
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 
Møtedato: 15.06.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 044/10 - 048/10 
Møte nr: 5/2010 Til kl. 09.55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 

 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ingelin Noresjø, Ronny Borge, Truls Larsen, Ole Tobias Orvin, Jan Harald Paulsen, 
Wenche Setså, Ottar Skjellhaug. 
 

Varamedlemmer: 
Dagfinn Josefsen. 

 
Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, formannskapssekretær. 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.06.10 
 
 
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  15.06.10  
 

MERKNADER: 
 
Det var ingen merknader til innkallinga. 
 
Merknader til dagsorden: 

• Ingelin Noresjø (KRF): Ligger rør ved Hauan bru. Hvis dette er til vannledning, kan det 
etableres busstopp samtidig, helst på begge sider? 

• Jan Harald Paulsen (AP): Avlysning av møte med Fylkesmannen. Årsak at de andre 
kommunene ikke meldte seg på. Skal vi ikke ha møte med Fylkesmannen? 



• Wenche Setså (AP): Ved Greplyngveien er en djup grøft. Vanskelig på ski. Noen har ikke 
klart svingen. Kan være farlig. 

 
Dagsorden ble enstemmig godkjent. 
 
Svar på spørsmål: 
Ingelin Noresjø: Kommunalsjef svarte. Skal se på dette. Må se på gjeldede reguleringsplan. 
Jan Harald Paulsen: Enhetsleder svarte. Fylkesmannen ønsker møte med flere kommuner. Vil 
komme tilbake med møte til høsten. 
Wenche Setså: Kommunalsjef svarte. Skal sjekke. Det er fortsatt et anleggsfelt, men det skal ikke 
være farlig. 
 
 
Saksliste 
Sak nr.: Sakstittel: 

044/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 

045/10 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

046/10 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SULITJELMA SKOLE 

047/10 FINNEID SVEIS - SØKNAD OM KJØP AV AREAL PÅ FINNEID 
INDUSTRIOMRÅDE 

048/10 PARKERING AV TRAILERE OG BOBILER I FAUSKE SENTRUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   10/5231      
 Arkiv sakID.:   10/1331  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    044/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.06.2010 
 
 
 
GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
 
Vedlegg: Møtebok nr. 4/2010 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte møtebok. 
 
INNSTILLING : 

 
Vedlagte møtebok nr. 4/2010 godkjennes. 

 
 
PLUT-044/10 VEDTAK-  15.06.2010 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   10/5230      
 Arkiv sakID.:   10/1330  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    045/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.06.2010 
 
 
 
DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
 
 
  
 
Sammendrag: 
 
 
DPLU. 049/10: 103/248 HANSEN JIM - OPPFØRING AV TILBYGG I TO ETASJER TIL 
BOLIG PÅ FRADELT TOMT. BRA TILBYGG: 52 M2 HVORAV GARASJE/BOD 26 
M2. BRA EKSIST. BOLIG: 161 M2. LA: 100 M2. ADR.: SVENSKVEIEN 6, FAUSKE 
GNR.103 BNR.248 
 
VEDTAK : 

 
Kommunen gir dispensasjon fra veglovens avstandsbestemmelser om byggelinje til vei 
slik at omsøkte tiltak kan oppføres i samme avstand til veien som eksist. carport har i dag 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 93  meddeles tillatelse til riving av eksist. 
garasje, samt oppføring av nytt tilbygg til bolig i Svenskveien 6 som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Jim F. Hansen for alt arbeide godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 051/10: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR JAKTÅRET 2010 - GNR. 109 
BNR. 1,2 OG 20 
 
VEDTAK : 

 
Fauske kommune godkjenner for 2010 et tellende areal for jakt på rådyr på 880 dekar for 
jaktfeltet, gnr. 109 bnr. 1,2 og 20.  
 
For jaktåret 2010 tildeles Odd Vestgård felling av 1 rådyr, jfr.Forskrift om adgang 
til jakt etter elg og rådyr i Fauske kommune, Nordland fylke, av 23.05.2002. 
 
