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TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ronny Borge, Vigdis Kristensen, Truls Larsen, Ole Tobias Orvin, Jan Harald 
Paulsen, Ottar Skjellhaug 
 

Varamedlemmer: 
Remi M. Hansen, Stein B. Thuv. 

 
Andre: 

Kommunalsjef, leder plan/utvikling, plansjef, barnas representant, formannskapssekretær, presse. 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.02.11 
 
 
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  15.02.11  
 

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

• Ottar Skjellhaug (AP): Kartlegging av Skjerstadfjorden i samarbeid med 
nabokommunene. Hva med statlig kartlegging? Hva er status? 

 
 



Svar på spørsmål fra siste møte: 
Kommunalsjef svarte. Gjerde Tiabakken. Det er utarbeidet kostnadsoverslag. Det er ikke en 
kommunal vei. 
 
Svar på spørsmål: 
Ordfører orienterte avg. kartlegging av Skjerstadfjorden. Det er 3 ting som pågår: 

1. Miljøovervåking – opp mot oppdrettsnæringen 
2. Miljøplan – samarbeid mellom Bodø, Saltdal og Fauske 
3. Rapport om fjordene ved Havforskningsinstituttet og NINA 

Pkt. 3 er ikke samme som miljøkartlegging. Når båtene imidlertid er ute, kan de samtidig ta 
prøver til planen, men det er ikke samme prosjekt som felles kystsoneplan. Ordfører har i 
desember 2010 vært i kontakt med Havforskningsinstituttet. Venter på tilbakemelding.  
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1237      
 Arkiv sakID.:   11/320  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    008/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
GODKJENNING AV MØTEBOK 
 
 
Vedlegg: Møtebok nr. 1/2011 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte møtebok. 
 
INNSTILLING : 

 
Vedlagte møtebok nr. 1/2011 godkjennes. 

 
 
PLUT-008/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1235      
 Arkiv sakID.:   11/318  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    009/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  
 
Sammendrag: 
 
 
DPLU. 001/11: 83/1 - OLE M.PETTERSEN/KIRSTI ELLINGSEN - SØKNAD OM 
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ 
LEIVSET. ERVERVER: ANN KRISTIN PETTERSEN 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til fradeling av boligtomt på 1,4 dekar som omsøkt. 
 
Fradelings 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. 002/11: 119/87-95 - STEIN VEGAR LANGAARD - REHABILITERING AV BAD 
OG VASKEROM I EKSIST. BOLIG I BLÅBÆRVEIEN 2, SULITJELMA  GNR. 119 
BNR. 87 OG 95. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b meddeles byggetillatelse for 
rehabilitering av bad og vaskerom i bolighuset i Blåbærveien 2 i Sulitjelma. 
 
Søknad om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett fra henholdsvis 
Fauske Stillasutleie (tømrer og våtromsarb.) og rørleggermester Bringsli (rørleggerarb.) 
godkjennes som prosjekterende, utførende og kontrollerende for sine ansvarsområder. 
Jvf. SAK 10 § 9-1. 

 
 
 
DPLU. 003/11: 103/1562 - FAUSKE HANDELSPARK - SØKNAD OM LOKAL 
GODKJENNING AV FOR- ETAKET SAMT SØKNAD OM ANSVARSRETT FRA 



INDRE SALTEN INSTALLASJON AS FOR UTFØRELSE OG KONTROLL AV 
NØDLYSANLEGG I DEL 1 (COOP FAGMØBLER) 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf. SAK 10 § 9-1 godkjennes søknaden 
om lokal godkjenning av foretaket Indre Salten Installasjon AS i kommunen samt søknad 
om ansvarsrett for UTF/KUT for nødlysanlegget i COOP Fagmøbler sin avdeling i 
handelssentret som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 004/11: MELDING AV HOGST I VERNSKOGOMRÅDE - VED SOLVIK I 
OMRÅDET MOSTIENGAN/LÆGERVATN 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i kommunens vernskogbestemmelser tillates meldte skogsdrift.  
 
Det settes som forutsetning at det i tilknytning til skogsdriften tas de hensyn som 
fremkommer under skogbrukssjefens vurdering. 

 
 
 
DPLU. 005/11: 119/442 - GUNVALD JOHANSEN BYGG AS - OPPFØRING AV 
BALKONG PÅ SYD-FASADEN FOR LEILIGHETEN I 2. ETASJE I FRITIDSBYGGET 
1D1 I SULITJELMA FJELLANDSBY I DAJA, SULITJELMA 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 
balkong på sydfasaden for fritidsleiligheten i bygget 1D1 på gnr.119 bnr. 442 i Sulitjelma 
Fjellandsby som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Arkitektstudio og Gunvald Johansen Bygg AS godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 006/11: FAUSKE LYSVERK AS - MIDLERTIDIG PLASSERING  FOR 3 ÅR AV 
VARMESENTRAL FOR FAUSKE HANDELSPARK. LOKALISERING: PÅ 
VESTSIDEN HANDELSPARKTOMTEN PÅ JERNBANEVERKETS EIENDOM GNR. 
103 BNR. 840 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 a meddeles midlertidig tillatelse til 
etablering av fjernvarmeanlegget på omsøkte plass ved vestsiden av handelsparktomten 
på Jernbaneverkets eiendom gnr. 103 bnr. 840 frem til 30.06.2013. 
 
Ansvarsrett fra Sweco Norge AS som ansvarlig søker og prosjekterende godkjennes. 



 
 
 
DPLU. 007/11: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM 
RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV FORRETNINGSBYGG MED BYA: 2308 
M2 OG BRA: 3503 M2 PÅ TIDLIGERE TELENOR-TOMTEN I SJØGATA 47, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Nytt endringsforslag til plan for området godkjennes og betraktes som mindre endring               
jvf. PBL § 12 – 14. 
 
I medhold av PBL § 20 – 1 meddeles rammetillatelse for oppføring av forretningsbygg på 
fradelt tomt gnr.103 bnr.1507 i Sjøgata 47 som omsøkt, samt riving av eldre bolighus på 
tomteområdet. Tiltaket krever arbeidstilsynets samtykke. 
 
Bygget må dimensjoneres i tråd med rapporten for grunnundersøkelsen som er utført.  
 
Det må utarbeides avrenningsplan for vei/parkeringsareal, samt området ved bygget.  
 
Området mellom Fauske museum og atkomstveien til F1 skal beplantes/støyskjermes. 
Dette skal skje i samråd med Fauske museum. 
 
Det vises for øvrig til utredningen i saken. Søknad om ansvarsrett fra Unicus AS 
godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 008/11: 103/647 - WOLLBAKK ESTER - GODKJENNING AV ETABLERT 
AREAL I KJELLERETASJEN TIL TO HYBLER MED TIL SAMMEN BRA PÅ 49 M2 + 
40 M2 FELLESAREAL (KJØKKEN, BAD/WC, BOD, GANG) ADRESSE: 
SJØNSTÅVEIEN 2, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20 – 1 meddeles godkjennelse av etablering av 
to hybler med tilhørende fellesrom i kjelleretasjen i leilighet og kontorbygget i Sjønståvn. 
2 som omsøkt gnr. 103 bnr. 585 og 647. 
 
Eventuell utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med tiltaket godkjennes 
tiltakshaver v/ Odd Wollbakk som ansvarshavende. 
 
Hyblene skal til enhver tid ha funksjonsdyktige røykvarslere og håndslukkingsutstyr.  

