
tillatelser fra andre særlovsmyndigheter. Disse er: 

• Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig myndighet for utslippstillatelse etter 
forurensningsloven. 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig myndighet for 
godkjenning etter lov om brann og eksplosjonsvern. 

• Arbeidstilsynet er ansvarlig myndighet vedr. forhåndsmelding etter lov om 
arbeidsmiljø. 

• Fylkesmannen i Nordland er ansvarlig myndighet for tillatelse til sluttdeponering av 
bunnslagg. 

 
Forbrenningsprosessen vil være godt egnet for kombinert produksjon av kraft og varme. I 
første rekke er det aktuelt å distribuere varme og Avfallsenergi er i dialog med Fauske 
Lysverk om å etablere et felles fjernvarmeselskap. Det planlagte anlegget kan levere varme til 
et fjernvarmenett i Fauske sentrum. Fauske Lysverk har i dag avtale om leveranse av 
fjernvarme til alle skoler, helseinstitusjoner og kommunale bygg i Fauske sentrum. I tillegg er 
det lagt ned rør i fortauene i sentrum for oppvarming via fjernvarme. 
Den nærmeste leveransen av fjernvarme vil være fra Finneid, forutsatt at 
energigjenvinningsanlegget blir realisert. Det må da etableres et distribusjonsnett for 
fjernvarme fra Finneid til Fauske sentrum. 



Om sommeren, når energiforbruk til oppvarming er lavere, kan det være aktuelt å bruke 
varme til andre formål, som for eksempel oppvarming av et utendørs svømmebasseng. 
 
Det vil også bli lagt opp til å kunne produsere elektrisitet ved at det monteres en gassmotor i 
anlegget som mates med gass som har vært gjennom røykgassrensing. 
 
Gassmotoren vil være utstyrt med en transformator, og energimengden som vil bli generert vil 
være i samme størrelsesorden som strømforbruket på energigjenvinningsanlegget. Ved å 
investere i en gassmotor vil anlegget være selvforsynt med elektrisitet, og kan dermed forsyne 
fjernvarmenettet med varme også ved større strømutfall. Dette vil på sikt kunne styrke 
beredskapen i kommunen. 
 
Anlegget bør bemannes med driftspersonale som har erfaring fra behandling av avfall og/eller 
prosessindustri. Totalt ventes anlegget å ha behov for en stab på ca. 20 personer.  
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant og 
representantene for miljø/friluft. Ingen merknader herfra. 
Forbrenningsanlegget vil ikke legge beslag på arealer som er viktige for barn, unge og 
funksjonshemmede.  
Det nærliggende friluftsområdet (Straumøyra) på sørsiden av Finneidstraumen blir ikke 
direkte berørt av tiltaket. Det visuelle er en mulig problemstilling, men friluftsområdet 
vurderes ikke av den grunn å få redusert bruksverdi. 
 
Den 03.10.08 ble det varslet oppstart av planarbeid for tiltaket.  
I kap.5 i vedlagt Planbeskrivelse fremkommer alle høringsuttalelser med tiltakshavers 
kommentar. 
Rådmannen tar dette til orientering og har heller ingen tilleggskommentarer.  
 
Det vil bli gjennomført offentlig orienteringsmøte om avfallsforbrenningsanlegget i 
høringsperioden.  
 
Rådmannen anbefaler å legge foreliggende planforslag med KU ut til offentlig ettersyn. 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2, legges forslag til endring av 
reguleringsplan for Finneid næringsområde, samt konsekvensutredning for etablering 
av et energigjenvinningsanlegg på området, ut til offentlig ettersyn i 8 uker.  

 
 
PLUT-030/09 VEDTAK-  12.05.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2, legges forslag til endring av 
reguleringsplan for Finneid næringsområde, samt konsekvensutredning for etablering 
av et energigjenvinningsanlegg på området, ut til offentlig ettersyn i 8 uker.  

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 



 
2. gangs behandling. 
 
Det fremmes forslag til endring av reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
 

1. Plankart med bestemmelser. 
2. Tilhørende konsekvensutredning (KU). 
 

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.05 – 28.07.09. Det er 
innkommet 16 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser.  
Underskriftskampanje av 13.10.09 er innkommet til planutvalget v/Svein Roger Bådsvik fra 
Astrid Nordstrøm på vegne av underskriftene.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 
fremstår. 
 
Behandles etter pbl før ny pbl (plandel) trådte i kraft 01.07.09. 
 
 
Merknad fra Fylkesmannen i Nordland. 
 
” Dette er en fellesuttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, landbruksavdeling og 
beredskapsstab. 
 
Merknader miljø 
 
Fylkesmannen har ikke merknader til konsekvensutredningen, og anser utredningen er utført i 
samsvar med fastsatt program. Vi ser i utgangspunktet ikke at der er behov for 
tilleggsutredninger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområder. 
 
Fylkesmannen er tilfreds med at det i planen er regulert inn spesialområde for forbrenning av 
farlig avfall. Det er imidlertid litt ulike begrepsbruk i reguleringsbestemmelsene og på 
plankartet. På plankartet fremkommer for eksempel avfallsforbrenningsanlegg – område for 
forbrenning av spesialavfall. Spesialavfall benyttes ikke lenger som betegnelse på denne type 
avfall. Det er også utarbeidet støysonekart i henhold til T-1442 Retningslinje for behandling 
av støy i arealplaner. Støygrensene for gul og rød sone bør synliggjøres i reguleringsplanen 
på en hensiktsmessig måte, jf. T-1442, pkt. 2.4.2.”  
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen tar presisering fra Fylkesmannen til etteretning og endrer 
teksten på plankartet under TEGNFORKLARING - SPESIALOMRÅDER - til: 
Avfallsforbrenningsanlegg – Område for forbrenning av farlig avfall. 
 
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i 
arealplaner). Støysonekart er tatt inn i Planbeskrivelsen. Driften av forbrenningsanlegget vil 



ikke medføre støynivåer ved nærmeste bolig som overskrider gjeldende retningslinjer. Den 
økte trafikkbelastningen på E6 utgjør kun vel 1 % i forhold til dagens situasjon. 
Rådmannen vurderer derfor at det ikke er nødvendig at støygrensene synliggjøres også på 
reguleringsplankartet. Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag på dette 
punkt. 
  
 
Merknad fra Nordland fylkeskommune. 
”Planfaglig vurdering 
Konsekvensutredningen har belyst de fleste aktuelle tema på en god og gjennomført måte. 
Kort oppsummert konkluderer utredningen med at renseteknologien gjør at anlegget vil gi 
svært lite utslipp til luft i forhold til gjeldende krav, og i forhold til hva som kunne vært 
forventet med tanke på hva som skal forbrennes. Risiko og øvrig påvirkning vurderes også til 
å være relativt liten. Plasseringen av anlegget vurderes ikke å innebære særskilt risiko for 
naturverdier, estetikk eller naboer. 
 
Fylkeskommunen vurderer anlegget i seg selv som positivt som del av en endelig behandling 
av farlig avfall. Gitt at slikt avfall likevel må forbrennes, så er det positivt at det er 
tilgjengelige behandlingssystemer også i Nordland/Nord-Norge. Dette vil kunne spare 
transportbehov og dermed gi en miljøgevinst. Plasseringen av anlegget i Fauske vurderes 
ikke til å være spesielt konfliktfylt sammenlignet med andre aktuelle plasseringer, selv om 
fylkeskommunen har forståelse for naboers bekymring.  
 
Miljøgevinsten knyttet til dette anlegget er direkte knyttet til distribusjon av fjernvarme. 
Kommunen bør derfor i sin planlegging særlig vektlegge den videre tilretteleggingen av 
fjernvarmenett i Fauskeområdet. Det bør settes krav til etablert omsettingssystem for 
fjernvarme før anlegget realiseres. 
 
Kommunen og utbygger bes om å særskilt vektlegge å spre informasjon om samfunnssikkerhet 
i tilknytning til anlegget, samt så langt det er mulig legge til rette for kontinuerlig 
oppgradering av anlegget, slik at anlegget til en hver tid vil være oppdatert med den beste og 
sikreste tilgjengelige teknologien for behandling av farlig avfall. 
 
Konsekvensutredningen har ikke utredet transport av avfall over jernbane. Dette kan være en 
svakhet i beslutningsgrunnlaget, da jernbane er den mest energieffektive transportmetoden 
som er tilgjengelig i området. 
 
Reguleringsplanen er godt utarbeidet. Fylkeskommunen vil likevel be kommunen å fastsette 
grad av utnytting også i bestemmelsene. Det er ikke fastsatt grad av utnytting i 
spesialområdene for behandling av farlig avfall. Dette må utbedres før vedtak. Det bes om at 
vedtak i denne saken tilsendes så snart det foreligger. 
 
Kulturminnefaglig vurdering 
Tiltakets innvirkning på kulturminner og kulturmiljø er tilstrekkelig opplyst gjennom 
konsekvensutredningen. 
Ettersom området allerede er opparbeidet, har Nordland fylkeskommune ingen 
kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanforslaget. ” 
 
Vurdering/anbefaling: Når det gjelder distribusjon av fjernvarme viser rådmannen i 
utgangspunktet til kommentarer under 1. gangs behandling av saken ovenfor. 



Det er satt fokus på at gjeldende forvaltningspraksis innebærer at det i nye utslippstillatelser 
(SFT) settes krav om minimum 50% energigjenvinning. 
Avfallsenergi AS er klar over 50% kravet, og dette vil bli vektlagt i det videre 
planleggingsarbeidet.  
For å levere varme må det etableres et distribusjonsnett for fjernvarme fra Finneid til Fauske 
sentrum. Med tanke på eventuelle utvidelser av leveranser av varme er det mest aktuelt å 
legge dette langs eksisterende vegnett. 
 
Rådmannen vurderer at god informasjon fra tiltakshaver og en åpen holdning overfor 
nærmiljøet, spesielt nå i planleggings- og godkjenningsfasen, vil kunne bidra til å redusere de 
negative effektene av evt. kritiske holdninger i nærmiljøet. 
 
Tiltaket er omfattet av EUs rådsdirektiv om integrert forebygging og begrensning av 
forurensning (IPPC-direktivet). Det vil si at i føringene for utslipp fra forbrenningsanlegget er 
det krav om bruk av ”BAT-prinsippet” (Best Available Technology) ved valg av teknologi. 
PyroArc-teknologien i dette prosjektet vurderes å tilfredsstille dette kravet. 
 
Det legges opp til at avfall til anlegget hovedsakelig skal transporteres med bil, men noe vil 
bli levert via båt. 
Selv om noe avfall kan bli transportert med tog til Fauske vil det likevel bli lastet om til 
lastebil for å bli kjørt til Finneid (ca. 2,5 km). Levering direkte fra tog på Finneid krever 
uansett omlasting til bil.  
 
Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig å angi grad av utnytting på plankartet. I området 
for Avfallsforbrenningsanlegg  (Spesialområder) fastsettes grad av utnytting til T-BYA=40% 
som er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. 
 
 
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland. 
” Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til saken.” 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.  
 
 
Uttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). 
”Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken, og 
kan ikke se å ha merknader til det fremlagte forslaget.” 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.  
 
  
Uttalelse fra Det Kongelige Arbeids-og inkluderingsdepartement. 
”Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ingen merknader til ovennevnte sak.”  
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 
 
 
Uttalelse fra Universitetet i Trømsø, Tromsø Museum. 
Etter kulturminneloven §14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av 
kulturminner under vann i Nord-Norge. 



Planforslaget vil innebære tiltak i sjø med begrenset utfylling langs vestsiden av neset. 
Området er preget av tidligere utfyllinger og tiltaksområdet er begrenset i omfang.  
Tromsø Museum har ingen merknader til reguleringsplanen eller KU. 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.  
 