Som vilkår for fellingstillatelsen settes: 



• Etter felling og senest 10 dager etter jaktas slutt skal det gis rapport til kommunen 
på fastsatt skjema ”Fellingstillatelse og fellingsrapport” fra DN 

• Jaktrettshaver plikter å stille med godkjent ettersøkshund og skjema 
”Ettersøksavtale” sendes kommunen før jakten starter 

• Ved skadeskyting / ettersøk skal kommunen varsles og pliktig ettersøk 
gjennomføres 

 
 
 
DPLU. 052/10: FELLINGSTILLATELSE FOR RÅDYR JAKTÅRET 2010 - STATSKOG 
SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
Fauske kommune godkjenner for 2010 et tellende areal for jakt på rådyr på 109 000 dekar 
for Statskogs eiendom i Sulitjelma 
 
For jaktåret 2010 tildeles Statskog v/ Arne Johan Gravem felling av 3 rådyr, 
jfr.Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Fauske kommune, Nordland 
fylke, av 23.05.2002. 
 
Som vilkår for fellingstillatelsen settes: 

• Etter felling og senest 10 dager etter jaktas slutt skal det gis rapport til kommunen 
på fastsatt skjema ”Fellingstillatelse og fellingsrapport” fra DN 

• Jaktrettshaver plikter å stille med godkjent ettersøkshund og skjema 
”Ettersøksavtale” sendes kommunen før jakten starter 

• Ved skadeskyting / ettersøk skal kommunen varsles og pliktig ettersøk 
gjennomføres 

 
 
 
DPLU. 053/10: 112/1,8 - HUNSTAD JOSTEIN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 
GRUNNEIENDOM 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av i alt 29,6 dekar som tilleggsjord til gnr 112/2 i Fauske kommune. 
 
Som betingelse for forannevnte tillatelse settes at gnr 112/1,8 overtar 40,6 dekar (7,5 
dekar dyrkamark, 16,4 dekar produktiv skog, 15,5 dekar myr og 2,2 dekar anna jorddekt 
fastmark) fra gnr 112/2 som tilleggsjord. Det er også en betingelse at de to overføringer 
av tilleggsjord tinglyses på samme tidspunkt. 
 
Det gis også tillatelse til med hjemmel i § 63 i plan- og bygningsloven til omsøkte 
fradeling. 

 
 
 



DPLU. 054/10: 112/2 - BJØRKMANN PER OLE - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 
AV GRUNNEIENDOM 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til  omsøkte fradeling av i alt 40,6 dekar som tilleggsjord til gnr 112/1,8 i Fauske 
kommune. 
 
Som betingelse for forannevnte tillatelse settes at gnr 112/2 overtar 29,6 dekar (5,6 dekar 
dyrkamark, 22,9 dekar produktiv skog og 1,1 dekar anna jorddekt fastmark) fra gnr 
112/1,8 som tilleggsjord. Det er også en betingelse at de to overføringer av tilleggsjord 
tinglyses på samme tidspunkt. 
 
Det gis også tillatelse med hjemmel i plan- og bygningslovens § 63 til omsøkte fradelig. 
Som betingelse for dette settes at gnr 112/1,8 får tinglyst bruksrett til første 15 meter på 
gårdsveien til gnr 112/2 sitt tun. 

 
 
 
DPLU. 055/10: MATHIAS DJUPVIK, GREPLYNGVEIEN 19, FAUSKE. SØKNAD OM 
KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GREPLYNGVEIEN 19 AV ANDRE REGULERTE 
BOLIGTOMTER I GREPLYNGVEIEN BOLIGFELT  
 
VEDTAK : 

 
Søknad fra Mathias Djupvik hva angår kjøp av tilleggsareal til sin boligtomt 
Greplyngveien 19 av andre regulerte boligtomter i Greplyngveien boligfelt innvilges 
ikke. 