 
 
 
DPLU. 009/11: JOHAN ISAK STOKLAND - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE 
MED BTA: 31 M2 + UTHUS MED BTA: 15 M2 PÅ FRADELT TOMT I 
KLUNGSETFJELLET, FAUSKE GNR. 118 BNR. 66.  BYGNR.: 300168026 



 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20 – 1 meddeles byggetillatelse for oppføring av 
hytte og mindre uthus som omsøkt på fradelt tomt gnr.118 bnr.66. 
 
Utvendig farge skal være mørk og matt. Taktekke av materiale som ikke gir gjenskinn.  
 
Søknad om ansvarsrett for alt arbeid vedr. tiltaket som selvbygger jf. SAK 10 § 6 – 8. 
godkjennes. 
 
Takkonstruksjonen må dimensjoneres etter NS 3479. Snølast for Fauske er 4,5 kN m2 
målt på mark. 

 
 
 
DPLU. 010/11: 103/1400 - MURMESTER SIGURD TVERÅ AS - OPPFØRING AV  
LAGERBYGG MED KONTOR OG TOALETTROM MED BRA: 764 M2  BYA: 708 M2 
PÅ SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE ADR: INDUSTRIVN. 7, FAUSKE.  
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
lagerbygg med kontor og toalettrom i Industriveien 7, gnr.103 bnr.1400 som omsøkt. 
 
Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt) 
 
Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Murm. Sigurd Tverå AS godkjennes. 
 
Når foretak er valgt til rørleggerarbeidet må søknad om ansvarsrett innsendes til 
kommunen for godkjennelse. 

 
 
 
DPLU. 011/11: 104/679 - DAHL OLE AS, FAUSKE - OPPFØRING AV VERTIKALDELT 
TO-LEILIGHETS HUS I TO ETASJER MED TILBYGG AV CARPORTER BRA PR. 
LEILIGH.: 119 M2        LA: 104 M2. BYGGESTED: SJØROSEVEIEN 10, FAUSKE. 
BYGNR. 300197497  
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det disp. fra § 70 slik at bygget kan 
oppføres i en avstand på 2 meter fra felles grense mot henholdsvis eiendommen 
Marbakken 6 gnr.104 bnr.24 og Sjørosevn. 8 gnr.104 bnr.724 jvf. avtale mellom grunn-
eierne av 08.06.10 og 22.06.10, Det gis også disp. fra maks U.grad hjemlet i reg. planen. 
 
I medhold av plan-og bygningslovens § 93 a meddeles byggetillatelse for oppføring av 
to-leilighetshus m/carporter i Sjøroseveien 10, gnr.104 bnr.679 som omsøkt på følgende 
vilkår: 

• Carport i sin helhet (tak og bæresystem) må utføres i EI 30 konstruksjon. 



Bygget kan føres opp etter TEK 2007 og PBL før siste revidering 01.07.2010. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS og tømrer Ole Dahl AS godkjennes. 
Søknad om lokal godkjenning av foretaket og søknad om ansvarsrett fra rørleggerm. 
Bringsli godkjennes. 
 
Tilknytningsavg. for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regn. blir tilsendt) 

 
 
 
DPLU. 012/11: 85/6 OG 9 - SIV OG LEIF OLE KRISTENSEN - SØKNAD OM 
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSJORD 
TIL LANDBRUKSEIENDOM VED MOEN. KJØPER: THOR E. SØRENSEN 
 
VEDTAK : 

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 
til omsøkte fradeling av tilleggsjord på 1429,5 dekar fra eiendom gnr 85/6,9 til eiendom 
gnr 85/3,5 i Fauske kommune. 
 
Omsøkte fradeling tillates også med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. 

 
 
 
DPLU. 013/11: OLE M. PETTERSEN/KIRSTI ELLINGSEN, LEIVSET.  - SØKNAD OM 
FRADELING AV AREAL AV EIENDOMMEN GNR. 83 BNR. 1 PÅ LEIVSET. 
KJØPER: ANN KRISTIN PETTERSEN LEIVSET. 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av et 
areal stort 1,4 daa av eiendommen gnr. 83 bnr. 1 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 014/11: STATSKOG SF - SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 
FESTENUMMER 33 I SULITJELMA. KJØPER: JOHN-ARILD OG UNNI GRAHN, 
FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 33 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 
 
 



DPLU. 015/11: GEIR TUCHSEN HOVLAND, VALNESFJORD. SØKNAD OM 
FRADELING 2 BOLIGTOMTER AV EIENDOMMEN GNR. 54 BNR. 14 PÅ HAUG I 
VALNESFJORD 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven samt vedtatt reguleringsplan for gnr. 54 bnr. 14, 
meddeles med dette tillatelse til fradeling av 2 boligtomter av eiendommen gnr. 54 bnr. 
14 som omsøkt. 

 
 
 
DPLU. 016/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 
FESTENUMMER 131 I SULITJELMA. KJØPER: THOR JONASSEN, BODØ. 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 131 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 
 

 
 
 
DPLU. 017/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 
FESTENUMMER 42. KJØPER: ARNE-OTTO KORSVIK, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 42 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 
 
 
DPLU. 018/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 
EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 
FESTENUMMER 149. KJØPER: BERNT DÅBAKK, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 149  under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 



 
 
 
 
DPLU. 019/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING AV 1 
DAA AV EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 
FESTENUMMER 150 I  I SULITJELMA. KJØPER: WIGDIS PETTERSEN, FAUSKE 
 
VEDTAK : 

 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 150 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 
 

 
 
 
DPLU. 020/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV GNR. 119 
BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 FESTENUMMER 238. KJØPER: STÅLE 
INDREGÅRD, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
 
Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette  tillatelse til fradeling av 1 
daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 
 
Festenummer 238 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 
 
 
DPLU. 021/11: STATSKOG SF - SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV GNR. 119 
BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 INTERNT FESTENUMMER 9080. 
KJØPER: KRISTIAN AMUNDSEN, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

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

 
 
 
DPLU. 022/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV GNR. 119 
BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 INTERNT FESTENUMMER  9756. 
KJØPER: TERJE ERIKSTAD, BODØ. 
 
VEDTAK : 

 



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

 
 
 
DPLU. 023/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA  AV GNR. 119 
BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 INTERNT FESTENUMMER 9488. 
KJØPER: FINN MISVÆR, SVERIGE 
 
VEDTAK : 

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

 
 
 
DPLU. 026/11: 103/377 -  POLARVAKT EIENDOM AS, FAUSKE - BRUKSENDRING 
AV KONTOR- AREAL M/ BIROM TIL 4 HYBLER I 2. ETASJE I RÅDHUSGATA 6, 
FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d meddeles tillatelse til bruksendring av del 
av kontorlokalet i 2. etasje i Rådhusgata 6 til 4 hybler med tilhørende birom som omsøkt. 
 
Dører fra trapperom inn til bruksenhet i hver etasje må utskiftes og erstattes med EI 30  
dører. 
 
Brannsikring i henhold til brannteknisk vurdering utført av ing. E. Storli godkjennes. 
 
Søknad om ansvarsrett godkjennes. 

 
 
 
DPLU. 027/11: 103/740 JACOBSEN TOM, FAUSKE - UTVIDELSE OG 
REHABILITERING AV BAD-ROM I BOLIGHUSET I SJØNSTÅVEIEN 11, FAUSKE. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b jf. SAK 10 § 2-2 meddeles 
tillatelse til utvidelse og rehabilitering av bad/wc- rom i boligen i Sjønståveien 11, Fauske 
som omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Tom Jacobsen som selvbygger etter SAK 10 § 6-8 for 
bygnings- og våtromsarbeidet i forbindelse med tiltaket godkjennes. 
 