 
Uttalelse fra Kystverket Nordland. 
”Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige hensyn ingen spesielle merknader til 
reguleringsplanforslaget som foreligger.” 
 
Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 
 
 
Merknad fra Statens vegvesen Region nord. 
”Gjeldende reguleringsplan fra 1998 omfatter også fremtidig kryss til Fauske sentrum ved 
omlegging av E6 utenom Fauske. I denne endrede reguleringsplanen er krysset flyttet om lag 
10m sørover for å få en bedre arealutnyttelse for butikken på område F1. Omleggingen av E6 
er skjøvet ut i tid og krysset trenger derfor ikke å bli fullt utbygd i denne omgang. 
 
Det er imidlertid behov for en ”” midlertidig”” kryssutbedring for å betjene næringsområdet. 
Dette er beskrevet i § 3.1 i bestemmelsene, mens illustrasjonsplanen som bestemmelsene 
henviser til, viser ingen slik midlertidig kryssløsning. Illustrasjonsplanen må derfor endres 
slik at det midlertidige krysset føres vinkelrett inn mot dagens E6 i forlengelsen av regulert 
atkomstveg fra industriområdet. Dette krysset må konstrueres for stamveg S1 i henhold til 
vegnormalen 017 Veg-og gateutforming. Det betyr blant annet at det må anlegges trafikkøy 
(dråpe) i atkomstvegen og passeringslomme på E6. Dette blir en forenkling av det framtidige 
krysset siden det kun skal betjene industriområdet og ikke hele Fauske sentrum. Vi er i gang 
med planlegging av gang- og sykkelveg langs E6 på denne strekningen og planen for 
midlertidig kryss må derfor ta høyde for fotgjengerkryssing ved at trafikkøya lages 2m bred 
og blir konstruert for fotgjengerkryssing i henhold til vegnormalen. 
 
Siste setning i § 3.1 i bestemmelsene lyder: ”” Atkomstvegen skal opparbeides før 
forbrenningsanlegget for avfall etableres.”” Rekkefølgebestemmelsen må i tillegg til 
atkomstveien også omfatte opparbeiding av det midlertidige krysset. ”  
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen tar påpekninger/presiseringer fra vegvesenet til 
etteretning og anser en avklaring av disse forhold må skje i illustrasjonsplan for midlertidig 
kryssløsning som skal utarbeides og bl.a. godkjennes av Statens vegvesen før tiltak på 
området etableres, jfr. bestemmelsenes § 3.1. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.1, siste setning, endres og lyder slik: Atkomstveien og 
midlertidig kryssløsning mot E6 skal opparbeides før forbrenningsanlegget for avfall 
etableres.. 
 
 
Merknad fra Jernbaneverket. 
”Jernbaneverket har hatt saken til høring i et tidligere planstadium, uten kommentarer. 
Imidlertid ser vi nå av plankartet at reguleringsplanen strekker seg inn på areal som 



disponeres av Jernbaneverket, fordi den forholder seg til reguleringsplan for Finneid 
næringsområde fra 1998. 
 
Riksveg 80 er ikke lagt om på denne strekningen, og denne omleggingen ligger ikke inne i 
Nasjonal transportplan for gjeldende periode. Etter at det ble bygget miljøgate gjennom 
Fauske sentrum for rv 80 er det i følge Statens vegvesen ingen planer om å endre vegføringen 
i dette området i overskuelig framtid. Imidlertid varsler de at de kommer til å starte opp 
bygging av gang/ sykkelveg på vestsiden av rv 80 neste år. 
 
Jernbaneverket har hele tiden forstått planene som at reguleringsarealet var avgrenset av 
dagens rv 80. Planen vises nå med en løsning som ikke vil bli gjennomført. Fra 
jernbaneverkets side er det ønskelig at planen vises med eksisterende vegnett og med 
reguleringsgrense som ikke går øst for rv 80. Ettersom vedtatt reguleringsplan viser en annen 
vegløsning vil Jernbaneverket ikke fremme dette som innsigelse. Vi vil likevel henstille 
kommunen om å vise en regulert løsning som vil være i tråd med det som i praksis kommer til 
å bli bygget.”   
 
Vurdering/anbefaling: Som det også fremgår av uttalelse ovenfor er foreliggende 
planforslag i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 1998 vedr. fremtidig trase for E6. Selv 
om omlegging av E6 i dette området ikke ligger inne i Nasjonal transportplan for gjeldende 
periode er omleggingen ikke på noen måte skrinlagt. 
Rådmannen anbefaler derfor å opprettholde foreliggende planforslag vedr. disse forhold.  
Som det fremgår av saken vil det bli etablert midlertidig kryssløsning mot dagens E6 dersom 
forbrenningsanlegget for avfall etableres. 
 
 
Merknad fra Fauske Lysverk AS. 
”Det bør avklares hvor stort strømbehov det blir til dette prosjektet, hvilket spenningsnivå 
(230/415V), hvor uttaket blir, og eventuelt innreguleres trafotomt. 
Byggherre må i alle fall kontakte Fauske Lysverk for å få avklart størrelse på anleggsbidrag.” 
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen får opplyst fra tiltakshaver at dersom prosjektet blir 
realisert vil tiltakshaver i samarbeid med Fauske Lysverk AS avklare størrelse på 
anleggsbidrag m.v.. 
Arrondering/utforming av området for Avfallsforbrenningsanlegg er ikke endelig fastlagt. 
Med bakgrunn i det vil en innregulering av trafotomt på området miste noe av hensikten. 
Rådmannen vurderer at en slik avklaring kan gjøres i etterkant av vedtatt plan, enten som en 
mindre reguleringsendring eller som en klausulering på området for Avfallsenergi. 
 
 
Merknad fra Kommunelege I. 
Kommunelegen slutter seg til uttalelse av 25.06.09 fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS som 
følger: 
”Helse- og miljøtilsyn Salten er saksbehandler for kommunelegen innenfor folkehelse og 
helsehensyn i ulike planer. Kommunelegen ivaretar helsehensyn i forhold til utbygging og 
friarealer, trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. I tillegg jobber 
kommunelegen for å fremme folkehelse bla. ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i 
planlegging etter PBL. Kommunelegen uttaler seg i medhold av Lov om helsetjenesten i 
kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og forskrift om miljørettet helsevern. 
 



I innspill til planprogrammet fokuserte vi på ulemper i forhold til nærmeste bebyggelse, 
klargjøring av ev. helseskade ved utslipp til luft, jord og vann samt risikoanalyse. Vi har også 
et spesielt fokus på støy og støv både under anleggs- og driftsfase. 
 

- Det opplyses at det ikke forventes at driften vil medføre luktproblemer. Vi kan ikke 
finne noen innledende analyse eller vurdering som gir en slik konklusjon. 

- I reguleringsplanen står det at anlegget vil bli vurdert inngjerdet. Vi mener at dette 
anlegget bør inngjerdes og at det må være et system for registrering slik at man til 
enhver tid vet antall personer tilstede på området. 

- Området mot vei er planlagt med beplantning og voll. Det er viktig og bra at 
reguleringsbestemmelsene setter krav til ferdigstillelse av dette før anlegget tas i bruk. 

 
I reguleringsbestemmelsene bør det være krav til at arbeidet i anleggsfasen skal ta hensyn til 
nære omgivelser i forhold til tidspunkt for aktivitet samt støy- og støvavbøtende tiltak etter 
behov. 
 
Konsekvensutredning av avfallsforbrenningsanlegget synes grundig gjennomarbeidet og tar 
opp de ulike aspektene med etablering og drift av et slikt forbrenningsanlegg. 
 

Helserisiko av utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg: 
Folkehelseinstituttet har bla. utgitt en ””Forskningsbasert kunnskapsbase om miljø og 
helse”” hvor avfallsforbrenningsanlegg omtales. Når det gjelder helserisiko gjengir vi noe av 
faginformasjonen fra Folkehelseinstituttet: ””I forbrenningsanlegg oppnås høye 
temperaturer og det er installert renseanlegg. Dannelsen av organiske forbindelser er dermed 
liten. Utslippene av helseskadelige stoffer er derfor små. Kombinert med forskriftsmessig drift 
og gode kontrollmålinger regnes utslippet fra slike anlegg ikke å være helsefarlig. Selv om 
mange av stoffene som kan slippes ut fra forbrenningsanlegg er rapportert å kunne gi 
alvorlige helseeffekter som kreft og misdannelser vil dagens rensemetoder redusere 
utslippene så mye at de ut fra eksisterende kunnskap ikke skulle representere noen helserisiko, 
i alle fall ikke ved forskriftsmessig drift. Det er viktig med regelmessig kontroll og at driften 
følger oppsatte retningslinjer.”” 
 
Forurensningsmyndigheten gir tillatelse til drift av slike forbrenningsanlegg. Dette gjøres i 
hht. avfallsforskriftens kap. 10. Her er det satt krav til utslipp til vann og luft, støy, krav om 
målinger av utslipp, krav til rapportering av resultatene samt krav til varsling ved unormale 
driftsforhold. Vi forutsetter at risikovurdering med strakstiltak ved driftsproblemer, uhell, etc. 
innarbeides som krav i tillatelsen. Folkehelseinstituttet opplyser også at det ikke er registrert 
noen helseskader i forbindelse med anlegg som er i drift i Norge i dag. 
 
Utredningen for anlegget viser at utslippene vil ligge godt under de krav forskriften setter.     
 
Med bakgrunn i dette og med dagens kunnskap og strenge miljøkrav til slike anlegg anser vi 
ikke at driften av et slikt forbrenningsanlegg vil medføre noen helsefare.” 
 
Vurdering/anbefaling: I KU fremkommer det at det ikke forventes at driften vil medføre 
luktproblemer.  
Det påpekes at det ikke foreligger noen innledende analyse eller vurdering som gir en slik 
konklusjon. 
Rådmannen er enig i at spørsmålet rundt lukt er noe ”lettvindt” behandlet i KU for 
energigjenvinningsanlegget. 



For å få dette utdypet noe mer har rådmannen vært i kontakt med Ambio miljørådgivning as 
som har vært ansvarlig for sammenstillingen av utredningen og for koordinering av 
utredningsarbeidet. 
 
Her opplyses det at for vanlige avfallsanlegg, som tar imot mer eller mindre usortert avfall, er 
dette en sentral problemstilling ettersom organisk avfall som blir liggende i lager kan avgi 
lukt. 
Her er det kun snakk om forbrenning av farlig avfall og det er framfor alt organiske 
løsemidler (for eksempel spillolje) som kan være kilder til lukt. Som det fremgår av 
bestemmelsenes § 4.1, pkt.7 vil flytende avfall bli oppbevart i lukkede containere/kar, og det 
skal ikke lukte fra lager. Øvrig avfall skal lagres inne i mottakshallen. 
Som det fremgår av KU og utslipp til luft vil selve forbrenningen ikke generere noen 
overskridelser av anbefalte grenseverdier eller kriterier for utslipp til luft. 
Det opplyses at i dette ligger også sjenerende lukt. Her vil det også bli stilt strenge krav 
gjennom utslippstillatelsen, etterkontroll og krav til oppfølgende målinger.   
 
Rådmannen tar denne vurdering til etteretning og ser ikke noe behov for videre utdyping vedr. 
lukt.  
 
Påpekninger for øvrig vil i hovedsak bli en del av de krav som stilles i utslippstillatelsen fra 
Forurensningsmyndigheten (SFT) dersom tiltaket skal iverksettes. 
 
 
Merknad fra Wenberg Fiskeoppdrett AS. 
”Wenberg Fiskeoppdrett AS (WF) driver med produksjon av laks i Skjerstadfjorden. En av 
våre lokaliteter ligger svært nær det planlagte avfallsenergianlegget. 
 