 
 
 
DPLU. 056/10: DAVID ANDERSEN/MARIT BREIMO, GREPLYNGVEIEN 4, 8200 
FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GREPLYNGVEIEN 4 AV 
ANNEN REGULERT BOLIGTOMT I GREPLYNGVEIEN BOLIGFELT 
 
VEDTAK : 

 
Søknad fra David Andersen/Marit Breimo hva angår kjøp av tilleggsareal til boligtomt 
Greplyngveien 4 av annen regulert boligtomt i Greplyngveien boligfelt innvilges ikke. 

 
 
 
DPLU. 057/10: SILVANA  NORDENG, NYSTAD.  SØKNAD OM FRADELING AV CA. 
2,1 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 18 PÅ NYSTAD. KJØPER: KOLBJØRN 
KOSMO OG RAND NILSEN KOSMO, VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 2, 1 
daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 18 som omsøkt. 

 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
PLUT-045/10 VEDTAK-  15.06.2010 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   10/5087      
   Arkiv sakID.:   10/422  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    046/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.06.2010 
 
 
 
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SULITJELMA SKOLE  
 
Vedlegg: Planbeskrivelse, plankart, reguleringsbestemmelser og ROS-analyse. 
 
Sammendrag: 
 
1. gangs behandling. 
 
A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Fauske kommune forslag til reguleringsplan 
for Sulitjelma skole. 
 
Planområdet på ca. 17,1 daa omfatter bl.a. dagens skoleområde, deler av vegen Sandnes kalt 
Øverveien på folkemunne og Rishammaren. Eiendommer som berøres er 119/1 (hjemmelshaver-
Statskog SF), 119/233 (hjemmelshaver-Statskog SF, fester-Fauske kommune) og del av fv.830 
(hjemmelshaver-Nordland fylkeskommune, adm. av Statens vegvesen). 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprustning og sanering av gamle skolebygg. 
Det planlegges bygging av ny skole i tilknytning til eksisterende skolebygg og det legges opp til 
muligheten for et nytt barnehagebygg. Planen legger også til rette for nødvendig lekeareal, sikker 
adkomst i form av vegstengning og bruk av gangveg m.m. samt nye parkeringsplasser. 
 
Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Område for skole/barnehage, lekeareal og  uteoppholdsareal. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, felles atkomst, gangveg/fortau, 

annen veggrunn, trafikkøy, holdeplass/leskur, parkeringsplass. 

3. Hensynssoner: Sikringssone-frisikt.  

 
Skoleområdet i Sulitjelma er i gjeldende kommunedelplan for Langvatnet II (vedtatt 20.06.02), 
avsatt til offentlig byggeområde (skole).Videre østover er det offentlig byggeområde 
(barnehage). 
Kommuneplanens arealdel med delplaner er under rullering og i sluttfasen av planprosessen. 
Angjeldende område er opprettholdt og utvidet noe i forslag til ny delplan. 
 
I delplanen settes det krav om reguleringsplan for større endringer/tiltak i området. 
Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor plankravet i kommuneplanens arealdel. 
 
I vedlagt Planbeskrivelse utarbeidet av SKD er det gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for 
området.  



Rådmannen tar vurderingene til etteretning og har ingen tilleggskommentarer. Konklusjonen blir 
at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte som virker inn 
på arealbruken i planområdet. 
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  
Med bakgrunn i oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert i 
Planbeskrivelsen. 
 
Nordland fylkeskommune (Nfk) vurderer den gamle folkeskolen som foreslås sanert til å være et 
kulturminne av stor betydning, også regionalt. 
Det varsles innsigelse mot et planforslag som innebærer riving av den gamle folkeskolen.  
 
Som det fremkommer i Planbeskrivelse er denne forhåndsmerknad vurdert av kommunen og 
kommunens konklusjon er at den gamle skolebygningen verken økonomisk eller teknisk er egnet 
til ombygging for fortsatt skolebruk.  
Med bakgrunn i denne vurdering fremmes foreliggende planforslag.  
  