Rørleggerfirmaet må sende inn søknad om ansvarsrett for VVS arbeidet 

 
 
 



DPLU. 028/11: 113/58 OLSEN ROBERT, HJEMÅS - REHABILITERING AV BAD/WC-
ROM ETTER FUKTSKADE I BOLIGHUSET PÅ HJEMÅS, FAUSKE. GNR.113 
BNR.58. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles 
tillatelse til rehabilitering av bad/wc rommet etter fuktskade som omsøkt i bolighuset på 
Hjemås gnr. 113 bnr. 58. 
 
Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS, Fauske Drogeri og Fargehandel AS og 
Fauske Rør AS godkjennes. 
 
Når arbeidene er gjort ferdig må det innsendes anmodning om ferdigattest. 

 
 
 
DPLU. 029/11: 60/57 EDVARDSEN UNNI - OMBYGGING/ ETABLERING AV 
VASKEROM I EKSISTERENDE BOLIG PÅ DJUPOS, VALNESFJORD. 
 
VEDTAK : 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 meddeles 
tillatelse til etablering av vaskerom m/dusj i eksist. bolig på Djupos, gbnr.60/57 som 
omsøkt. 
 
Søknad om ansvarsrett godkjennes fra tiltakshaver som selvbygger jf. SAK 10 § 6-8 på 
betingelse av tilknytning av en kjenning som er en erfaren snekker. Videre søknad om 
ansvarsrett fra henholdsvis Fauske Rør AS og Nico Håndverk godkjennes. 
 
Når arbeidene er gjort ferdig må det innsendes anmodning om ferdigattest. 

 
 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
PLUT-009/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1236      
 Arkiv sakID.:   11/319  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  
 
Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/829 I 10/774 19.01.2011 Fauske Glass og Ramme SØKNAD OM KJØP AV 
TILLEGGSTOMT 

 11/1351 I 10/66 02.02.2011 Helse- og miljøtilsyn 
SAlten IKS 

SLUTTRAPPORT FRA 
PROSJEKTET ET RENERE 
SALTEN OG TILSYN MED 
NÆRINGSAVFALL 

 11/1432 I 10/2682 08.02.2011 Fylkesmannen i Nordland JUNKERDAL NASJONALPARK 
- OVERSENDING AV KLAGE 
PÅ DISPENSASJON FOR ÅPEN 
SKUTERLØYPE FOR ENDELIG 
BEHANDLING 

 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Refererte dokumenter tas til orientering. 

 
 
PLUT-010/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2011 
   
 
Vedlegg: Kartutsnitt Holtan, Bringsli/ Nordengvn, Vatnbygda, Langvannsveien/ Bursiveien, Øynes, 

Vestmyra, sentrumsområdet og Hauan (vedlegg 1-8) 
Oversikt forslag til opprustingsprosjekter 2011, vedlegg 9  

 
Sammendrag: 
 
Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mill. til 
opprusting av kommunale veger i 2011.  
 
 
Innledning 
 
Fauske kommune har ansvaret for følgende: 

• Antall kommunale veger:   251 kommunale veger 
• Antall kilometer kommunale veger:  130 km 
• Antall kilometer grusveier:   92 km (71 %) 
• Antall kilometer med fast dekke:  38 km (29 %) 

 
I tillegg har Fauske kommune ansvaret for en rekke større og mindre parkeringsplasser i og 
utenfor sentrum; totalt utgjør disse parkeringsplassene et areal på ca. 50.000 m2. 
 
 
I 2008 ble følgende veger rustet opp for totalt 3 mill: 

• Deler av Grønåsveien, Medliveien og Bringsliveien 
 
 
I 2009 ble følgende veger rustet opp for totalt 8,8 mill (bevilget beløp 9 mill.): 
 
Veger hvor det ble anlagt geonett, duk, pukk og toppdekke: 

• Deler av Grønåsveien, Holtanveien (Tverrveien), Medlivegen, Nesveien, Bringsliveien, 
Laksåbakkveien, Medåsveien og Vassryggen – 5,4 mill. 

 
Grusveier som ble opprustet uten geonett mm: 

• Ørnflogveien og Kirkegårdsveien i Sulitjelma, Moen, Nordengveien i Kvitblik, Krykkja, 
Vika og Bådsvik – 1 mill. 

 



Asfaltveier: 
• Asfaltering Heggveien, Einerveien, Granveien, Fugleveien (reasfaltering), Kantlyngveien 

(reasfaltering), Tortenliveien og Kirkebakken, Sulitjelma – 2,4 mill 
 
 
I 2010 ble følgende veger rustet opp for totalt 10 mill: 
 
Veger hvor det ble anlagt geonett, duk, pukk og toppdekke: 

• Deler av Grønåsveien, Medlivegen, Nesveien, Bringsliveien, Laksåbakkveien, 
Nordengveien (Valnesfjord), Medåsveien og Vassryggen – 4,8 mill. 

 
Grusveier som ble opprustet uten geonett mm: 

• Vatnbygdveien, Tortenliveien, Ytre Leivset, Kirkegårdsveien i Sulitjelma, Nordengveien 
i Valnesfjord, Vassryggen – 1,6 mill. 

 
Asfaltveier: 

• Asfaltering deler av Sjåheiveien/ Granveien, Asalveien, Poppelveien, Helskarveien, 
Eriksbakkveien samt reasfaltering av Rognveien, Tareveien, Hauanveien, gangveier i 
Hauan samt Kirkeveien – 3,6 mill 

 
I tillegg ble brua i Fagermoen skiftet ut med stikkrenne. 
 
 
Opprustingsplan 2011 
 
Ved utarbeidelsen av planen er det tatt utgangspunkt i en generell standardheving rundt om i hele 
kommunen. Ferdig utførelse forutsetter at man ikke får uforutsette prisendringer. Eventuelle 
endringer vil kunne medføre at det enkelte vegprosjekt kan bli noe opp- eller nedjustert. 
 
Følgende opprustingsmetode vil bli benyttet på de dårligste grusveiene, jfr. 
opprustingsprosjektene i 2010: 

• Vegduk mot eksisterende veg, klasse 2 
• Geonett over hele vegbredden 
• 20 cm grovpukk 22-64 mm 
• 15 cm grus 0-18 
• Grøfting langs begge sider minimum 0,5 m under nivå geonett 
• Utskifting av stikkrenner etter kartlegging 

 
På de bedre grusvegene skal det legges på grus og evt. grovpukk. På enkelte veger er det også 
tatt høyde for grøfting. 
 
Det tas forbehold om mindre endringer. 
 
 
Veger som foreslås prioritert fullopprustet m/ duk, geonett, pukk og 
toppdekke: 
 
Grønåsveien: 



Grønåsveien starter ved Terminalveien og ender i Grønås. Dette er en gammel veg som i 
hovedsak er bygd rett på myr/leiregrunn. Spesielt i teleløsningen blir vegen bli svært dårlig.  
 
I 2006 ble vegen rustet opp ca. 0,8 km fra Terminalveien. I 2008 ble den så rustet opp 1,7 km fra 
Grønås samt 0,7 km av Holtanveien (Tverrveien fra Ny-Jord) og i 2009 og 2010 ble opprusting 
foretatt på totalt 4 nye km fram til Svenning Gård. I tillegg ble Holtanveien ferdigstilt. Det 
foreslås nå å investere nye 2,1 mill. for å ferdigstille hele Grønåsveien, se vedlegg 1.  
 
Bringslivegen: 
Vegen blir ved store nedbørsmengder og i teleløsningen bløt og sporete og medfører at vegen må 
stenges i perioder. I 2008, 2009 og 2010 ble totalt 2,2 km rustet opp. I 2011 foreslås det å ruste 
opp følgende strekninger: 
Opprusting med geonett etc: 

• 1100 m fra fylkesveg 530 (Fridalsvegen) og fram til krysset til Vestvatnli, se vedlegg 4. 
• 800 m fra Bringslimark og til Asplund, se vedlegg 2. 

