
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 29.03.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 020/11 - 034/11 

Møte nr: 3/2011 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ingelin Noresjø, Truls Larsen, Ole Tobias Orvin, Wenche Setså, Ottar Skjellhaug. 

 

Varamedlemmer: 

Gøran Indregård, Per Kristen Løkås.  

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 29.03.11 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formanskapssekretær 

 

 

 

 

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  29.03.11  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ottar Skjellhaug (AP): Viser til sak som var opp i PLUT i juni 2009. 

Trafikksikkerhetsmidler - gangvei i Valnesfjord. Arealplanen er vedtatt. Grunneierne 

har kommet med nytt forslag til gangvei. Hva er status for ny plan? Bør vi ha 

befaring? 

 Ronny Borge (H): 

1. Boliger Haganeshaugen. Hva er status? 



2. Østbø. Anbud opprydding Sulitjelma – transportband flotasjon. Har ikke hørt svar. 

Vekting var tidsfrist 2009 – Enda ikke gjort. Finneid kai, kran – har ikke fått 

anbud. Forbehold om lakk. 

 Svein Roger Bådsvik (V): Budsjett 2011 – Satt av 1 million til reguleringsarbeid. Hva 

er status? 

 

 

Svar på spørsmål: 

Ottar Skjellhaug:  

Kommunalsjef svarte. Aksjon skole. Gangvei opp til skola. Innsigelse fra grunneierne. 

Trafikksikkerhetsutvalget var på befaring på fredag. Det er tatt initiativ til ny løsning. Penger 

er overført. Info til grunneierne skal ut. 

Ronny Borge: 

Pkt. 1: Enhetsleder svarte. Problemet er avløpssystemet. Dette er ikke helt utbygd. En til har 

kjøpt tomt og ønsker midlertidig løsning med avløp. Det skal være et internt møte med 

gjennomgang av saken. 

Pkt. 2 Kommunalsjef svarte. Anbud Finneid kai kran – forbehold derfor ikke valgt. Anbud 

transportband flotasjon. Kjenner ikke til dette. Burde vært gjort. Kommer tilbake med svar. 

Svein Roger Bådsvik:  

Kommunalsjef svarte. Ikke kapasitet til å gjøre dette selv. Anbud ut på Doffin. Jobbes med. 

Enhetsleder svarte. Delt opp i 2 saker. I regulering Krokdalsmyra er konkurransegrunnlaget 

ferdig. Blir lagt ut på Doffin i dag eller i morgen. I vurdering Fauske sentrum trenges det mer 

presisering. 
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MARIE VOLDEN PÅ VEDTAK 035/2011 OG 036/2011 OM 

RAMMETILL. OG IGANGSETTINGSTILL. FOR BYGNINGSTILTAK 

PÅ SKÅR EIENDOM AS, STORGATA 98, FAUSKE. 

028/11 ODD HASSELBERG, HOLTAN. SØKNAD OM FRADELING AV 

BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 108 BNR. 67. SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN AREALDELEN. 

029/11 PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPFØRING AV 

NY HYTTE PÅEIENDOMMEN GNR. 70 BNR. 11 VED HÅLA 

/VESTVATNLI 

030/11 FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSTOMT TIL GNR 103/1122 PÅ SØBBESVA - NY 

BEHANDLING 

031/11 AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. 

SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM 

GNR. 103 BNR. 503 I YTTERVEIEN 

032/11 SØKNAD OM DISPENSASJOM FOR FERDSEL I UTMARK MED 
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033/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SNØSCOOTERKJØRING  B-SAK 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/2658      

 Arkiv sakID.:   11/650  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    020/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  29.03.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2011 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2011 godkjennes. 

 

 

PLUT-020/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/2656      

 Arkiv sakID.:   11/648  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    021/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  29.03.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 024/11: SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING PÅ 

GNR.84/47 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Forskrift om nydyrking fra mai 1997, Jordlovens § 11 samt 

delegasjon, gis Ole Martin Pettersen tillatelse til nydyrking av om lag 34 dekar 

skogsmark i henhold til søknad. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Dersom tiltaket ikke er satt i verk innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller 

tillatelsen bort, jf. Nydyrkingsforskriftens § 4. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Aktsomhets- og meldeplikt gjelder dersom en under arbeidet skulle avdekke 

gamle gjenstander, anlegg eller lignende, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

2. Ferdselsveier/ Stier som regelmessig brukes må ikke dyrkes igjen, og det må 

settes port i eventuelle gjerder. 