Rådmannen tar øvrige kommentarer/vurderinger til innkomne forhåndsmerknader til etteretning 
og har ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos representantene for vann/avløp 
og miljø/friluft.  
Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 
 
Barn og unges behov er hensyntatt i planleggingen bl.a. med sammenhengende lekeområde i 
forbindelse med skolen. Trafikksikkerhet har vært et gjennomgående tema i planprosessen og det 
legges opp til flere tiltak for å sikre dette, bla. gangveger/fortau og gjerde mot kjøreveg. Skolens 
uteområder vil bli betraktelig forbedret ved riving av den gamle skolen og egner seg godt til lek 
på flere nivåer. Ellers er det kort veg til større sammenhengende og mangfoldige naturområder 
utenfor planområdet. 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
reguleringsplan for Sulitjelma skole ut til offentlig ettersyn. 

 
 
PLUT-046/10 VEDTAK-  15.06.2010 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 
reguleringsplan for Sulitjelma skole ut til offentlig ettersyn. 

 



 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Berørte parter    
Diverse høringsinstanser    
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   10/5172      
   Arkiv sakID.:   10/1091  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    047/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.06.2010 
 043/10 KOMMUNESTYRE  17.06.2010 
 
 
 
FINNEID SVEIS - SØKNAD OM KJØP AV AREAL PÅ FINNEID 
INDUSTRIOMRÅDE 
 
Vedlegg: Søknad fra Finneid Sveis Eiendom AS om kjøp av tomt, datert 11.5.2010 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Finneid næringsområde  
Brev fra Fauske kommune, datert 16.4.2010 
Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 
Kopi av standard kjøpekontrakt  

 
Saksopplysninger: 
 
Finneid Sveis Eiendom AS søkte høsten 2009 om å kjøpe ledige arealer på Finneid 
næringsområde, ca 14 000 m2. På dette tidspunkt var forslag til endring av reguleringsplanen 
for Finneid næringsområde under behandling med det formål å legge til rette for etablering av 
Avfallsenergi AS på tomta. Etter at forslaget om endring av reguleringsplanen nå er avvist av 
kommunestyret kan søknaden fra Finneid Sveis Eiendom tas til behandling.  
 
Søknaden er fornyet i e-post datert 11.5.2010. 
 
Det søkes om ca 14 000 m2 av kommunenes eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid 
næringsområde.  
 
Søker opplyser at formålet med ervervet er å bygge et utleiebygg som skal sikre videre 
utviklingsmuligheter for Finneid Sveiseverksted AS og Finneid Sveis Eiendom AS. Det er 
videre opplyst at Finneid Sveis Eiendom er i tett dialog med aktører som ønsker å etablere 
seg, men som ikke ønsker å eie et bygg. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Ledig areal på Finneid næringsområde utgjør omlag 14,5 dekar, det omsøkte areal utgjør 
praktisk talt hele det ledige arealet sør om atkomstveien inn i området.  
 
I ”Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske”, pkt 7 heter det at ”Den 
som tilbys tomt skal dokumentere at planlagt bruk er i tråd med reguleringsformålet for det 
aktuelle området.”  
 



Det er ikke gitt opplysninger om planlagt virksomhet utover at det skal bygges et utleiebygg. 
Det foreligger pr dato ikke avtale med noen leietakere, men bedriften er i tett dialog med en 
aktuell leietaker.  
 
Rådmannen har erfart at det er behov for å sette av et areal på innsiden av kaia til lagring i 
påvente av utskiping av varer, det foreligger bla a henvendelse fra Allskog BA om tilgang til 
slikt areal. Lagring inne på kaiområdet kan ikke tillates.  
 
Under saksbehandlingen har kommunalsjef og saksbehandler samt daglig leder i Fauna hatt 
møte med bedriften for å avklare behovet for areal og bruken av det. Et omforent forslag til 
fordeling av areal fremgår av vedlagte kart datert 12.5.2010. 
 