 
Nordengveien: 
Vegen er rustet opp over flere år. En forholdsvis kort strekning på 150 meter gjenstår av en 
strekning med svært dårlig grunn, se vedlegg 2. 
 
 
Veger som foreslås opprustet uten geonett:  
 
Bringsliveien: 
Opprusting uten geonett etc: 

• 700 m fra fylkesveg 531 (Nordvikveien) og til start opprusting ved Solvang, se vedlegg 2. 
 
Vatnbygdveien: 
I 2010 ble 0,4 km av Vatnbygdveien rustet opp med duk, pukk, toppdekke og grøfting. Det 
foreslås nå å ferdigstille Vatnbygdveien (1,25 km) fram til krysset v/ Heitosen, se vedlegg 3. 
 
Langvannsveien, Sulitjelma: 
I østre del av vegen er det anlagt en betongmur. Høsten 2010 ble det konstatert at muren har fått 
en betydelig skade. Det må antas at store deler av foreslått budsjettpris medgår til reparasjoner av 
muren. Resterende midler vil bli benyttet til oppgrusing, se vedlegg 4. 
 
Øynesveien: 
Vegen ble noe opprustet i 2010 (ca. 400 m m/ grøfting og toppdekke). Det foreslås nå en videre 
oppgrusing med nytt toppdekke og grøfting på en strekning på 750 m, se vedlegg 5.  
 
 
Veger hvor det foreslås nyasfaltering/ reasfaltering: 
 
Måkeveien og Terneveien, Vestmyra: 
Vegene er de siste på Vestmyra uten fast dekke og foreslås prioritert for nyasfaltering, se 
vedlegg 6.  
 
Eliasbakken, sentrum: 
Eliasbakken går fra Europaveg 6 og til Vollgata. Asfalten er nedslitt og krakelert og det foreslås 
reasfaltering, se vedlegg 8. 



 
Farvikveien, Vestmyra: 
Også denne vegen er nedslitt og asfalten krakelert. Det foreslås derfor reasfaltering fra 
Kirkeveien og til start nedfart til Farvikdalen, se vedlegg 6. Det foreslås å stoppe her på grunn av 
uavklarte forhold vedr. fotballhalltomta.  
 
Seljeveien, Aspveien, Furuveien og Sjåheiveien, Hauan: 
Asfaltering av disse vegene har vært etterlyst over mange år. Det foreslås nå nyasfaltering av alle 
disse vegene, se vedlegg 7.  
 
Bursiveien, Sulitjelma: 
Bursiveien er nedslitt og asfalten krakelert på flere strekninger. Det er i øvre del av vegen også 
behov for oppbygging av kjørebanen over en strekning på ca. 30 meter i øvre del av vegen 
(dump som blant annet bussen slår ned i), se vedlegg 4. 
 
 
Diverse “frie midler” 
 
Det foreslås at kr. 62500,- holdes av for eventuelle justeringer etter anbudskonkurransen. 
 
 
 
INNSTILLING : 

 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 
kommunale veger for 2011. 

 
 
PLUT-011/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP og SV: 
Sikring av innkjørsel til boliger på Tiabakken Sulitjelma, tas inn i opprustningsplan for 
kommunale veier. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
AP/SV’s tilleggsforslag ble forkastet med 5 mot 4 stemmer. 
 
VEDTAK: 
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 
kommunale veger for 2011. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK - REGULERINGSPLAN - SØKNAD OM 
REGULERINGSENDRING 
   
 
Vedlegg: 1. Reguleringsplan for Klungsetmarka Fritidspark – Søknad om reguleringsendring fra 

Fauske Idrettslag, Ski/Langrenn, datert 05.10.2010  
2. Gjeldende reguleringsplan med vedtekter 
3. Plankart som viser omsøkte reguleringsendringer 

 
Saksopplysninger: 
 
Fauske Idrettslag, Ski/Langrenn søker om reguleringsendring i tilknytning til eksisterende 
reguleringsplan vedtatt av Fauske kommunestyre 23.06.2008 og stadfestet av Fylkesmannen i 
Nordland 16.01.2009.  
 
Det søkes om slike endringer i eksisterende reguleringsplan:  
 

• Endring av veitrasè for adkomstvei til startområde for idrettstrasè 
• Endring av utforming og økt størrelse på areal til parkeringsplass 
• Økt størrelse på areal til byggeområde 
• Endret utforming av startområde for idrettstrasè 
• Endret utforming av idrettstraèene like nordvest for startområde 

 
Søknaden om reguleringsendring er sendt til uttalelse hos berørte grunneiere, Fauske og Sørfold 
Saueholdsforening, Klungset Utmarkslag, Duokta reindbeitedistrikt, Reindriftsforvaltningen 
Nordland og Fauske kommune VVA. 
 
Det er ikke søkt om endring av reguleringsvedtektene. 
 
Det er innen kun kommet to uttalelser i saken. 
 
Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland: 
I skriv datert 10.01.2011skriver Reindriftsforvaltningen Nordland at saken er forelagt Duokta 
reinbeitedistrikt og at distriktet ikke har kommet med merknader til saken. 
Reindriftsforvaltningen har heller ingen merknader. 
 
Uttalelse fra Fauske kommune VVA: 
Fauske kommune, enhet veg, vann og avløp har ingen merknader til reguleringsendringene. 
 



 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Saken har blitt gjennomgått og drøftet ved enhet Plan og utvikling. Siden søknaden om 
reguleringsendring ikke medfører noen grunnleggende endringer i eksisterende plan og ingen 
berørte parter har noen innvendinger mot de omsøkte endringene anses endringene å være 
mindre vesentlige og akseptable.  
 
 
INNSTILLING : 
 

Omsøkte reguleringsendringer anses som mindre vesentlige og godkjennes. 
 
 
PLUT-012/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Omsøkte reguleringsendringer anses som mindre vesentlige og godkjennes. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Skogbrukssjef til videre forføyning    
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FORSLAG TIL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 
 
Vedlegg: 1. Utkast til energi- og klimaplan for Fauske kommune 2011-2014, datert 30.09.2010 

2. Vedleggshefte med fakta om Fauske kommune og status for lokal energibruk og utslipp av 
klimagasser, datert 30.09.2010 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har vedtatt at kommunen skal utarbeide en lokal klimaplan, som skal 
redegjøre for ambisjonsnivået og lokale tiltak for å redusere klimagassutslippene.  
 
Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av plan- og utviklingsutvalget i sak 92/08 den 
09.09.2008, som et samarbeid med kommunene Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske og Sørfold. 
Prosjektet er finansiert av Enova, Nordland fylkeskommune og kommunene. IRIS Salten har 
hatt prosjektledelsen. Planarbeidet ble igangsatt januar 2009. 
 
I Fauske har følgende personer deltatt i en lokal arbeidsgruppe: 
 
- Janne Bjørnbakk, enhet Bygg/eiendom/idrett 
- Gudrun Hagalinsdottir, enhet Plan/utvikling 
- Jostein Fagerheim, Salten Kraftsamband  
 
Fra statlig hold er det forventet at kommunene skal bidra betydelig til å redusere Norges 
utslipp av klimagasser, både i egen drift og ved å stimulere andre aktører til å redusere sine 
utslipp. Blant annet blir den nye plan- og bygningsloven trukket fram som et av de viktigste, 
langsiktige virkemidlene vi har i Norge i dag.  
 
Med hjemmel i denne loven ble det høsten 2009 vedtatt en statlig planretningslinje for klima- 
og energiplanlegging i kommunene, hvor formålet er å: 
 
• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp. 
 