WF er positiv til at man i Fauske kommune arbeider for etablering av Avfallsenergi AS. 
Etablering av en slik bedrift vil skape et betydelig antall arbeidsplasser som er viktig for 
kommunen samt økt kompetanse innen denne type industri i vårt område. 
 
WF er ikke fornøyd med konsekvensutredningen i forhold til: 

1. Vurderingen og ivaretakelse av risiko for utslipp til sjø i forbindelse med transport og 
lossing. 

2. Anleggets lokalisering. 
 
WF ber om at det legges frem en HMS plan som beskriver hvordan man skal ivareta 
sikkerheten i forhold til båttransport og lossing. 
WF foreslår at Fauske kommune gjennom kommunens næringsselskap Fauna arbeider for en 
lokalisering som ikke fører til direkte avrenning til fjorden samt ligger mer skjermet i forhold 
til omgivelsene.” 
 
Vurdering/anbefaling: Som det fremgår av KU er det anslått at ca. 20% av avfallet kan bli 
levert via båt. Det antas at leveranse med båt vil være begrenset til ca. 1-2 anløp pr. måned. 
De mest aktuelle avfallsfraksjonene som leveres med båt er spillolje. 
 
Ettersom det ikke er aktuelt å ta i mot fartøy i internasjonal fart vil det ikke være nødvendig 
med tilrettelegging i henhold til kravene i ISPS-koden (International Ship and Port Security 
Code), dvs. at det ikke er behov for inngjerding eller adgangskontroll. 
 



En av de mest aktuelle risikoområdene er vurdert å være kaiområdet og båt liggende ved kai. 
Risikoen her knytter seg til utslipp til sjø ved lossing fra båt forutsatt at olje pumpes fra båt. 
Et eventuelt utslipp vil raskt komme i kontakt med sjø. Små utslipp vil kunne forekomme, 
men ha små konsekvenser.  
Risikoen for større utslipp, med større miljøkonsekvenser er imidlertid liten. Fartøy som fører 
forurensende last er i henhold til losloven pliktig til å benytte statslos underveis i farvann 
innenfor grunnlinjen. Dette vil medføre en betydelig risikoreduserende virkning. 
 
Utslipp av spillolje til sjø vil kunne berøre en tredje part, blant annet fiskeoppdrett. 
 
Konklusjonen i risikoanalysen er: Anleggets risiko medfører ingen sannsynlige hendelser på 
et kritisk nivå. Ingen hendelser eller forhold er heller vurdert å representere et uakseptabelt 
høyt risikonivå. Dette betyr at ingen av de identifiserte uønskede hendelsene forventes å ha en 
vesentlig negativ virkning for menneske, ytre miljø eller 3. person (part). 
 
Med bakgrunn i risikoanalysen er det foreslått en rekke forebyggende og skadereduserende 
tiltak. Det vil bli lagt opp til strenge krav til internkontroll og dette omfatter bla. HMS.  
En HMS plan som beskriver hvordan man skal ivareta sikkerheten i forhold til båttransport og 
lossing vil bli utarbeidet.  
 
Rådmannen tar angjeldende vurderinger i KU til etteretning og ser ikke noe behov for at HMS 
plan skal fremlegges i denne reguleringsplanprosessen. HMS planer må utarbeides (lov om 
arbeidsmiljø) dersom tiltaket skal iverksettes. 
 
Anleggets lokalisering er valgt med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan for Finneid 
næringsområde. Området har dypvannskai og ligger tett opp mot E6 og jernbane. Området er 
derfor lett tilgjengelig både med bil og båt. På sikt kan også jernbanetransport være aktuelt.   
  
 

Merknad fra Felleslista v/ Bjarne Eidissen. 
”Styret i Felleslista har behandlet saken med bakgrunn i søknaden og den utredning som 
foreligger ang. etablering av Forbrenningsanlegget for avfall på Finneid Industriområde. I 
tillegg var Felleslista også tilstede på folkemøte på Finneid Oppvekstsenter hvor det ble 
grundig orientert om den. 
 
Styret i Felleslista vil uttale følgende: 
Selv ved de tekniske løsninger for anlegget med optimal rensing av de utslipp som vil bli, er 
det ingen garanti gitt for hva som skjer ved ””teknisk svikt”” eventuelt ””blow-out”” osv. 
Dersom dette skjer vil det kunne medføre at skadelige gasser blir ført videre innover de 
tetteste bebodde områdene i kommunen. I tillegg vil vi bemerke at selve bygget/anlegget 
heller ikke passer inn estetisk i området. 
 
Felleslista sier ikke nei til etablering av forbrenningsanlegget, men ber om at det arbeides 
videre for å finne en annen plassering enn på Finneid Industriområde.” 
 
Vurdering/anbefaling: Generelt viser rådmannen til egen Risikoanalyse for tiltaket. Med 
bakgrunn i denne konkluderes det bla. slik i KU (pkt. 2.6.5 –Risiko for miljø): Håndtering av 
farlig avfall medfører potensielt store miljøskader ved eventuelle utslipp til jord, vann eller 
luft. Kravene som gjelder for håndtering av farlig avfall og sikkerheten ved prosessen i denne 
typen anlegg tilsier imidlertid forholdsvis lav sannsynlighet for uønskede hendelser. 



Eventuelle uhell vil i de fleste tilfeller heller ikke medføre utslipp av en størrelse som 
medfører særlig store konsekvenser for ytre miljø. Ingen av de identifiserte uønskede 
hendelsene medfører uakseptabel risiko. 
Videre pkt. 2.6.5. – Konklusjon: Anleggets risiko medfører ingen sannsynlige hendelser på et 
kritisk nivå. Ingen hendelser eller forhold er heller vurdert å representere et uakseptabelt 
høyt risikonivå. Dette betyr at ingen av de identifiserte uønskede hendelsene forventes å ha en 
vesentlig negativ virkning for menneske, ytre miljø eller 3. person.  
 
Estetisk vurdering er gjort i KU, pkt. 6.1 – Landskap. 
I pkt. 6.1.4 – Konsekvenser, lyder siste avsnitt slik: ”Samlet sett vurderes virkningsomfanget i 
forhold til landskap og omgivelser å være relativt begrenset. Anlegget føyer seg inn i 
eksisterende inngrepsregime i området, og vil i liten grad prege omgivelsene bortsett fra på 
nært hold. Virkningsomfanget for landskap vurderes til liten negativ. Med middels verdi på 
det influerte landskapet, vil konsekvensen bli liten negativ.”      
 
 
Merknad fra Hermann Ramberg. 
”Jeg har innsigelser på det foreslåtte material og energigjenvinningsanlegget for farlig avfall 
i Fauske kommune. 
 
Etablering av et slikt ruvende avfallsanlegg passer ikke inn på ei så sentral og fin beliggenhet 
midt i Fauske. Det vil forstygge Fauske som sted. 
 
For meg som eier av industritomt og nabo vil etablering av avfallsanlegg bety en reduksjon i 
verdi. 
 
Jeg støtter fullt ut folks reaksjoner på folkemøte der jeg også var til stede. De små positive 
effektene som etablering av ca. 10-20 arbeidsplasser kan på ingen måte oppveie de negative 
konsekvensene. Et slikt anlegg passer ikke inn sentralt på Fauske.” 
 
Vurdering/anbefaling: Hermann Ramberg eier en tomt på østsiden av E6/Jernbane mot 
Nervatnet. Tomta ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
Tomta har reguleringsformålet Byggeområde- Industri og er på ca. 2,6 daa. Avstand til 
tiltenkt avfallsforbrenningsanlegg er ca. 200m. 
 
Synspunkter på beliggenhet av et slikt anlegg er vurdert i innspill ovenfor. 
 
Eventuell verdireduksjon av angjeldende industritomt må bli en egen vurdering/behandling 
etter at tiltaket er etablert. Pbl inneholder egne bestemmelser om erstatning for tap ved 
reguleringsplan.  
 
 
Merknad fra Østbø AS. 
”Østbø AS mener at det for alle praktiske formål vil være hensiktsmessig om også den tomta 
Østbø AS disponerer på Finneid næringsområde får samme reguleringsbestemmelse som 
nabotomta, dvs. den tomta som disponeres av Avfallsenergi AS. 
 
I et eventuelt fremtidig naboskap med Avfallsenergi AS er det aktuelt for Østbø AS å være 
innsamler, lageranlegg og forbehandlingsanlegg for Avfallsenergi AS. 
 



Østbø AS har allerede i dag en betydelig aktivitet og erfaring innenfor dette fagfeltet i Bodø 
og vil være en naturlig samarbeidspartner for Avfallsenergi AS. Utover dette vil bedriftene 
kunne samarbeide om funksjoner av ren administrativ art (for eksempel administrasjon, 
økonomi personal) og maskinpark/vedlikehold. 
 
Vi håper vårt innspill vil medføre endring som beskrevet da det vil være ressursbesparende å 
slippe en omreguleringsprosess ved et evt. fremtidig samarbeid mellom bedriftene.” 
 
Vurdering/anbefaling: I utgangspunktet vurderer rådmannen et fremtidig samarbeid mellom 
Østbø AS og Avfallsenergi som positivt. Det må da vurderes hvilken aktivitet som kan 
iverksettes innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser i området Østbø AS. 
 
Å gi tomta til Østbø AS samme reguleringsbestemmelse som dette planforslaget gir for tomta 
som disponeres av Avfallsenergi AS anses som en vesentlig reguleringsendring. Det 
innebærer ny runde med utarbeidelse av plankart/bestemmelser og kanskje utvidet 
konsekvensutredning. Det må gjennomføres ny høring m.v.. 
 
Rådmannen er inneforstått med at Avfallsenergi AS ikke ønsker en slik tidsforlengelse i 
foreliggende plansak. 
 
Et evt. fremtidig samarbeid mellom bedriftene som utløser reguleringsendring på tomta til 
Østbø AS anbefaler rådmannen løses som egen reguleringssak.  
 
 

Merknad fra Avfallsenergi AS. 
”Avfallsenergi AS er kjent med Finneid Sveis AS sitt ønske om utvidelse av eksisterende tomt 
og at deres primærønske vil beskjære den tomt Avfallsenergi AS har planlagt ut fra 
betraktelig. 
 
Vi er opptatt av å finne løsninger som kan gagne alle parter og har i den forbindelse vært i 
kontakt med Østbø AS for å diskutere en overtakelse av deler av deres tomt som arealmessig 
kompensasjon for det område vi eventuelt mister til Finneid Sveis. 
Østbø AS ser positivt på dette, men kan ikke love oss et areal på størrelse med det vi eventuelt 
mister om Finneid Sveis fullt ut får sitt arealønske oppfylt. 
 
Med bakgrunn i dette vil vi presisere at Avfallsenergi AS ikke ser noen mulighet i å fortsette 
planleggingen på gjeldende tomt om Finneid Sveis tildeles areal ut over den tomtegrense som 
dras opp i vedlagte tegning. Vedlagte tegning viser tomtearealet som er et minimum for oss 
og det areal som må være utnyttbart. Med andre ord kan det ikke komme vei eller fyllingsfot 
innenfor grensen. Skal adkomstveien til industriområdet legges i tomtegrensen, må det 
etableres støttemur uten kostnader for Avfallsenergi AS. 
 
Vi ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeide.” 
 



 
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen tar uttalelse fra Avfallsenergi AS til etteretning og 
vurderer tomta som marginal i forhold til å etablere planlagt bygningsmasse med akseptabel 
utnyttbar tomt for øvrig. 



 
Totalvurdering: I høringsrunden fremkommer ingen faglige begrunnelser for at et 
forbrenningsanlegg for farlig avfall ikke kan etableres som omsøkt. Rådmannen anbefaler 
derfor at framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Finneid  næringsområde vedtas.  
 
Vedlagt underskriftskampanje er en anmodning til de folkevalgte og rådmannen velger å ikke 
kommentere denne. 
 