Rådmannen foreslår at 12 dekar av næringsområdet selges til Finneid Sveis Eiendom AS, 
arealet er skravert på vedlagte kart datert 12.5.2010. Fradelt areal blir selvstendig eiendom 
tilknyttet Finneid Sveis Eiendom AS. 
 
Det foreslås at resterende areal ca 2,5 dekar beholdes av kommunen og benyttes til 
mellomlagring og at rådmannen gis fullmakt til å administrere utleien.  
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 061/09 priser/retningslinjer ved salg av kommunale 
næringsarealer. Pris for salg av kommunalt areal på Finneid næringsområde ble satt til 280,- 
pr.m2. 
 
Atkomst til kai og næringsområdet for øvrig må skje i henhold til vedtatt reguleringsplan. 
  
 
INNSTILLING : 

 
Finneid Sveis Eiendom AS innvilges erverv av 12 dekar av Fauske kommunes 
eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid næringsområde. 
 
• Pris for ervervet settes til kr 280,- pr.m2. Det inngås bindende kjøpekontrakt 

der frister og salgsbestemmelser framkommer 
 

• Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
 

• Søker skal opparbeide parkbelte i henhold til reguleringsbestemmelsene for 
næringsområdet 

 
• Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning 

 
 

Kommunen beholder ca 2,5 dekar av næringsområdet, nærmest kaia til 
mellomlagring. Rådmannen gis fullmakt til å administrere utleien.  

 
 
PLUT-042/10 VEDTAK-  25.05.2010 

 
Saken ble utdelt i møtet. 
 



Ronny Borge (H) foreslo: 
Saken utsettes. Kjøper bes fremlegge en dokumentasjon på hva området skal brukes 
til. 
 
H’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes. Kjøper bes fremlegge en dokumentasjon på hva området skal brukes 
til. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Vedlegg: e-post fra Gry-Janne Rugås datert 31.5.2010 m/kart 
 
Leder i planutvalget og daglig leder i Fauna har den 31.5.2010 hatt møte med representanter 
fra bedriften. Samme dag har bedriften oversendt et kart hvor et bygg på 5000 m2 er inntegnet 
på tomta som ønskes kjøpt. 
  
 
INNSTILLING : 

 
Finneid Sveis Eiendom AS innvilges erverv av 12 dekar av Fauske kommunes 
eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid næringsområde. 
 
• Pris for ervervet settes til kr 280,- pr.m2. Det inngås bindende kjøpekontrakt 

der frister og salgsbestemmelser framkommer 
 

• Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
 

• Søker skal opparbeide parkbelte i henhold til reguleringsbestemmelsene for 
næringsområdet 

 
• Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning 

 
 

Kommunen beholder ca 2,5 dekar av næringsområdet, nærmest kaia til 
mellomlagring. Rådmannen gis fullmakt til å administrere utleien.  

 
 
PLUT-047/10 VEDTAK-  15.06.2010 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Finneid Sveis Eiendom AS innvilges erverv av 12 dekar av Fauske kommunes 
eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid næringsområde. 
 
• Pris for ervervet settes til kr 280,- pr.m2. Det inngås bindende kjøpekontrakt 

der frister og salgsbestemmelser framkommer 
 



• Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet 
 

• Søker skal opparbeide parkbelte i henhold til reguleringsbestemmelsene for 
næringsområdet 

 
• Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning 

 
 

Kommunen beholder ca 2,5 dekar av næringsområdet, nærmest kaia til 
mellomlagring. Rådmannen gis fullmakt til å administrere utleien.  

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
Utskrift sendes:     
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
   JournalpostID:   10/5224      
   Arkiv sakID.:   10/1329  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    048/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.06.2010 
 
 
 
PARKERING AV TRAILERE OG BOBILER I FAUSKE SENTRUM  
 
Vedlegg: e-post m/vedlegg fra Fauske parkering AS datert 4.6.2010 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske parkering AS har tatt opp parkeringsproblematikken med trailere og bobiler i sentrum.   
 