 
 
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det vedlagte utkastet til energi- og klimaplan for Fauske kommune er et relativt kortfattet 
dokument med følgende innhold: 
 
• Bakgrunn for planarbeidet 
• Lokale virkninger av klimaendringene 
• Klimamål for Fauske 
• Lokale klimatiltak innenfor fire temaområder: 

1. Klimasårbarhet og klimatilpasning 
2. Kommunalt energiforbruk 
3. Kommunalt utslipp av klimagasser 
4. Holdningsskapende arbeid 

 
Til planen hører et vedleggshefte med en del fakta om Fauske kommune og status for lokal 
energibruk og utslipp av klimagasser.  
 
Tiltak som er avhengig av regionale eller nasjonale grep er ikke definert som hovedfokus i 
denne planen. Arbeidet har hatt fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunens 
handlingsrom, og særlig innenfor kommunal virksomhet. 
 
Rådmannen anbefaler at det framlagte forslag til energi- og klimaplan legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Det vises til vedlagte forslag til energi- og klimaplan for Fauske kommune 2010 – 
2014, datert 30.9.2010. 
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
 
PLUT-063/10 VEDTAK-  12.10.2010 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Det vises til vedlagte forslag til energi- og klimaplan for Fauske kommune 2010 – 
2014, datert 30.9.2010. 
 
Plan- og utviklingsutvalget vedtar at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 
 
Vedlegg: Høringsuttalelse fra folkehelserådgiver 
 



Plan- og utviklingsutvalget vedtok i sak 63/10 den 12.10.2010 at kommunens energi- og 
klimaplan skulle legges ut for offentlig ettersyn. Planen har lagt ute i perioden 9.11.2010 til 
5.1.2011.  
 
Det har kommet inn en høringsuttalelse til planen.  
 
VURDERING: 
 
Det vedlagte planutkastet er en førstegenerasjons energi- og klimaplan, som har fokus på 
tiltak innenfor kommunal virksomhet. I planprosessen har en derfor hatt hovedfokus på 
medvirkning internt fra de kommunale enhetene som er mest berørt.  
 
Mål og tiltak i planen har et høyt ambisjonsnivå, hvor det er fokus på at Fauske kommune 
skal bidra reelt til å redusere utslipp av klimagasser og mindre energiforbruk, samt tilpasse 
seg et kima i endring de nærmeste tiårene.  
 
Innspill til planen: 
På grunnlag av innspill fra folkehelserådgiveren foreslår rådmannen at “aktiv” skolevei tas 
inn som et tiltak i planen.  
 
Gjennomføring av planen vil kreve endrede rutiner for kommunens ansatte på en del områder 
og nødvendige investeringer for å få gjennomført mange av tiltakene.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar energi- og klimaplanen som retningsgivende 
for kommunens energi- og klimaarbeid.  
 
 
NY INNSTILLING: 
 

1. Det vises til vedlagt utkast til energi- og klimaplan for Fauske kommune 2011 
– 2014, datert 12. oktober 2010.  

 
2. Kommunestyret vedtar at energi- og klimaplanen skal være retningsgivende for 

kommunens energi- og klimaarbeid. 
 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 
og årsbudsjett.  

 
 
PLUT-013/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Det vises til vedlagt utkast til energi- og klimaplan for Fauske kommune 2011 
– 2014, datert 12. oktober 2010.  

 
2. Kommunestyret vedtar at energi- og klimaplanen skal være retningsgivende for 

kommunens energi- og klimaarbeid. 
 



3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 
og årsbudsjett.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
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ENDRING REGULERINGSBESTEMMELSER FINNEID INDUSTRIOMRÅDE 
   
 
Vedlegg: Utsnitt av reguleringskart over området. 
 
Sammendrag: 
 
I brev av 07.12.10 søker Østbø AS om endring/presisering av reguleringsbestemmelsene for 
området på Finneid de har sin virksomhet på. Dette begrunnes med følgende: 
 
 “Planbestemmelsen har i dag formuleringen “” Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap 
tillates ikke””. Intensjonen med denne bestemmelsen er i følge Fauske kommune å hindre 
lagring av avfall/skrot over lengre perioder på tomten. Tomten har tidligere fungert som en 
uoffisiell søppelplass på Fauske. Da Østbø AS etablerte seg på området, måtte vi kjøre bort flere 
lastebillass med gammelt avfall før vi kunne ta tomten i bruk. Det er høyst forståelig at Fauske 
kommune ikke ønsker at dette skal gjenta seg. 
 
Men formuleringen kan også ramme dagens virksomhet på Finneid hvis den leses bokstavelig. 
Østbø AS tar i mot returmetaller i ulike former på anlegget. Disse varene forbehandles før de 
selges som råvarer til metallindustrien. Våre lager er inngående og utgående lager av 
materialer til produksjon og ferdigprodukter (råvarer) til industrien. Dette er ikke skrot/søppel 
og det lagres kun i tidsbegrensede perioder. Men dagens bestemmelse kan misforstås. 
 
For å sikre at reguleringsbestemmelsen brukes i henhold til intensjonen, er vårt forslag at den 
presiseres slik at den fremstår slik intensjonen var, nemlig å forhindre at Finneid blir en varig 
oppsamlingsplass for utrangert materiell og skrot. Vårt forslag til presisering er: 
“”Varig utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tillates ikke.”” 
 
En slik korrigering vil lette vårt arbeid blant annet mot Fylkesmannen og KLIF (Klima- og 
forurensningsdirektoratet), som jevnlig vurderer om vår drift er i tråd med gjeldende tillatelser 
og planbestemmelser. Foreslått endring er kun en presisering av dagens bestemmelse og kan 
forhåpentligvis behandles som en mindre vesentlig reguleringsendring.” 
 
Reguleringsplan for Finneid næringsområde ble vedtatt 14.05.98. Østbø AS er etablert innenfor 
området I2 (industriformål) i denne reguleringsplanen. 
 
Reguleringsbestemmelsene for området I2 lyder slik:  



Før utbygging innenfor området tillates skal det utarbeides bebyggelsesplan for den del av 
området som direkte berøres av utbyggingen. Som illustrasjon til bebyggelsesplanen skal det 
som minimum også utarbeides skisse til hvordan adkomst til øvrige deler av området skal løses. 
I område I2 tillates oppført bygninger for industri- og håndverksvirksomhet med tilhørende 
anlegg. Terrenget i området skal bearbeides til skrånende fra kote 3,0-3,5 ved veg mot område 
I3 til kote 4,0-5,0 ved områdets avgrensing mot tilliggende parkbelte øst for området. 
Bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde inntil 11 meter og totalhøyde inntil 14 meter. 
I industriområdet tillates ikke etablert bedrifter som vil være til vesentlig ulempe for beboerne i 
nærliggende boligområder, ved støy, andre forurensninger eller trafikk. 
Midlertidige skur mv. tillates ikke oppført innenfor området. 
Utendørs lagring av materialer til produksjon, og av ferdigprodukter, tillates. Likeledes tillates 
midlertidig lagring av transportable bygninger, containere og lignende. Slik lagring skal skje 
innenfor klart avgrensede areal opparbeidet til dette formål. Areal til slik lagring skal klart 
fremgå av bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan skal også vise hvordan øvrige ikke bebygde arealer 
skal nyttes og opparbeides. 
Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tillates ikke. 
Beholdere/containere for oppsamling av avfall skal enten plasseres i bygg, eller avskjermes ved 
levegg, beplantning eller tilsvarende. Plassering og avskjerming skal godkjennes av kommunen. 
 
Ferdigattest for bygg innenfor området skal ikke gis, før den delen av det til området tilliggende 
parkbelte, som også grenser mot E6 og sideveg til denne, er planert og beplantet i samsvar med 
disse bestemmelsers § 4. 
 