 
NY INNSTILLING: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
 
Utredningsplikten etter plan- og bygningsloven kap. VII-a anses oppfylt. 
 
Teksten på plankartet under TEGNFORKLARING - SPESIALOMRÅDER – endres 
til: Avfallsforbrenningsanlegg – Område for forbrenning av farlig avfall. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.1, siste setning, endres og lyder slik: Atkomstveien og 
midlertidig kryssløsning mot E6 skal opparbeides før forbrenningsanlegget for avfall 
etableres.. 
 
I området for Avfallsforbrenningsanlegg  (Spesialområder) fastsettes grad av utnytting 
til T-BYA=40%. Dette markeres på plankartet.  

 
 
PLUT-069/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 27-2 vedtar Fauske kommune ikke det 
fremlagte forslag til endring av reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
 
Med bakgrunn i KU der sannsynligheten for utslipp til sjø ved lossing og at evt. lukt 
problem fra anlegget og beliggenhet i tett bebygd område. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for AP’s forslag. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til endring av reguleringsplan for Finneid næringsområde. 
 
Utredningsplikten etter plan- og bygningsloven kap. VII-a anses oppfylt. 
 
Teksten på plankartet under TEGNFORKLARING - SPESIALOMRÅDER – endres 
til: Avfallsforbrenningsanlegg – Område for forbrenning av farlig avfall. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.1, siste setning, endres og lyder slik: Atkomstveien og 
midlertidig kryssløsning mot E6 skal opparbeides før forbrenningsanlegget for avfall 
etableres.. 



 
I området for Avfallsforbrenningsanlegg  (Spesialområder) fastsettes grad av utnytting 
til T-BYA=40%. Dette markeres på plankartet.  
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Berit Vestvann Johnsen 
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REGULERINGSPLAN - SVARTVASSVEIEN VED SOLVIK  
 
Vedlegg: Reguleringskart med bestemmelser, datert 18.08.2009 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Svartvassveien veiforening fremmer forslag til privat reguleringsplan for Svartvassveien. 
Planområdet ligger i området mellom Solvika og Svartvatn langsmed eksisterende traktorvei. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbedring av eksisterende traktorvei for 
skogbruksformål slik at veikvaliteten blir så god at veien også kan benyttes som bilvei for 
personbiler med tohjulsdrift. Det blir dermed en lettere adkomst til hyttene ved Svartvatn.  
 
Planforslaget omfatter følgende arealformål: 

1.  Fellesområder: Vei for personbiler og for traktor, parkeringsplass 
 
Reguleringsområdet omfatter eksisterende skogsvei (traktorvei) samt eksisterende 
parkeringsplass/snuplass ved enden av eksisterende skogsvei. Det eksisterende skogsveianlegget 
var ferdigbygget i 1999 og skogbrukstilskudd fra det offentlige dekket en meget stor del av 
kostnadene. 
 
Igangsetting av arbeidet med reguleringsplanen ble varslet med skriv datert 01.03.2009 til 
offentlige myndigheter. Oppstartmelding ble også annonsert i Avisa Nordland 23.12.2008. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Ved hjelp av følgende sjekkliste er det foretatt vurdering av risiko- og sårbarhet for planområdet 
 
NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei Det er forholdsvis grunt på berg langsmed veitraséen 
Kvikkleire, ustadige grunnforhold  Nei  
Steinras, steinsprang Ja I følge Skrednetts aktsomhetskart kan det være fare for steinsprang 

og steinskred på en strekning av ca 530 meter langs eksisterende 
traktorvei og planlagt vei for personbil. I følge grunneier som er godt 
kjent (Svein Jensen) kan det noen ganger gå små steinrskred, men 
disse har alltid stanset mot bekken som ligger nedenfor veien. Han 



har aldri hørt om at det har gått andre typer skred her, heller ikke i 
tidligere tider. 

Is-/snøskred Ja Is- og snøskred vil sannsynligvis også kunne forekomme på mye av 
den samme strekningen hvor det er en viss fare for steinsprang og 
steinskred. Det har opp gjennom årene gått flere små snøskred, men 
de har stanset mot bekken i bunnen av dalen og ikke forårsaket 
skader på den eksisterende veien. Heller ikke i eldre tid skal det ha 
vært større snøskred her. 

Kjente historiske skred, 
utbredelse 

Ja Små stein- og snøskred  som har stanset mot bekken i bunnen av 
dalen. 

Flomfare Nei  
Springflo Nei  
Flomsonekart, historiske flomnivå Nei  
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei  
Mye nedbør Nei Ikke spesielt mye sammenliknet med områdene omkring 
Store snømengder Nei Ikke spesielt mye sammenliknet med områdene omkring 
Radon Nei Ikke interessant i denne sammenheng 
Annet… Nei  
 
 
DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring 
/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  
- landbruksareal 
- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak,båndlegging etc. 

 Nei Det er en lokal drikkevannskilde i bekken 
som dels renner langsmed den eksisterende 
traktorveien. Denne drikkevannskilden 
forsyner bosettingen i Solvika med 
drikkevatn. Grunneierne i 
Solvika/veibyggerne mener at denne 
opprustingen ikke eller i svært liten grad 
vil medføre at det kommer løsmasser ut i 
bekken slik at denne blir forurenset på det 
viset. En slik løsmasseforurensning vil for 
øvrig også gjerne være ganske kortvarig 
hvis det skjer. 

 
 
VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  
Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  
Olje-/gassanlegg Nei  
Lagringsplass for farlige stoffer for 
eksempel industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  
Anlegg for deponering og 
destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  
Gamle fyllplasser Nei  
Forurenset grunn og sjøsedimenter, 
endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  
Dumpeområder i sjø Nei  
 
 



INFRASTRUKTUR 
Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for 
området? 

- hendelser på veg 
- hendelser på jernbane 
- hendelser på sjø/vann 
- hendelser i luften 

Nei  

Veger med mye transport av farlig gods Nei  
Ulykkesbelastede veger Nei  
Støysoner ved infrastruktur Nei  
 
 
STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor 
bør ha en grundig vurdering 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  
Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  
Skole/barnehage Nei  
Flyplass Nei  
Viktig vei/jernbane Nei  
Jernbanestasjon/bussterminal Nei  
Havn Nei  
Vannverk/kraftverk Nei  
Undervannsledninger/kabler Nei  
Bru/demning Nei  
  
 
Vi har foretatt en vurdering av planforslaget i forhold til gjeldende forskrift om 
konsekvensutredninger, ref. forskriftens § 3 og § 4, og funnet at planen ikke må behandles etter 
forskriften.  
 
Enhetsleder for Park/idrett har fått reguleringsplanen fremlagt til vurdering i møte med 
saksbehandler og hadde ingen merknader til planforslaget. 
 
Skogbrukssjefen har sammen med de jordbrukssakkyndige ved Plan og utvikling vurdert 
reguleringsplanen og funnet at planforslaget kan aksepteres slik det foreligger.  
 
Det planlagte veianlegget skal tjene som vei både for kjøring med personbil til hytter ved 
Svartvatn og som skogsvei (traktorvei). Den planlagt opprustede veien ligger i rent NLF-område 
hvor det er forbud mot bygging av hytter. Ved Svartvatn ligger det i dag 8 – 9 hytter. I 
eksisterende kommuneplans arealdel og i den nye arealdelen som er utarbeidet (til 
rullering/høring) er det ikke lagt opp til mer hyttebygging i dette området. Også i den nye 
arealdelen (til høring), er områdene omkring planlagt vei lagt ut som rent NLF-område.  
 
Det har vært godkjent liknende reguleringsplaner i Saltdal kommune. I ettertid har det her noen 
steder  vist seg å oppstå en del konflikt mellom hytteeiere og skogeiere som ønsker å drive i 
skogen med tyngre skogsmaskiner. Etter kjøring med tyngre skogsmaskiner, er det vanlig 
(vanligvis kontraktfestet) at entreprenøren skal reparere skogsveiene der de er blitt skadd.  Når 
driften kanskje pågår et par uker og veien blir reparert først en stund etter at driften er avsluttet, 



så blir det for noen hytteeiere for lenge å vente med å kjøre med bil til hytta. I tillegg vil 
hytteeierne kreve at veianlegget ikke bare blir pusset på og planert med gravemaskin, men at det 
blir delvis gruset på nytt de steder grusen er blitt kjørt langt ned i gjørma. Dermed kan det bli 
svært kostbart å reparere veianlegget. Dette kan gå kraftig utover lønnsomheten ved den enkelte 
skogsdrift. Av forannevnte grunner er det i reguleringsbestemmelsene (§ 3, pkt. 6) blitt tatt inn at 
grusingen skal ha en tykkelse på 10 cm komprimert og at det på bæresvake strekninger skal 
legges 40 cm tykt komprimert gruslag på fiberduk.  Av samme grunn er det også i 
planbestemmelsenes planbeskrivelse tatt med en presisering om at adkomst til hytteområder ikke 
skal forringe mulighetene for å benytte veien i skogbruksøyemed og at veien primært er etablert 
for landbruksformål. 
 
 
INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges forslag til reguleringsplan for 
Svartvassveien ved Solvik ut til offentlig ettersyn. 

 
 
PLUT-070/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges forslag til reguleringsplan for 
Svartvassveien ved Solvik ut til offentlig ettersyn. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Skogbrukssjef til videre forføyning    
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Sak nr.:    071/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
RULLERING KOMMUNAL PLANFOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG 
FRILUFTSLIV- PLANENS ANLEGGSDEL  
 
Vedlegg: Prioritert handlingsplan 2010-2013, og uprioritert langtidsplan 2013-2020 for anlegg og områder 

for idrett og friluftsliv og nærmiljøanlegg 2010-2013 
 
Sammendrag: 
 
Kultur- og Kirkedepartementet ha pålagt kommunene årlig rullering av  ”kommunedelplan for 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv – planens anleggsdel for 2010-2013”.  
 
Etter forrige rullering av  anleggsplanen  i k-styret .09.12.08 er følgende endringer:  
 
Følgende anlegg tas ut av prioritert plan enten fordi de ikke blir realisert, eller fordi de er 
ferdigstilt og har mottatt alle spillemidler i 2009: 
 

Fauske svømmehall(Fauskebadet) har mottatt 9,6 millioner til 25 meters bassenget og dette 
tas ut av planen. 