I Fauske sentrum ble oppgradering av parkerings- og rekreasjonsarealene mot sjøen ferdigstilt 
året 2007. Hovdedelen av arealene er avsatt til parkering mot avgift mellom kl 0900 til kl 1700 
hverdager og fra kl 0900 til kl 1500 på lørdager. Søndager og helligdager er det ingen avgift. 
Arealene har en gjennomsnittsdekning årlig på 27 %.  
 
Arealene er delt inn i lommer for parkering og er steinbelagt, beplantning med  busker omslutter 
arealene. Arealene er konstruert for personbil parkering. 
 
Problematikk: 
Når større kjøretøy med store overheng fra bakaksel som bobiler, større varebiler, trailere osv, 
parkerer, rygger disse inn i grøntarealene, lyspunkter osv. 
Trailere, busser og andre store kjøretøy lager store avleiringer av dekk, videre presses brosteiner 
opp av grunnen når momentet mellom drivaksel og hjelpeaksel bli for stort. Tilgrising av 
brustein fra lekkasjer er også et problem. 
Bobilcamping i sentrum kan medføre økt forsøpling på parkeringsarealene. Vinterstid er særlig 
trailerparkering et stort problem for snørydding. 
 
Saken er sendt til høring hos Fauna KF og Fauske Næringsforum inkl markedsrådet. Evt 
merknader blir ettersendt eller lagt fram i møtet.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 

Det må tas hensyn til at Fauske skal vær en åpen by, der alle er velkommen, det må derfor legges 
til rette for alle typer kjøretøy.  
 
Vareleveranser til butikkene i Amfi skjer fra kl 0700 til kl 1700 på hverdager og sporadisk på 
lørdager og ingen leveranser på søndager og helligdager. 
 
Trailerene og bobiler kan henvises til parkering på sirkustomta mellom kl 1800 til 0700 på 
hverdager og i helgene fra kl 1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen. 



 
Sirkustomta vil i hovedsak være disponibel mellom kl 1800 til 0700 hverdag og i helgene. 
 
INNSTILLING : 

 
Områdene fra Brygga Hotell til ICA, fra Sjøgata ned til sjøen, stenges for parkering for 
bobiler og kjøretøy over 3,5 tonn mellom kl 1800 til kl 0700 hverdager, i helgene fra kl 
1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen. 
 
Det skiltes for parkering av trailer og bobiler på Sirkustomta ved brannstasjonen. 

 
 
PLUT-048/10 VEDTAK-  15.06.2010 

 
Uttalelse fra Fauna KF, Fauske Handelsstandsforening og Fauske Næringsforum ble 
utdelt i møtet. 
 
Truls Larsen (FRP) foreslo: 
Områdene fra Brygga Hotell til ICA, fra Sjøgata ned til sjøen, stenges for parkering for 
bobiler og trailer/lastebil mellom kl 2100 til kl 0700 hverdager, i helgene fra kl 1800 på 
lørdager til kl 0700 mandag morgen. 

 
Det skiltes for parkering av trailer og bobiler på Sirkustomta ved brannstasjonen. 
 
Ingelin Noresjø (KRF): 
Områdene fra Brygga Hotell til ICA, fra Sjøgata ned til sjøen, stenges for parkering for 
bobiler og kjøretøy over 7,5 tonn mellom kl 1800 til kl 0700 hverdager, i helgene fra kl 
1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen. 
 
Det skiltes for parkering av trailer og bobiler på Sirkustomta ved brannstasjonen. 
 
 
Innstilingen med KRF’s endring ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FRP’s 
forslag. 
 
VEDTAK: 
Områdene fra Brygga Hotell til ICA, fra Sjøgata ned til sjøen, stenges for parkering for 
bobiler og kjøretøy over 7,5 tonn mellom kl 1800 til kl 0700 hverdager, i helgene fra kl 
1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen. 
 
Det skiltes for parkering av trailer og bobiler på Sirkustomta ved brannstasjonen. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