I utgangspunktet vurderer rådmannen at virksomheten som Østbø AS driver i dag på Finneid kan 
gå under ordlyden i bestemmelsen ovenfor som lyder slik: Utendørs lagring av materialer til 
produksjon, og av ferdigprodukter, tillates. 
Men i de samme bestemmelsene står det også følgende: Utendørs lagring av 
avfallsprodukter/skrap tillates ikke. Dette skaper altså uklarheter i forhold til tolkning som gjøres 
av Fylkesmannen og KLIF vedrørende tillatelser og vurdering om bedriftens virksomhet er i tråd 
med gjeldende tillatelser og planbestemmelser.  
 
Østbø AS tar altså i mot returmetaller i ulike former på anlegget. Disse varene forbehandles før 
de selges som råvarer til metallindustrien. Logistikken er altså inngående og utgående lager av 
materialer til produksjon og ferdigprodukter (råvarer) til industrien. Dette er ikke skrot/søppel og 
det lagres kun i tidsbegrensede perioder. 
 
Problemet er at materialer til produksjon og ferdigprodukter visuelt kanskje oppfattes som 
“avfallsprodukter/skrap”.  
Det som gjeldende reguleringsbestemmelse tar høyde for er jo direkte avfallsprodukter/skrap fra 
en industribedrift. Dette kan være emballasje, utrangert utstyr/maskinvare, unyttige biprodukter 
både i fast og flytende form. Mesteparten av dette fanges opp av etablerte pålagte søppel-/retur-
/gjenvinningsordninger som også styres av annet lovverk. 
 
For å klargjøre bestemmelsen bedre og unngå unødvendige tolkninger av denne vurderer 
rådmannen å etterkomme anmodningen fra Østbø AS.  
Østbø AS anmoder altså om følgende endring i bestemmelse: Varig utendørs lagring av 
avfallsprodukter/skrap tillates ikke. 
Begrepet “varig” bør presiseres noe nærmere. Det opplyses at eksisterende virksomhet neppe vil 
ha behov for lagring av materialer til produksjon og ferdigprodukter ut over 6 måneder. Men det 



kan være aktører på området som har behov for lengre lagring, for eksempel når brukt 
materiell/installasjoner blir stående i påvente av eventuell ombruk/ombygging. 
 
Det anbefales derfor følgende endring i reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde § 
2, pkt. 2.3 gjeldende område I2:  
Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tillates ikke, endres til: Varig utendørs lagring av 
avfallsprodukter/skrap utover et tidsrom på 1 år tillates ikke. 
 
Saken er forelagt Finneid Sveis AS som også er berørt part innenfor området I2. De har ingen 
merknader til foreslått endring/presisering av reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannen anser endringen som mindre endring, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner planutvalget det framlagte 
forslag til endring av reguleringsbestemmelse for område I2 i reguleringsplan for Finneid 
næringsområde. 
 
I reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde § 2, pkt. 2.3 gjeldende område 
I2, endres setningen: Utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap tillates ikke, til: Varig 
utendørs lagring av avfallsprodukter/skrap utover et tidsrom på 1 år tillates ikke. 
 
Endringen anses som mindre endring, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
 
PLUT-014/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Ole Tobias Orvin (SV) foreslo følgende utsettelsesforslag på vegne av AP og SV: 
Saken utsettes slik at vi kan få en orientering om driften pr. i dag om forutsetninger har 
endret seg. 
 
AP/SV’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Saken utsettes slik at vi kan få en orientering om driften pr. i dag om forutsetninger har 
endret seg. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
Utskrift sendes:     
Svein Roger Bådsvik Bådsvik 8211 FAUSKE 
Enhetsleder plan/utvikling til videre 
forføyning 

   

Kommunalsjef    
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1185      
      Arkiv sakID.:   05/4075  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    015/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEBESTEMMELSE I VEDTATT 
REGULERINGSPLAN FOR RV80 RØVIK - STRØMSNES             
   
 
Vedlegg: Søknad av 10.12.10 fra Statens vegvesen om dispensasjon. Søknad av 06.10.10 fra 

grunneier/huseiere på 76/15. Fylkesmannens merknader av 24.01.11 til søknad om dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelser – rv80 Røvik – Strømsnes. Oversiktskart i målestokk 1.5000. Utdrag fra 
reguleringsbestemmelsene. Støykart.   

 
Sammendrag:  
 
Reguleringsplan for Rv80 Røvik – Strømsnes ble vedtatt 16.02.06.  
 
Omlegging av Rv80 er kommet godt i gang og gjennomføres i tråd med gjeldende plan. 
Ferdigstillelse av nyvegen forventes sommeren 2011. 
 
I reguleringsplanen er det i Halsbakken vist en støyskjerm på toppen av en støttemur mot ny 
Rv80.  
 
I dette området fremholder grunneier/huseiere på gnr. 76 bnr. 15 i brev av 06.10.10 at de ikke 
ønsker at støyskjerm settes opp slik som foreskrevet i reguleringsplanen. Dette begrunnes med at 
utsikten prioriteres høyere. For å ivareta trafikksikkerheten ønskes et solid flettverksgjerde mot 
ny veg som hindrer folk og dyr i å komme ut i trafikken. 
 
Med bakgrunn i dette søker Statens vegvesen Region nord, i brev av 10.12.10, om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene. 
Dette gjelder rekkefølgebestemmelsen i § 2 – Fellesbestemmelser – som lyder slik:  
 
Støyskjermingstiltak i forhold til eksisterende bebyggelse skal gjennomføres i henhold til T-1/86. 
Støyskjermingstiltakene skal ferdigstilles samtidig med veganlegget. 
 
Som sikring langs kanten av støttemur mot ny veg vil det bli satt opp et brurekkverk istedenfor 
støyskjerm. 
 
Angjeldende støyskjerm har fortrinnsvis effekt for de to boligene på eiendommen 76/15. 
Rådmannen anser derfor at ingen av naboene berøres av dette. 
 
I forhold til støykrav er det innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga. 
 



Fylkesmannens vurdering er som følger: 
“Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig at problemstillingen fremmes som 
dispensasjonssøknad, fordi det vil være enklere eventuelt å realisere støyskjermingen på et 
senere tidspunkt. 
Det fremgår av pkt. 3.2.2 i veileder TA-2115 til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging at utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av 
eksisterende virksomhet er at planen ikke skal føre til at eksisterende støyfølsom bebyggelse blir 
liggende innenfor det som er definert som gul eller rød sone i retningslinjene. Dersom dette ikke 
oppnås, skal det i planen bl.a.: 
 

• Innarbeides tiltak eller vilkår om at det skal gis tilbud om tiltak som er nødvendige for å 
innfri kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift, jf NS 8175 kl C, og kravene til 
støynivå på utendørs oppholdsareal (lokal skjerming).   

 
Slik vi forstår gjeldende praksis er kravene til gjennomføring av støytiltak knyttet opp til at det 
skal gis tilbud om tiltak, og dersom huseier frasier seg slike tiltak har ikke utbygger plikt til å 
gjennomføre tiltakene. Reguleringsplan gir for øvrig heller ikke hjemmel til å gjennomføre 
fasadeisoleringstiltak på eksisterende bebyggelse mot huseiers vilje. 
 
Dersom foreslåtte støyskjerm er tilstrekkelig til å tilfredsstille krav til innendørs støynivå i 
teknisk forskrift vil det etter vår vurdering være tilstrekkelig å fremsette tilbud om slik 
støyskjerm, og det vil ikke være krav om at som vilkår for dispensasjon fremsettes tilbud om 
fasadetiltak.” 
 