Ballbinge Erikstad har mottatt 200 000 og denne tas ut av planen. 
Vestmyra aktivitetsanlegg har fått tilsagn på 200 000.-  
 
Klungsetmarka fritidspark v/ Fauske IL langrennsgruppa bygger  ny adkomst/inngang til 
Klungsetmarka. I tillegg består anlegget av utvidelse/rehabilitering  av lysløypa, stadion, 
klubbhus, og smørebu/garasje for tråkkemaskinen. Anlegget har fått søknadssummen på kr 
1 690 000.-  gjennom statens tiltakspakke og er derfor  er tatt ut av planen  
 
Følgende anlegg/tiltak er ferdigstilt, men har ikke mottatt tilsagn om midler i 2009:  
Fauskebadet  –opplæring/- terapibasseng – godkjent søknadssum   kr.2 400 000.- 
  - Klubblokaler- godkjent søknadssum   kr.   459 000.- 
  - Rullestolrampe – godkjent søknadsum  kr.   120 000.- 
  - sikkerhets-/overvåkningsutstyr   kr.     66 000.- 
Dråvika motorsportsenter 

- Rallycrossbane godkjent søknadsum  kr. 840 000.- 
- Bilcrossbane     godkjent søknadsum  kr. 840 000.- 
- Klubbhus        godkjent søknadsum  kr. 418 000.- 
- Motorcrossbane vil stå ferdig sommer 2010 godkjent søknadsum 

 kr. 311 000.- 
  



Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er foretatt enkelte rokeringer og endringer på prioriteringer mellom anlegg, og det er justert 
inn nye priser på de fleste anlegg. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Prioritering av anlegg 
Nr 1-4 
Fauskebadet prioriteres som 1- 4 fordi   byggingen ble ferdig i august -08 og anlegget har fått 
utbetalt  3,0 mill kr. i 2007 og 2,697 mill. i 2008 og 3,903 mill. i 2009, til sammen kr. 9,6 mill. 
Gjenstående midler som det er godkjent er opplæring/- terapibasseng kr.2 400 000.-, 
klubblokaler kr.   459 000.-, rullestolrampe –kr.   120 000.- , sikkerhets-/overvåkningsutstyr 
kr.66 000.- 
   
Nr.5-8 
Motorsportanlegg i Dråvika er prioritert fra 5-8 da dette er en type  anlegg som mangler i Indre 
Salten og som vil bety mye for den motorsportsinteresserte ungdommen. Store deler av anlegget 
er nå  ferdigstilt og de venter på tildeling Anlegget er tatt i bruk og det er arrangert billøp der.  
Anlegget er fullfinansiert  
 
Nr.9-10.  
Holtanlia, Klubbhus, servicebygg/varmestue og garasje/lagerbygg for utstyr prioriteres som 9-10 
fordi de har fått godkjent sin søknadsum og venter på utbetaling av spillemidler på kr. 1 618 00.-. 
Fauske I.L. Holtanlia alpinsenter har bygget snøproduksjonsanlegg. Klubbhus, servicebygg, 
varmestue og garasje lagerbygg er nødvendige fasiliteter for å få et fullverdig anlegg.  Fauske 
kommune har i 2007 gitt et investeringstilskudd på kr. 260 000,-  
 
 
Nr.11-17 
Sulitjelma fjellandsby er satt opp på 11-17 fordi dette er ny søknad i år. Dette er et meget 
spennende prosjekt i Daja, Sulitjelma. Dette  vil gi reiseliv og tilrettelegging for friluftsliv og 
idrett et stort løft. Snøforholdene i fjellet og høyereliggende er også mer sikre, særlig på 
forvinteren.  
Nr.18 
Fauske fritidsenter  
Fauske tennisklubb planlegger å renovere tennishallen med nytt banedekke, nytt lagerrom, 
akustikktiltak, vaskemaskin, ombygging av garderober. Finansieringen er mangelfull. 
 
 
Ikke finansierte anlegg, ikke spillemiddelsøknad i år. 
 
Nr. 19 
Finneid grusbane, nytt toppdekke. Finansieringen er mangelfull. 
 
Nr.22-24 
Valnesfjord flerbrukshall med skytterbane og sosiale rom  er satt som nr. 16-18.  Valnesfjord IL 
er et meget aktivt idrettslag med følgende aktiviteter: håndball, ski, orientering, friidrett og 
fotball. Skytebanen vil gi et løft for et aktiv skyttermiljø. Hallen vil også være et kulturbygg for 
et rikt kulturliv. 



 
Nr.25. 
Lagerrom Fauske idrettshall Fauske kommune.  
 
 
Nærmiljøanlegg  
Nr. 1 Skateboardanlegg med diverse skateelementer 
Nystiftet skateboardklubb har satt i gang planlegging  av nytt skateboardanlegg ved Fauske 
idrettshall. Dette vil ha stor betydning for utøvere innen skateboard som i dag mangler tilbud . 
 
Anleggsplanen ble behandlet i Fauske idrettsråd 17 november 2009 og det kom følgende 
kommentarer  : 
 
Snøproduksjonsanlegg, Klungsetmarka fritidspark. Denne ble søkt for første gang i fjor og skulle 
vært fornyet i år. Det ble ikke sendt inn fornyet søknad, men tror det er meget viktig at dette 
anlegget tas inn i planen igjen. Det er meget viktig å få plass et snøproduksjonsanlegg som  vil gi 
stabile og forutsigbare snøforhold i Klungsetmarka. Ved arrangering av store mesterskap vil man 
slippe å stille med reservearena hvis Klungsetmarka har snøproduksjonsanlegg. Anlegget er 
foreslått satt inn på 11. plass i planen.  
 
Det kom også kommentar på Finneid grusbane, nytt toppdekke som har så lavt beløp at er under 
laveste tilskuddsgrense. Fauske fritidssenter tas ut pga  mangelfull finansiering. Begge anleggene  
flyttes over til uprioritert plan.  
 
Legger ved en revidert plan som har : 

• Snøproduksjonsanlegg, Klungsetmarka fritidspark på 11. plass i planen for  rehabiltering 
og nybygg av ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og kulturbygg. 

• Fauske fritidsenter som er flyttet over uprioritert plan 
• Finneid grusbane, nytt toppdekke som er flyttet over på uprioritert plan. 

 
INNSTILLING : 

 
Kommunestyret vedtar Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 -2013 
anleggsdelen sidene 17-22 slik de foreligger. 

 
 
PLUT-071/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Ny saksutredning ble utdelt i møtet. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Kommunestyret vedtar Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 -
2013 anleggsdelen sidene 17-22 slik de foreligger. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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Sak nr.:    072/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
FORLENGELSE AV LEIEKJØRING  
 
Vedlegg: Oversikt over leiekjøring med snøskuter – sesongen 2008/2009  
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har fått forlenget forsøksordningen vedr. forvaltning av motorisert ferdsel i 
utmark fram til nytt lovverk trer i kraft. 
For snøskutersesongen 2008/2009 har det vært 10 leiekjøringsløyver fordelt på 5 
utøvere/firmaer. 
 

Løyvene har tidligere vært tildelt etter vilkår vedtatt i tilknytning til reguleringsplan med 
tema motorferdsel i Fauske kommune.  Her går det fram at intensjonene/rettledningen som er 
gitt i rundskriv nr. T-1/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal danne grunnlag for 
leiekjøringa.  Leiekjøring skal bl.a. benyttes til: 

- Transport mellom bilvei og hytte 
- Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- Transport av massemedia på reportasjeoppdrag  
- Transport av funksjonshemmede 
- Transport av ved       

                              
 
Saksopplysninger: 
 
Skutersesongen 2008/2009. 
Løyvene har vært fordelt slik: Sulitjelma Turistsenter          4 løyver           Sulitjelma 
                                                 Byggetjenester                      2 løyver           Sulitjelma 
                                                 Sulitjelma Adventure            2 løyver           Sulitjelma 
                                                 Erland Lundli                        1 løyve            Klungset 
           Ikke benyttet                 Knut Forsgren                       1 løyve            Klungset   
 
Som rapporten viser er det nedgang i antall turer som er benyttet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er uvisst når nytt regelverk for motorisert ferdsel trer i kraft. I brev fra Kommunal- og 
regionaldepartementet heter det at forsøksordningen forlenges fram til ny lov trer i kraft, og det 



er ikke satt noen eksakt dato.  På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at de igangværende 
løyvene prolongeres fram til dette skjer.  
 
INNSTILLING : 

 
Alle 10 løyvene for leiekjøring prolongeres med inntil 1 år, dvs. t.o.m. 31.12.2010 eller 
fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark trer i kraft hvis det skjer før denne 
datoen. 
 
Felles for alle løyven: 
Løyvene gis med grunnlag i vilkår for motorferdsel i Fauske kommune og bestemmelser 
for løyveinnhavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
 
Løyveinnhaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune, samt 
event søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark.    

 
 
PLUT-072/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Ronny Borge stilte spørsmål med egen habilitet. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6.1e). 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Alle 10 løyvene for leiekjøring prolongeres med inntil 1 år, dvs. t.o.m. 31.12.2010 eller 
fram til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark trer i kraft hvis det skjer før denne 
datoen. 
 
Felles for alle løyven: 
Løyvene gis med grunnlag i vilkår for motorferdsel i Fauske kommune og bestemmelser 
for løyveinnhavere vedtatt i PLUT-sak 76/05. 
 
Løyveinnhaver må selv sørge for dispensasjon for leiekjøring i Saltdal kommune, samt 
event søke dispensasjon fra vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark.    

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
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Sak nr.:    073/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
SØKNAD OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV  
 
Vedlegg: Søknad med kartutsnitt 

Uttalelse fra Fylkesmannen med notat fra Direktoratet for naturforvaltning 
 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har mottatt søknad om utkjøring av åte, dvs. trafikkdrept rein el. elg til åteplass 
med snøscooter og ATV fra Kåre Stormo.  Stormo skal jakte på jerv.  Saken må behandles etter 
§ 7 i Plan- og bygningsloven og det må foreligge særlige grunner for at dispensasjonen skal 
kunne innvilges. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kåre Stormo har åteplass ved Lillevann i Skoffedalen i nærheten av Barfjellet.  Åteplassen 
brukes hovedsakelig til jervjakt, men det skytes også en del rødrev.  Da det er en hel del hele 
skrotter som blir aktuelt å frakte, er det nødvendig å få benytte motorisert transport for å kunne 
sørge for tilføring av ny åte etter hvert som det blir spist opp. 
 
Lisensjakta på jerv er i perioden 10. september – 15. februar.  Snøskutersesongen starter 15. 
oktober forutsatt at marka er frosset og snødekt.  Det vil være behov for å benytte ATV i 
perioden før snøen kommer, og snøskuter når marka er frosset og snødekt.  I flg. søker er det 
nødvendig å komme tidlig i gang med foring på åteplassen for å få mest mulig effektiv jakt når 
jaktsesongen starter. 
 
Trasèen det søkes om å få benytte går fra parkeringsplassen på Tverråmoen, langsetter gamle 
Fjellveien til Lillevann, deretter ca 300 m i terreng fram til åteplass. Åteplassen ligger mellom 
Fjellveien og riksvei 830. 
 
 
Saken ble sendt til høring hos Fylkesmannen i Nordland og Reindriftsforvaltningen 21.09.09.  
Fylkesmannen stiller seg positiv til måten transport skal skje på.  Reindriftsforvaltningen har 
ingen merknader til søknaden. 
    
 
Saksbehandlers vurdering: 
 



Åteplassen ligger ca. 300 m fra Fjellveien slik at det er et kort stykke det er nødvendig å kjøre 
med ATV/snøskuter i terrenget.  I flg. søker har plassen vært benyttet til åteplass for jerv de to 
siste årene.  Det vil være behov for 4 turer med ATV i tidsrommet fra 1. september og fram til 
det kan benyttes snøskuter og 4 turer med snøskuter til frakting av skrotter av elg og rein til 
åteplassen. 
 
På bakgrunn av dette legger Rådmannen fram følgende innstilling.    
                                              
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges Kåre Stormo 
dispensasjon for bruk av ATV 4 turer i barmarksesongen for frakt av skrotter av 
trafikkdrept elg el. rein til hans åteplass ved Lillevann i Skoffedalen. 
I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i noen del av 
kommunen. 
I vintersesongen innvilges søker 4 turer med snøskuter for samme formål. 
Det skal føres kjørebok for bruk av snøskuter. 

     
 
PLUT-073/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Rådmannen endrer innstillingen siste setning: 
Det skal føres kjørebok for bruk av snøskuter og ATV. 
 
Wenche Setså (AP) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Dispensasjonen gjelder kun for lisensjakt i området Lillevann, Skoffedalen i tidsrommet 
10. sept. – 15. febr. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
AP’s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges Kåre Stormo 
dispensasjon for bruk av ATV 4 turer i barmarksesongen for frakt av skrotter av 
trafikkdrept elg el. rein til hans åteplass ved Lillevann i Skoffedalen. 
I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i noen del av 
kommunen. 
I vintersesongen innvilges søker 4 turer med snøskuter for samme formål. 
Det skal føres kjørebok for bruk av snøskuter og ATV. 
Dispensasjonen gjelder kun for lisensjakt i området Lillevann, Skofferdalen i tidsromet 
10. sept. – 15. febr. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/8838      
   Arkiv sakID.:   09/1363  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    074/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I SJØ  
 
 
Vedlegg: Utsnitt av gjeldende kystsoneplan i området A8. Utsnitt  av rulleringsforslag for samme område 

(A1) 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel. Planarbeidet har særlig 
fokus på å gjøre arealdelen komplett med arealstatus på hele kommunens land- og sjøareal. 
 