Beboerne på 76/15 har gjennom gjeldende reguleringsplan fått tilbud om støyskjerming, men 
disse vurderer altså utsikt som viktigere. 
 
Verken Fauske kommune eller Statens vegvesen ønsker å påtvinge beboerne på 76/15 i 
Halsbakken oppsetting av støyskjermen. 
Beboerne vurderer utsikt som viktig for trivsel som igjen kan være viktig for helse og miljø. 
Sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas fortsatt. 
 
Med bakgrunn i ovenstående vurderer rådmannen at fordelene ved å gi dispensasjon i dette 
tilfellet er større enn ulempene. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.   
 
 
INNSTILLING : 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til vedtatt reguleringsplan for Rv80 Røvik – Strømsnes. Dette 
gjelder rekkefølgebestemmelsen i § 2 – Fellesbestemmelser – der krav om 
støyskjermingstiltak for eksisterende bolighus på gnr. 76 bnr. 15 frafalles. 

 
 
PLUT-015/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 



VEDTAK: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til vedtatt reguleringsplan for Rv80 Røvik – Strømsnes. Dette 
gjelder rekkefølgebestemmelsen i § 2 – Fellesbestemmelser – der krav om 
støyskjermingstiltak for eksisterende bolighus på gnr. 76 bnr. 15 frafalles. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Plansjef til videre forføyning    
 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1179      
      Arkiv sakID.:   11/62  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet 
 

Sak nr.:    016/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
FRIDAHL´S MØBELHUS AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMT 
   
 
Vedlegg: Søknad fra Fridahl´s Møbelhus motatt 7.1.2011 

3 stk kartkopier 
 
Saksopplysninger: 
 
Fridahl´s Møbelhus AS søker i brev mottatt 7. januar 2011 om å få kjøpe området mellom 
Fauske brannstasjon og Bygdetunet. Formålet med tomtekjøpet er oppføring av forretningsbygg 
på 2500 kvm grunnflate.  
 
Området som søkes ervervet er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, regulert til 
offentlig parkeringsareal. Det er nå under utarbeiding en reguleringsplan for området Sjøgata 
vest, i denne planen er et areal på ca 2,8 mål foreslått regulert til parkering med ca 70 plasser. 
Arealet ned mot sjøen og inn mot bygdetunet er avsatt til friområde/strandpromenade.  
 
I vest mot bygdetunet er det en pumpestasjon og tømmestasjon for bobiler.  
 
Det kan også opplyses at grunnforholdene i dette område er svært dårlige. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Omsøkt areal brukes i dag til parkering, både for besøkende til bygdetunet og til dagparkering 
for personbiler. I plan- og utviklingsutvalgets sak 48/10, den 15. juni 2010 ble trailere og bobiler 
henvist til parkering på denne tomta mellom kl 1800 til 0700 på hverdager og i helgene fra kl 
1500 på lørdager til kl 0700 mandag morgen. 
 
Rådmannen har forståelse for bedriftens behov for tomt. For å få realisert bygg av ønsket 
størrelse kreves det minst 5 dekar stor tomt, for å få til dette i omsøkt område vil tomta legge 
beslag på hele parkeringsområdet og store deler av friområdet ned mot sjøen. 
 
Behovet for offentlige parkeringsplasser inn mot bygdetunet er utvilsomt til stede. Nedbygging 
av offentlig parkeringsareal er heller ikke i tråd med de planer kommunen har for 
sentrumsområdet.  
 
Rådmannen kan på grunnlag av ovenstående vurdering ikke se at det kan være mulig å 
imøtekomme søknaden fra Fridahl´s Møbelhus AS.  
 



Hvis det likevel skulle bli aktuelt å omregulere arealet til forretningstomt som skal selges, er 
kommunen bundet av å følge ESA´s retningslinjer for salg av offentlig eiendom. For å utelukke 
offentlig støtte kan salget gjøres, enten gjennom budrunde der eiendommen selges til 
høystbydende, eller ved å innhente en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen fra 
to kvalifiserte og uavhengige eksperter.  
 
 
INNSTILLING : 

 
Søknaden fra Fridahl´s Møbelhus AS kan ikke imøtekommes. 

 
 
PLUT-016/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Truls Larsen (FRP) foreslo: 
Fridahl Møbelhus AS får kjøpe omsøkt areal. 
Erverver må få laget en reguleringsplan og må også påkoste en eventuell 
grunnundersøkelse før oppføring av bygg. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FRP’s forslag. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknaden fra Fridahl´s Møbelhus AS kan ikke imøtekommes. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/983      
      Arkiv sakID.:   11/169  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap 
 

Sak nr.:    017/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
 
AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL 
TIDLIGERE ERVERVET TOMT PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA. 
   
 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 13.01.2011 

2. 2 stk. kartkopi 
 
Sammendrag: 
Formannskapet vedtok i  F-sak 83/10 å selge 5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr. 1085 til  
Amundsen Eiendom AS. Eiendommen ligger i tilknytning til Norsk Scandia på Krokdalsmyra. 
Formålet med dette tomtekjøpet var å gjenoppbygge det bygget som brant oktober 2008, 
(Dekkmannbygget).  
 
Amundsen Eiendom AS, Bodø søker i brev av 13.01.2011 om tillatelse til erverv av en 
tilleggstomt stor ca. 1,2 daa  til ovennevnte tomt.  Bakgrunnen for søknaden er at firmaet trenger 
større plass en tidligere vurdert.  
 
Omsøkt areal er et naturlig tillegg til tidligere ervervet tomt. Formålet er i tråd med stadfestet 
reguleringsplan for området. Rådmannen har ingen merknader til søknaden og anbefaler denne 
innvilget. 
 
INNSTILLING : 

 
Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 1,2 daa av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 103 bnr. 1085 innvilges. 
 
I hht K-sak 61/09 settes kjøpesum til kr. 80,- pr. m2. 
 
Alle omkostninger i forbindelse med ervervet skal dekkes av kjøper. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr. 
vedtatte retningslinjer for salg av kommunalt areal. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 
 
PLUT-017/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 
Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 1,2 daa av Fauske kommunes 
eiendom gnr. 103 bnr. 1085 innvilges. 
 
I hht K-sak 61/09 settes kjøpesum til kr. 80,- pr. m2. 
 
Alle omkostninger i forbindelse med ervervet skal dekkes av kjøper. 
 
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer, jfr. 
vedtatte retningslinjer for salg av kommunalt areal. 
 
Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/995      
      Arkiv sakID.:   10/2057  Saksbehandler:  Oddbjørn Wårheim  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan – og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    018/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
 
103/377 -  POLARVAKT EIENDOM AS, FAUSKE - ILEGGING AV OVER- 
TREDELSES GEBYR FOR UTLEIE AV KONTORER I RÅDHUSGT.6 TIL HYBLER 
UTEN FØRST Å SØKE OM BRUKSENDRING.  
   
 
Vedlegg: Kommunens brev av 21.09.10. 

Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr av 04.01.11. 
Uttalelse fra Polarvakt Eiendom AS i brev av 06.01.11 til forhåndsvarslet. 
Adm. vedtak om bruksendring av 07.02.11 sak nr. 26/11. 

 
Sammendrag: 
 
Utleie av 4 kontorer i 2. etasje i Rådhusgata 6 til hybler har pågått i over ca 3 år uten at det først 
har vært søkt om bruksendring. Polarvakt Eiendom AS oppsøkte i begynnelsen av september 
kommunens byggesakskontor i anledning etableringen. Her ble det opplyst at det i følge plan- og 
bygningsloven var krav om bruksendring før utleie. Det ble videre veiledet om 
søknadsprosessen. 
 