Arealdelens rulleringsforslag har lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 23.06 – 15.09.09. 
 
I brev av 22.05.09 søker White Ocean Salten AS om dispensasjon fra kystsoneplanen 
(kommuneplanens arealdel). 
Søknaden ligger innenfor et område som i kystsoneplanen er avsatt til akvakultur – område A8. 
Deler av fortøyningene til planlagt akvakulturanlegg vil imidlertid strekke seg utenfor område 
avsatt til akvakultur. 
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) kreves det derfor dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel når det gjelder disse fortøyningene. 
 
Arealdelens rulleringsforslag legger imidlertid opp til at vestlige del av A8 justeres slik at 
omsøkt etablering ikke vil være i tråd med dette. Gjenstående areal av A8 har benevnelsen A1 i 
rulleringsforslaget. 
 
For å få en helhetlig gjennomgang av arealformålsproblematikken i dette området anbefaler 
rådmannen at pågående rullering av kommuneplanens arealdel sluttføres før det kan tas stilling 
til dispensasjonssøknad fra White Ocean Salten AS.  
 
Før kommunen gjør endelig vedtak i saken har berørte parter pr. brev fått anledning til å uttale 
seg, jfr. forvaltningsloven § 17: 
 
Nordland Fylkes Fiskarlag støtter dette.  
 
Kystverket Nordland har ingen merknader. 
 
Fiskeridirektoratet Region Nordland har ingen merknader. 
 



Ola Haneseth har følgende uttalelse: ”Som hytteeier og en som aktivt bruker området ved 
Alvenes til friluftsliv og rekreasjon vil jeg støtte Fauske kommunes forslag om å gi et forbud mot 
tiltak i området A8 i gjeldende kystsoneplan. Jeg er av den oppfatning at det bør utøves stor 
varsomhet med etablering av akvakultur i Skjerstadfjorden. Det anlegget som nå er i drift bør 
evalueres etter noen års drift i forhold til å kunne si noe om hvordan fjorden påvirkes både 
forurensingsmessig og i forhold til de naturlige fiskestammene i området. 
 
I tillegg mener jeg det er en forringelse av friområdet Alvenes hvis det blir en utvidelse av 
akvakulturanlegg. Det har de siste årene vært en betydelig økt interesse for området i 
forbindelse med rekreasjon, friluftsliv og undervisningsformål. Det vil derfor være en åpenbar 
interessekonflikt i forhold til økt næringsutvikling i området. 
 
Håper Fauske kommune vil utøve en restriktiv praksis i forhold til ytterligere utvidelse av 
eksisterende akvakulturanlegg og evt. etablering fra nye aktører.” 
 
Rådmannen tar ovenstående uttalelse til etteretning og kobler disse vurderinger til pågående 
rullering av kommuneplanens arealdel (kystsoneplanen). 
 
White Ocean Salten AS (WOS) har følgende uttalelse: ”WOS sendte vår søknad 22.05.09. Hvis 
innstillingen fra administrasjonen blir vedtatt, vil det ta over ett år før vår søknad blir behandlet. 
 
Dette vil få store negative konsekvenser for WOS. 
 
Fauske kommune har en kystsoneplan som gjelder frem til årsskiftet og har anledning til 
behandling av saken. 
 
Det er de samme politikerne som har anledning til å behandle vår sak før årskiftet, som eventuelt 
vil behandle vår søknad sommer/høst 2010. 
 
For WOS er det viktig med en avklaring og det vil få svært uheldige konsekvenser hvis Fauske 
kommune følger innstillingen fra administrasjonen. 
 
Uten avklaring, får vi ikke mulighet til å etablere oss. Samtidig representerer det vesentlige 
ekstrakostnader å søke andre alternativer. 
 
Fauske kommune bes derfor om å vise forståelse for WOS sin situasjon, og behandle vår søknad 
av 22.05.09 snarest mulig.” 
 
Rådmannen tar ovenstående uttalelse til etteretning, men vurderer fortsatt behov for å legge 
denne saken ”på is” inntil pågående rulleringsprosess av arealplanen er avsluttet. 
 
Med bakgrunn i ovenstående og en totalvurdering anbefaler rådmannen å gi midlertidig forbud 
mot tiltak i og vedrørende område A8 i gjeldende kystsoneplan, jfr. pbl § 13-1. 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar planutvalget midlertidig forbud mot 
tiltak i og vedrørende område A8 i kystsoneplanen. 



 
 
PLUT-074/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar planutvalget midlertidig forbud mot 
tiltak i og vedrørende område A8 i kystsoneplanen. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/9270      
   Arkiv sakID.:   09/2378  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Formannskapet 
 

Sak nr.:    075/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 091/09 FORMANNSKAP  30.11.2009 
 
 
BJARNE J. ARONSEN, ERIKSTAD. SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL 
/TILLEGGSTOMT TIL  GNR. 104 BNR. 293  
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Bjarne J. Aronsen datert 05.10.09 

2. 2 stk kartkopi 
3. Kopi av målebrevskart for gnr. 104 bnr. 293 

 
Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til erverv av ca. 180 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 
247 på Erikstad. Omsøkt areal er tenkt tillagt søkers eiendom, gnr. 104 bnr. 293, som 
tilleggsareal. 
 
Fauske kommune ervervet tidlig på 60-tallet store arealer på Erikstad til boligformål, deriblant 
eiendommen gnr. 104 bnr. 247.  Boligtomtene langs Solvollveien ble i all hovedsak utskilt fra 
denne eiendommen. 
 
Omsøkt areal er i stadfestet kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 regulert til landbruk- 
natur- og friluftsområde, LNF-område. Søknaden  er således ikke i tråd overordnet plan. 
 
På sør-vestsiden av Solvollveien er det i dag et klart skille mellom areal regulert  til boligformål 
og areal regulert til LNF-formål.  Dette bør opprettholdes. 
 
Et ja til søknaden krever dispensasjon fra vedtatt kommunedelplan. Rådmannen kan ikke se at 
det i saken foreligger vektige grunner nok til å gi dispensasjon fra vedtatt plan.  
Søknaden anbefales ikke innvilget. 
 
I følge målebrev for eiendommen gnr. 104 bnr. 293, (søkers eiendom), er det er det i vestre 
hjørne av eiendommen en trekant, areal stort ca. 20 m2, som eies av Fauske kommune, (gnr. 104 
bnr. 327). 
 
Rådmannen anbefaler at søker tilbys å kjøpe dette arealet. 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Bjarne J Aronsen hva angår erverv av tilleggsareal som omsøkt innvilges  
ikke. 
 



Søker gis tilbud om kjøp av ca. 20 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 327 til 
en pris stor kr. 68,- pr. m2. I tillegg kommer omkostninger stor ca. kr. 1800. 

 
 
PLUT-075/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Bjarne J Aronsen hva angår erverv av tilleggsareal som omsøkt innvilges  
ikke. 
 
Søker gis tilbud om kjøp av ca. 20 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 327 til 
en pris stor kr. 68,- pr. m2. I tillegg kommer omkostninger stor ca. kr. 1800. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/8419      
   Arkiv sakID.:   09/2196  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet 
 

Sak nr.:    076/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 092/09 FORMANNSKAP  30.11.2009 
 
 
KARIN KVITLE, ERIKSTAD. SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT 
AREAL/TILLEGGSTOMT TIL GNR. 104 BNR. 311 
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Karin Kvitle datert 15.09.09 

2. 2 stk. kartkopier 
 
Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til kjøp av ca. 150 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 
327 på Erikstad. Omsøkt areal skal tillegges eiendommen gnr. 104 bnr. 311 (søkers eiendom)  
som tilleggsareal. 
 
Fauske kommune ervervet tidlig på 60-tallet store arealer på Erikstad til boligformål, deriblant 
eiendommen gnr. 104 bnr. 247 og senere bnr. 327.  
 
Omsøkt areal er i stadfestet kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 regulert til boligformål. 
Arealet kan ikke anvendes som selvstendig byggetomt, men er et naturlig tilleggsareal til søkers 
eiendom. 
 
Rådmannen har ingen merknader til søknaden og anbefaler denne innvilget. 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Karin Kvitle hva angår kjøp  av ca. 150 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 327 innvilges. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger  i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
 
PLUT-076/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Truls Larsen (FRP) foreslo nytt 2. avsnitt: 
Formannskapet fastsetter prisen i forhold til brakkareal eller boligareal. 



 
Innstilling med FRP’s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Karin Kvitle hva angår kjøp  av ca. 150 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 327 innvilges. 
 
Formannskapet fastsetter prisen i forhold til brakkareal eller boligareal. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/9450      
   Arkiv sakID.:   09/1603  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  Formannskapet 
 

Sak nr.:    077/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 093/09 FORMANNSKAP  30.11.2009 
 
 
 
TRYGVE AASJORD, SJØROSEVEIEN 3, FAUSKE. SØKNAD OM ERVERV AV 
KOMMUNALT AREAL  
Vedlegg: 1. Kopi av søknad datert 22.06.09. 

2. 2 stk. kartkopier 
 
Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder tillatelse til erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr. 
405 på Stranda. Arealet skal tillegges eiendommen gnr. 104 bnr. 671 som tilleggstomt. 
 
Omsøkt areal er i stadfestet reguleringsplan for Stranda, vedtatt i 1979,  regulert til gangveg. 
Gangvegen er imidlertid etter alle disse årene ikke bygd. Deler av regulert gangareal er 
gjennom tiden blitt nedbygd, hvilket tilsier at gangtrafikken ned til Tareveien går langs annet 
etablerte vegsystemet. 
 
I F-sak 204/08 vedtok formannskapet salg av tilsvarende regulert gangvegareal til eiere av 
eiendommen Ålegressveien 2, gnr. 104 bnr. 502, 641 (Marthe K. Elertsen/Ola Tande Hansen) 
 
Videre vedtok sektorstyret drift/teknisk i 2003, DT-sak 128/03, salg av tilsvarende regulert 
gangareal til eier av eiendommen Ålegressveien 1.  
 
Rådmannen har ingen merknader til søknaden. 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 104 bnr. 405 innvilges. 
 
Vedtak i F-sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger  i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 



PLUT-061/09 VEDTAK-  08.09.2009 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Trygve Aasjord hva angår erverv av ca. 50 m2 av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 104 bnr. 405 innvilges. 
 
Vedtak i F-sak 204/08 må hensyntas i forbindelse med oppmåling av tomtearealet. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
FOR-071/09 VEDTAK-  16.09.2009 

 
Kjell Eilertsen stilte spørsmål med egen habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd. 
Eilertsen ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Ordfører foreslo: 
Saken utsettes. 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 

 
 
FOR-081/09 VEDTAK-  19.10.2009 

 
Brev fra Trygve Aasjord datert 28.09.09 ble utdelt i møtet. 
 
Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 
Saken utsettes. 
 
FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Nye vedlagg:  Kopi av ny søknad fra Trygve Aasjord datert 28.09.09 
  2 stk.  kartkopier 
 



Trygve Aasjord fremmer  i brev av 28.09.09 ønske om erverv av ytterligere areal av Fauske 
kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 405. Størrelsen på ”tilleggsarealet” er ca. 15 m2., jfr. 
vedlagt kartskisse. 
 
Rådmannen har ingen merknader til salg av ”tilleggsarealet” og anbefaler søknadene fra 
Trygve Aasjord innvilget  
 
 
NY INNSTILLING: 
 

Trygve Aasjord gis tillatelse til  erverv av ca. 65 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 405. 
 
Kjøpesum settes til kr. 68,- pr. m2.  (Vedtatt pris for salg av ”brakkarealer”) 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
PLUT-077/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Truls Larsen (FRP) foreslo nytt 2. avsnitt: 
Formannskapet fastsetter prisen i forhold til brakkareal eller boligareal. 
 
Innstilling med FRP’s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Trygve Aasjord gis tillatelse til  erverv av ca. 65 m2 av Fauske kommunes eiendom 
gnr. 104 bnr. 405. 
 
Formannskapet fastsetter prisen i forhold til brakkareal eller boligareal. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer kart- og delingsforretning.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
    
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    078/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM OPPFØRING AV 
GARASJE OG ENDRET UTKJØRING  
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Eivind Barstrand datert 24.03.09 

2. Kopi av brev fra Dan Håkon Kjerpeseth datert 20.03.09 (nabo til E. Barstrand) 
3. Oversiktskart 
4. Kopi av stadfestet reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan 
5. Kartkopi som viser omsøkt utkjøring  
 

 
Sammendrag: 
 
Synnøve og Eivind Barstrand søker i brev datert 24.03.09 om oppføring av garasje samt 
endret utkjøring fra eiendommen gnr. 103 bnr. 1523 i nedre Hauan veg. Ny utkjøring ønskes 
lagt direkte ut til Bjørkveien via eksisterende gang-/sykkelveg, jfr. vedlagt kartskisse. 
 
Søknad om oppføring av garasje er behandlet som egen sak. Denne er innvilget. 
 
Reguleringsplan Utvidelse nedre Hauan ble vedtatt av kommunestyret 30.05.96, K-sak 
168/96.  Hensikten med planen var å legge til rette for nye boligtomter i nedre Hauan samt 
redusere antall avkjørsler på strekningen fra Fauske postterminal til kryss 
Bjørkveien/Gryttingveien.  
 
I planprosessen var det spesiell fokus på trafikksikkerheten på Grønåsveien/kryss 
Jernbanebrua/Bjørkveien samt strekningen Bjørkveien mot Rognveien. Det var ikke ønskelig 
med adkomster direkte ut i hovedvegen Grøåsveien/Bjørkveien. 
 
Med bakgrunn i dette fikk eiendommene langs Grønåsveien regulert sine adkomster til nedre 
Hauan veg. Dette medførte protester fra berørte tomte-eiere. Protestene ble ikke tatt til følge.  
Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. 
 
Videre fikk boligeiendommen gnr. 103 bnr 1492 samt kommunal tomt (nå gnr. 103 bnr. 1522 
og bnr. 1523) adkomst til nedre Hauan veg via regulert gang-/sykkelveg. Dette etter en 
grundig vurdering av fordeler/ulemper ved bruk av regulert gang-/sykkelveg som 
boligadkomst veid opp mot et ikke ønske om direkteadkomst ut på hovedveien (Bjørkveien). 
 
Byggmester Sten Andersen ervervet boligtomen gnr. 103 bnr. 1522 i 2004. Eiendommen fikk 
i hht stadfestet reguleringsplan adkomst langs regulert gang-/sykkelveg opp til nedre Hauan 
veg.  



 
Det ble innvilget byggetillatelse for et vertikaldelt to-leilighetshus. Framlagt situasjonsplan 
viste garasjeplassering. (Denne er identisk med dagens situasjon). Garasjene ble ikke oppført 
av Sten Andersen.  
 
Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522 ble i 2005 delt i 2 eiendommer (ny eiendom gnr. 103 bnr. 
1523). Denne har vegrett over avgivereiendommen.   
 
Etter ferdigstillelse av leilighetshuset solgte byggmester Sten Andersen leilighetene. 
 
Hovedveien fra E6 via Jernbanegata til Bjørkveien/Rognveien og videre over til Finneidlia 
har allerede i dag en betydelig trafikkbelastning. Forestående/videre utbygging på 
Krokdalsmyra vil etter all sannsynlighet generere mer trafikk inn på nevnte vegstrekning.  
 
Planutvalget har tidligere hatt fokus på vegstrekningen, nærmere bestemt ”Hauanbakken”. 
Utvalget har bedt rådmannen vurdere hvorvidt det er behov for å gjøre Rognveien om til 
forkjørsveg.   
 
Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522/1523 ble bebygd i hht stadfestet reguleringsplan, og det må 
formodes at kjøperne var kjent med de reguleringstekniske forhold vedrørende eiendommene. 
 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand er forlagt enhet VVA. Enheten opplyser at i 
forbindelse med forestående utbygging/etablering på Krokdalsmyra, må det framføres ny 
hovedvannledning til området. Denne blir å gå fra X/Gryttingveien/Bjørkveien og i/ved 
eksisterende gang-/sykkelveg langs Bjørkveien/Grønåsveien.  Byggestart for dette prosjektet 
er satt til 2010.  
 
Rådmannen har forståelse for at søker ønsker en annen adkomst enn den som brukes i dag. 
Men med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan, samt at det i planprosessen ble foretatt en 
grundig gjennomgang av de trafikale forhold i området, kan rådmannen ikke se at det i 
søknaden framkommer særlige grunner som tilsier at planutvalget, med hjemmel i plan- og 
bygningslovens §7, bør gi dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan hva angår ny adkomst som 
omsøkt.      
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

 
 
PLUT-049/09 VEDTAK-  09.06.2009 

 
Plan- og utviklingsutvalget foretok befaring. 
 
Jan Harald Paulsen (AP) foreslo: 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges. Planløsningen samordnes med tiltenkt gang/sykkelvei fra 
Hauanbrua mot (Holtan) Grønnåsveien. 



 
Wenche Setså (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning – buss 
– og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter – og søker. Videre at vi får 
sett krysset med sin problematikk i sin helhet. 
 
AP’s utsettelsesforslag ble vedtatt 7 mot 2 stemmer. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes med bakgrunn i for liten utredning i forhold til av og påstigning – buss 
– og finne en løsning som er til beste for myke trafikkanter – og søker. Videre at vi får 
sett krysset med sin problematikk i sin helhet. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Nye vedlegg: 
Kopi av del av reguleringsplan for Utvidelse av nedre Hauan 
 
Innledende kommentar. 
Rådmannen har i sin saksforberedelse  til sak 49/09 forholdt seg til vedtatt reguleringsplan.  
Denne legger føringer for de trafikale forhold i området. En endring av planen til fordel for 
søker kan/vil skape presedens for andre beboere i området som ønsker ny/letter adkomst rett 
ut i Bjørkveien/Gønåsveien. 
 
Rådmannen er meget kritisk til en slik endring av dagens avkjørselsforhold i angjeldende 
område.  
 
Bjørkveien er som tidligere  nevnt en sterkt belastet/trafikkert veg. Det samme gjelder 
vegstrekningen fra X Hauanbrua/Bjørkveien retning Krokdalsmyra (Grønåsveien). Denne 
vegstrekningen vil, når etableringene på Krokdalsmyra blir realisert, få en vesentlig økt 
trafikkbelastning.  For å ivareta ferdsel av myke trafikkanter på streningen er det regulert inn 
fortau fra Hauanbrua langs Grønåsveien til X Grønåsveien/Holtanveien. 
 
Dette er ikke bygget, men i vedtatt reguleringsplan for Hauanbakken ( Prosjekt bygging 
ungdomsboliger i Sjåheia vestre) er det i reguleringsbestemmelsene tatt inn en 
rekkefølgebestemmelse om at fortauet skal bygges til Hauanbrua før prosjektet kan 
igangsettes.  
 
Det er ikke regulert inn busstopp på strekningen mellom X Gryttingveien/Bjørkveien og 
sørvestover langs Grønåsveien, men med det areal som er tilgjengelig på begge sider av veien  
bør det være mulig å få etablert nødvendig busstopp. Dette må skje via en mindre endring av 
eksisterende plan. 
 
Dersom eiendommen gnr. 103 bnr. 1523, (søkers eiendom), skal få ny adkomst rett ut i 
Bjørkveien vil det kreve en endring av eksisterende reguleringsplan. En slik endring medfører 
endring av planens funksjon, og kan ikke anses som en mindre endring, (mindre vesentlig 
endring  i den gammel plan- og bygningsloven). Bestemmelsene for utarbeiding av ny 
reguleringsplan vil således komme til anvendelse.  
 



Konklusjon: Rådmannen fastholder sin argumentasjon i sak 49/09/er meget kritisk til å endre 
avkjørselsforholdene og henviser til stadfestet  reguleringsplan for området. 
 
 
NY INNSTILLING: 
 

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

   
 
PLUT-063/09 VEDTAK-  08.09.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges ikke. 
 
Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
Nytt vedlegg: 
Klage fra Dan Håkon Kjerpeseth  datert 30.09.09 
1 stk karkopi 
 
I brev av 30.09.09 påklager Dan Håkon Kjerpeseth vedtak fattet av PLUT i sak 06309. 
 
Adkomst til eiendommen til Synøve og Eivind Barstrand går over eiendommen til klager  
(Dan H. Kjerpeseth). Rådmannen anser med bakgrunn i dette Dan H. Kjerpeseth som berørt 
part i saken.   Klager har således klagerett. Klagen er innkommet innen klagefristens utløp. 
Klagen blir derfor å behandle. 
 
I sin klage anfører Dan H. Kjerpeseth bl.a.: ”Anken fremmes av meg som nabo til søker, da 
jeg føler at mine synspunkter i denne saken ikke er vektlagt i noe grad under 
behandlingen av denne saken. Jeg føler også at saken er noe misvisende framstilt fra 
rådmannens side,  at avslaget dermed er basert på feil grunnlag”.  
 
Rådmannen har ingen kommentar til ovennevnte, men viser til saksutredning til Plut-sak 
49/09, der det framkommer at  naboeiendom er berørt.  
 
I klagen fra Dan H. Kjerpeseth framkommer ikke nye momenter som ikke har vært 
kjent/vurdert tidligere.  
 
Med bakgrunn i dette finner rådmannen ikke å kunne anbefale klagen tatt til følge. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
NY INNSTILLING: 
 



Klagen fra Dan Håkon Kjerpeseth tas ikke til følge. 
 
Vedtak fattet av plan- og utviklingsutvalget i møte  08.09.09 står ved lag. 

 
 
PLUT-078/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Klage fra Dan Håkon Kjerpeseth tas til følge. 
 
Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand hva angår endret utkjøring for eiendommen 
gnr. 103 bnr. 1523 innvilges. 
Planløsningen samordnes med tiltenkt gang/sykkelvei fra Hauanbrua mot (Holtan) 
Grønnåsveien. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for AP’s forslag. 
 
INNSTILLING TIL KLAGENEMNDA: 
Klagen fra Dan Håkon Kjerpeseth tas ikke til følge. 
 
Vedtak fattet av plan- og utviklingsutvalget i møte  08.09.09 står ved lag. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
    
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/9796      
   Arkiv sakID.:   09/2639  Saksbehandler:  Jan Nystad  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    079/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
BLINDVEGSKILT PÅ VEG MELLOM SJØGATA MOT RV80  
 
Vedlegg: Kartutsnitt 
 
Sammendrag: 
 
Det er kommet henvendelse fra beboere i området om behov for å få angitt at vegen fra Sjøgata 
opp mot RV80 ovenfor Rema 1000 er en blindveg. Tidligere var det anledning til 
gjennomkjøring her. 
 