Søknad om bruksendring ble mottatt 17.09.10. Bruksendring av omsøkte areal m/ birom til 
hybler ble gitt på delegasjon 07.02.11 sak nr. 26/11.  
 
Ilegging av overtredelsesgebyr: 
I følge plan- og bygningslovens (PBL) § 32-8 jf. byggesaksforskriftene av 26. mars 2010 nr. 488 
§ 16-1 kan kommunen ilegge foretak overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for 
forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i PBL §§ 20-1 og 20-2. For angjeldende 
tilfelle har det vært leid ut hybler i flere år uten først å søke om bruksendring og godkjenning av 
arealet til formålet. Overtredelsesgebyr er i tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 satt til maks 
kr. 10.000,-. Overtredelsesgebyr tilfaller kommunen. 
 
I tråd med PBL ble det den 04.01.11 sendt forhåndsvarsel til Polarvakt Eiendom AS at  
administrasjonen ved behandling av saken ville foreslå for PLUT at det ble ilagt et 
overtredelsesgebyr på kr. 10 000. Frist for å komme med uttalelse 3 uker. 
 
Polarvakt Eiendom AS skriver i brev av 06.01.11: 
 

“Polarvakt Eiendom AS krever å bli likebehandlet som alle andre har blitt i liknende 
saker.  Dvs. at hvis praksis har vært å gi bøter i denne størrelsesorden, ja da aksepterer jeg 
ett overtredelsesgebyr i denne størrelsesorden. Hvis det derimot ikke er praksis for slike 



gebyr så vil dette være ett særtilfelle, og jeg kan ikke se at det skulle foreligge noen 
grunnlag for dette.”  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dette er ikke et spesielt tilfelle. Kommunen har tidligere utstedt gebyr for ulovlig etablering av 
tiltak. Videre sanksjoner for ulovlig reklame/logo i sentrum etc. Beløpets størrelse har variert. 
 
Vedrørende størrelsen på gebyret vises til siste revidering av PBL av 26. mars 2010 nr.488 hvor 
det i § 16-1 under begrepet overtredelsesgebyr er listet opp helt konkrete overtredelser i forhold 
til §§ 20-1 og 20-2 med angitt maks gebyrstørrelser. Angjeldende overtredelse er satt til maks kr 
10 000.  
 
Beløpets størrelse er vurdert opp mot alvorlighetsgraden ved overtredelsen. Her er det etablert 
hybelutleie uten godkjennelse av kommunen spesielt hva angår brannsikkerhet, rømningsforhold 
etc.    
 
INNSTILLING : 

 
Polarvakt Eiendom AS ilegges overtredelsesgebyr med følgende begrunnelse: 
 
“Da det på eiendommen i Rådhusgata 6 har vært leid ut hybler uten først å søke om 
bruksendring ilegges Polarvakt Eiendom AS overtredelsesgebyr på kr 10 000,-. Beløpet 
skal innbetales til Fauske kommune. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens § 
32-8 jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488 § 16-1b. 

 
 
PLUT-018/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Polarvakt Eiendom A/S ilegges ikke gebyr. Dette begrunnet med uklar praksis i tidligere 
lignende saker. 
Rådmannen bes utarbeide retningslinjer for forvaltning av den nye PBL § 32-8. Disse 
legges frem for politisk behandling. 
 
Retningslinjene skal inneholde en avklaring om delegasjon av myndighetene etter PBL. 
 
Retningslinjene får ikrafttredelse fra de blir vedtatt. 
 
 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Polarvakt Eiendom A/S ilegges ikke gebyr. Dette begrunnet med uklar praksis i tidligere 
lignende saker. 
Rådmannen bes utarbeide retningslinjer for forvaltning av den nye PBL § 32-8. Disse 
legges frem for politisk behandling. 
 
Retningslinjene skal inneholde en avklaring om delegasjon av myndighetene etter PBL. 



 
Retningslinjene får ikrafttredelse fra de blir vedtatt. 

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



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 
      JournalpostID:   11/1089      
      Arkiv sakID.:   11/98  Saksbehandler:  Wigdis Pettersen  
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    019/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  15.02.2011 
 
 
 
 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER 
   
 
Vedlegg: Søknad fra Ove Hjemgaard, Fauske, datert 07.01.2011 

Kartutsnitt 
Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland 
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ove Hjemgaard, Fauske, om kjøring med snøskuter fra 
kirka i Sulitjelma til hans hytte i Sorjus.  Dette innebærer at han må kjøre gjennom en A-sone, 
fra Giken og opp til Hanken.  Bakgrunnen for søknaden er fordi det er farlig å kjøre over 
Lomivannet på ettervinteren, og at andre hytteeiere tidligere har fått innvilget ferdsel gjennom 
denne A-sonen.  
 
Saksopplysninger: 
 
I hht kommunedelplan med tema motorferdsel skal all ferdsel til hyttene ved Lomi, Sorjus og 
Mourki foregå fra Daja.  Tidligere har PLUT behandlet flere saker hvor det ble innvilget inntil 6 
turer gjennom A-sonen før turistløypa fra Daja ble merket og åpnet.  Ove Hjemgaard har 
tidligere fått innvilget 6 turer pr.sesong for kjøring fra kirka i Sulitjelma, gjennom A-sone fra 
Giken til Hanken og til sin hytte i Sorjus. 
 
Fra kirka i Sulitjelma går det vei opp Giken/Hanken som er åpen for offentlig ferdsel om 
sommeren.  Denne veien blir ikke brøytet vinterstid og er dermed å betrakte som utmark i 
vintersesongen, jfr. lov om motorferdsel i utmark § 2. 
 
Det er uvisst når nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark 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.    
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Fordi det er A-sone fra Giken og opp Hankenlia, må det søkes dispensasjon for kjøring her.  Fra 
Hanken og til Sorjus er det B-sone med redusert ferdsel, dvs. inntil 6 turer til hytta. 
 



I Sorjus er det 2 hytter, den ene eies av Ove Hjemgaard og den andre av Sulitjelma og Omegn 
Turistforening. 
 
For Ove Hjemgaard er det en lang og delvis vanskelig/farlig omvei å kjøre fra Daja og til hytta i 
Sorjus.  
 
Søker må også innhente tillatelse fra grunneier. 
 
 
INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra vedtatt 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 

1. Ove Hjemgaard, Fauske innvilges dispensasjon for kjøring med snøskuter inntil 6 
turer pr. sesong fra Giken gjennom A-sonen til Hanken så til hytta i Sorjus. 

 
2. Ferdselen skal foregå fra kirka i Sulitjelma, etter veitrasé til Giken, videre til 

Hanken og til hytta i Sorjus. 
 

3. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn ut 
sesongen 2012/2013. 

 
4. Det skal fører kjørebok for hver sesong som returneres Fauske kommune innen 1. 

juni for avsluttet sesong. 
 

5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 
 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i kommunedelplan med tema 
motorferdsel i utmark. 

 
 
PLUT-019/11 VEDTAK-  15.02.2011 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra vedtatt 
kommunedelplan med tema motorferdsel: 
 

1. Ove Hjemgaard, Fauske innvilges dispensasjon for kjøring med snøskuter inntil 6 
turer pr. sesong fra Giken gjennom A-sonen til Hanken så til hytta i Sorjus. 

 
2. Ferdselen skal foregå fra kirka i Sulitjelma, etter veitrasé til Giken, videre til 

Hanken og til hytta i Sorjus. 
 

3. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn ut 
sesongen 2012/2013. 

 



4. Det skal fører kjørebok for hver sesong som returneres Fauske kommune innen 1. 
juni for avsluttet sesong. 

 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 

 
6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i kommunedelplan med tema 

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

   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