Saksopplysninger: 
Fra Statens håndbok om skilting er det angitt følgende om blindvegskilt:  
Skilt 527 kan anvendes for å informere om at en veg er blindveg. Skiltet skal bare brukes når det 
ikke er åpenbart for trafikantene at vegen er en blindveg og vegnettet er slik at det er 
nærliggende å forsøke å bruke vegen til gjennomkjøring.  
 

Skilt 527.1  anvendes for å vise at en veg er fysisk stengt for gjennomkjøring. 
 
Kommunen er gitt myndighet for å vedta bruk av dette skiltet. 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Visuelt kan en ikke se at nevnte veg er avsperret mot Rv 80 og som sådan vil det være riktig å 
angi at vegen er en blindveg. Rådmannen foreslår at Skilt nr 527.1 settes opp på egnet plass nær 
Sjøgata.
 
INNSTILLING : 

 
For å gi nødvendig trafikkinformasjon om at vegen mellom Sjøgata og Rv 80 nord for 
REMA 1000 er en blindveg settes det opp skilt nr 527.1 på egnet sted nær Sjøgata. 

 
 
PLUT-079/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



VEDTAK: 
For å gi nødvendig trafikkinformasjon om at vegen mellom Sjøgata og Rv 80 nord for 
REMA 1000 er en blindveg settes det opp skilt nr 527.1 på egnet sted nær Sjøgata. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/9862      
   Arkiv sakID.:   09/2657  Saksbehandler:  Jan Nystad  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    080/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
TRAFIKKSKILTING IFM VESTMYRA SKOLEOMRÅDE  
 
Vedlegg: 1. Reguleringsplankart benevnt Vestmyra skolesenter. 

2. Kartutsnitt av Gymnasveiområdet påtegnet skiltforslag og plassering av fysisk stengsel. 
3. Kartutsnitt av området ved parkeringsplassen påtegnet skiltforslag. 
4. Kartutsnitt av området krysset Fuglevegen/Hegrevegen påtegnet skiltforslag 
5. Kartutsnitt av området krysset  Farvikvegen/Hegrevegen 

 
 
Sammendrag: 
 
Vestmyra skoleområde er regulert med nye trafikkløsninger som bl.a. innebærer ny hovedveg fra 
Fugleveien til Farvikveien delvis langs eksisterende gang/sykkelveg langs boligfeltet Vestmyra. 
Like nord for skolene er det anlagt en ny stor parkeringsplass som skal dekke parkeringsbehovet 
for både Fauske videregående skole og Fauske ungdomsskole. 
 
Trafikkløsningene skal sikre skolebarna en tygg og god ferdsel i spennet mellom motorisert 
ferdsel og gående/syklende. 
 
Trafikken på dette nye trafikkområdet er bl.a. ment å avlaste nåværende trafikk til skolene på 
Kirkevegen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Trafikk-/vegsystemet er fastlagt i reguleringsplan benevnt Vestmyra skolesenter, godkjent den 
27.06.2005.  
 
Veger og parkeringsplass er opparbeidet over tid og nesten ferdigstilt til september i år. Anlegget 
er tatt i bruk ved skolestart i år, men intensjonen med redusert trafikk på Kirkeveien kan ikke 
effektueres før nødvendig og riktig skilting er etablert. 
 
Vegstykket Hegreveien fra Farvikveien til parkeringsplassen er ikke ferdigstilt med asfalt. 
 
For å få dette veg-/parkeringsystemet formelt godkjent hva angår nødvendig offentlig skilting 
fremmes det et forslag som må godkjennes av PLUT og videresendes til Statens vegvesen for 
endelig godkjenning. 
 
 



Saksbehandlers vurdering: 
 
Hastighet på Hegreveien foreslås delt ved at det legges opp til soneskilt med 30 km/t fra 
Farvikveien til øst for parkeringsplassen, og 50 km/t herfra til Fugleveien. Se kartutsnitt nr 3,4 
og 5. 
 
På parkeringsplassen er det anlagt gang/sykkelveg mellom parkeringsplassene for de forskjellige 
skolene. Her foreslås det satt opp skilt nr 522, gang/sykkelveg. Samme skilting settes opp i 
samme type veg mot barnehagene. (3 skilt) vist på kartutsnitt nr 3. 
 
Der hvor bussene skal stanse og slippe av/ta på passasjerer settes det opp skilt nr 512 
(bussholdeplass) som vist på kartutsnitt nr 3. 
 
Gang/sykkelvegen mellom parkeringsplassene passerer Hegreveien og den interne veien sør i 
parkeringsplassen. Det foreslås derfor at det anlegges merket gangfelt som skiltes med skilt nr 
516v og h på 2 steder som vist på kartutsnitt nr 3. 
 
I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt nr 306.1 (forbudt for 
motorferdsel) med underskilt som angir: Gjelder ikke bevegelseshemmede, og transport hvor 
kommunen har gitt dispensasjon. Slik dispensasjon må forordnes slik at dette er kontrollerbart. 
Se kartutsnitt nr 3. 
 
I Gymnasveien foreslås det satt opp skilt nr 306.1 (forbudt for motorferdsel) med underskilt som 
angir: 0700-1500. Dette betyr at det ikke er tillat å kjøre inn forbi skiltet i nevnte tidsperiode. Ut 
over tidsangivelsen vil opparbeidede parkeringsplasser kunne nyttes ifm idrettsanleggene. I 
starten av Gymnasveien settes det opp skilt nr 527.1 som angir at dette er en blindveg.  
Se kartutsnitt nr 2. 
 
Ved enden av Gymnasveien settes det opp en fysikk sperring som permanent skiller motorisert 
ferdsel fra denne veien mot skolene. Se kartutsnitt nr 2.  
 
Rådmannen ber PLUT ta stilling til anførte forslag til skilting. 
 
 
INNSTILLING: 

 
Følgende skilting vedtas for Vestmyra skoleområde: 

1. I Gymnasveien skiltes det forbud for motorferdsel (nr 306.1) i et avgrenset 
tidsrom (0700-1500) som angitt på kartutsnitt nr 2. Videre settes det opp skilt for 
blindveg (nr 527.1) i krysset Kirkeveien/Gymnasveien. Gymnasveien stenges 
fysisk mot skolene. 

2. Hastigheten langs Hegreveien sonedeles med en del gitt hastighet 30 km/t og en 
del gitt 50 km/t som angitt på kartutsnitt nr 3, 4 og 5. 

3. Gang/sykkelvegen som deler parkeringsplassen gis skilt for dette (skilt nr 522) 
som angitt på kartutsnitt nr 3 

4. Der motortrafikken passerer gang/sykkelvegen merkes/anlegges det gangvegfelt 
som også skiltes særskilt med skilt nr 516v og h som vist på kartutsnitt nr 3. 

5. Der bussene stopper angis dette  med bussholdeplasskilt (nr 512) som vist på 
kartutsnitt nr 3. 



6. I vegen fra parkeringsplassen mot skolene foreslås det satt opp skilt (nr 306.1) 
som angir forbud for motorferdsel. Under dette skiltet settes det underskilt som 
angir: Gjelder ikke bevegelseshemmede, Varetransport, Vaktmester.  
(Det forutsettes at kommunen gir særskilt dispensasjon som kan dokumenteres 
ved kontroll). vist på kartutsnitt nr 3. 

 
 
PLUT-080/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Truls Larsen (FRP) foreslo: 
Punkt 6: Veien rundt pareringsplassene skiltes med enveiskjøring. 
Punkt 7: Skiltet Fauske vg. skole i krysset Farvikveien/Hegreveien settes i grøft. 
 
Ronny Borge (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes inntil andre berørte parter har uttalt seg til saken. 
 
H’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes inntil andre berørte parter har uttalt seg til saken. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
  
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   09/5772      
   Arkiv sakID.:   09/1610  Saksbehandler:  Jan Nystad  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    081/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 
 
 
NY SKILTING I BUEN/LEITEBAKKEN - ANLEGGING AV FARTSDUMPER  
 
Vedlegg: 1. Brev av 30.09.05 til Fauske Næringsforum - «Sdo_Tittel» 

2. Brev av 16.09.09 til Fauske Ambulanse om forslag til tiltak i Buen/Leitebakken. 
3. Epost fra Fauske Ambulanse av 05.11.09 

 
Sammendrag: 
 
Vedtatt reguleringsplan for Helsetunet omfatter bl.a. at det skal anlegges et fortau langs 
Buen/Leitebakken. Da dette ennå ikke er realisert er det bestemt i PLUT at det skal være 
gjennomkjøring forbudt på denne sterkningen. Politi og Vegvesenet har i ettertid inngitt 
bemerkninger/anbefalinger om at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å kontrollere nevnte 
begrensning. Rådmannen fremmer forslag om å sikre angitt hastighet (30 km/t) i området ved å 
anlegge fartsdumper. 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedtak om skilting for gjennomkjøring forbudt i Buen/Leitebakken er vedtatt ved brev av 
12.07.05 fra Statens vegvesen. 
 
Lensmannen i Fauske har fremmet en betenkning vedr kontroll av nevnte skilting og anfører at 
det er svært vanskelig å kontrollere gjennomgangstrafikk på strekningen. 
 
Vegvesenet har i ettertid vurdert forhold ved nevnte skilting og anbefaler at skiltene for 
gjennomkjøring forbudt fjernes. 
 
Saken har vært drøftet i PLUT den 12.05.09 og skiltingen om gjennomkjøring forbudt anbefales 
fjernet og erstattet med fartsdumper. 
 
Fauske Ambulanse har vært tilskrevet med anmodning om å gi kommentar til eventuell 
etablering av fartsdumper i Buen/Leitebakken. I epost av 5. nov.09 besvares denne henvendelsen 
med at de ikke har merknad til det planlagte tiltaket. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Lensmannens betenkning om at det er svært vanskelig å foreta kontroll av gjennomkjøringen på 
strekningen Buen/Leitebakken er viktig å ta hensyn til. Samme strekning er ellers skiltet som en 
sone med fartsgrense 30 km/t. I anbefalinger gitt av Statens vegvesen i NA-rundskriv 05/17 



anbefales det å anlegge fartsdempende tiltak i tillegg til skilting der en vedtar fartsgrense 30 
km/t. Dette for å sikre at skiltet hastighet ikke overskrides. 
Etablering av fartsdumper er et vanlig tiltak for å sikre at fartsgrensen 30 km/t overholdes. 
 
 
INNSTILLING : 

 
1. Vedtatt skilting for gjennomkjøring forbudt på strekningen Buen/Leitebakken 

oppheves. 
2. For å forsterke og sikre skiltet lav hastighet (30 km/t) i Buen/Leitebakken anlegges 

det fartsdumper tilpasset veier i området og norm for dette. 
 
 
PLUT-081/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Truls Larsen (FRP) foreslo nytt punkt 2: 
Hastigheten settes til 30 km/t og Fauske kommune setter i gang planlegging av 
gang/sykkelvei Buen/Leitebakken. 
 
Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FRP’s forslag. 
 
VEDTAK: 

1. Vedtatt skilting for gjennomkjøring forbudt på strekningen Buen/Leitebakken 
oppheves. 

2. For å forsterke og sikre skiltet lav hastighet (30 km/t) i Buen/Leitebakken 
anlegges det fartsdumper tilpasset veier i området og norm for dette. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Leder plan/utvikling til videre forføyning    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
  JournalpostID:   09/9930      
  Arkiv sakID.:   09/2278  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    082/09 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2009 
 072/09 DRIFTSUTVALG  25.11.2009 
 016/09 ELDRERÅDET  26.11.2009 
 098/09 FORMANNSKAP  30.11.2009 
  KOMMUNESTYRE  15.12.2009 
 
 
 
MØTEPLAN 2010 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 
FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  
 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2010 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2010 
 
Sammendrag: 
 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2010, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. 
 
INNSTILLING : 

 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2010 
godkjennes som vist i vedlegg. 

 
 
PLUT-082/09 VEDTAK-  24.11.2009 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