3. Det skal settes igjen et vegetasjonsbelte på 2 meter mot bekk og grøftekanter. 

 

 

 

DPLU. 025/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM GARASJETOMT FOR EKSISTERENDE 

GARASJE I REKKE BELIGGENDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I  FAGERLI 

I SULITJELMA. KJØPER/FESTER: PER JOHAN BERG,  DRAMMEN. 

 

VEDTAK : 
 

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

av tomt til eksisterende garasje beliggende på eiendommen gnr. 119 bnr. 1. 

 

 



 

DPLU. 030/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADEING AV TILLEGGSAREAL I 

FORBINDELSE MED BYGGING AV NY SKOLE I SULITJELMA. KJØPER: FAUSKE 

KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemme i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling 

av et areal stort ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.  

 

Angjeldende areal er tilleggstomt til tidligere fradelt eiendom gnr. 199 bnr. 388. 

 

 

 

DPLU. 032/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL PUNKTFESTE AV 

EKSISTERENDE NAUST PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 VED KJELVATNET I 

SULITJELMA. FESTER: INGER HÅKESTAD, BOD. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dettet tillatelse til 

punktfeste av naust på eiendommen gnr. 119 bnr 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 033/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 

FESTENUMMER 144 I SULITJELMA. KJØPER:  PER MARIUS KILDAL, 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. 

 

Festenummer 144 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 

 

 

DPLU. 034/11: STATSKOG SF - SØKNAD OM GARASJETOMT FOR EKSISTERENDE 

GARASJE I REKKE BELIGGENDE VED COOP I SULITJELMA. KJØPER/FESTER: 

ÅSE SØRENSEN, SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 

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

av tomt til eksisterende garasje beliggende på eiendommen gnr. 119 bnr. 1. 

 

 

 



DPLU. 035/11: 103/673 - SKÅR EIENDOM AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 

FOR TILBYGG MED BRA: 470 M2 MOT SJØEN TIL FORRETNINGEN  I 

STORGATA 98, FAUSKE. BRA EKSIST. BYGNING: 680 M2.  BYGNR.: 188936172 01 

 

VEDTAK : 
Klagen fra Tove Marie Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen eier av 

nabotomten Storgata 100 tas ikke til følge. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-2 og 21-4 meddeles rammetillatelse 

for oppføring av tilbygg i to etasjer til forretningsbygget i Storgata 98, gnr.103 

bnr.673 mot sjøen som omsøkt i tråd med reguleringsplanen for Fauske Østre del I 

vedtatt 12.03.98. 

Følgende vilkår legges til grunn: 

 

1. Det forutsettes at tilbygget ikke føres opp nærmere enn 4 meter fra grensen mot 

Leif og Asbjørg Johansens eiendom. 

2. Dersom det ved fremtidig fastsettelse av grensen viser seg at tilbygget er oppført i 

strid med bestemmelsene i PBL, forutsettes det at tiltakshaver svarer for alle øko-

nomiske forpliktelser dette medfører – inkludert mulig erstatningskrav som måtte 

bli fremmet mot kommunen fra nabo. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS som ansvarlig søker godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 036/11: 103/673 - SKÅR EIENDOM AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TILBYGG TIL FORRETNING I STORGATA 

98. - PELING OG GRUNNMURS-ARBEIDER, SAMT OPPF. AV TILBYGGET I TO 

ETASJER OVER GRUNNMUR. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og §§ 21-2 og 21-4 meddeles i 

gang-settingstillatelse for peling- og grunnmursarbeidet, samt bygg over 

grunnmur – tilbygg til forretning i Storgata 98 som omsøkt. Jf. rammetillatelsen 

av 28.02.11 sak nr. 35/11. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regn. blir 

sendt) 

 

Det vises til brannteknisk konsept utarbeidet 08.09.10 av ProsjektPartner Bodø 

AS. 

 

Søknad om ansvarsrett fra foretak som skal utføre brannvarsling, markering og 

ledelys må innsendes for godkjennelse. 

 

Søknad om ansvarsrett fra ProsjektPartner Bodø AS,Fundamentering 

AS,Fauskebygg AS 

Finneid Sveiseverksted AS og Rørlegger`n Fauske AS godkjennes. 

 



 

 

DPLU. 037/11: 119/1, FNR. 218 - CATHRINE OG BEN ARE PEDERSEN - OPPFØRING 

AV NY HYTTE MED BRA:61 M2 OG BYA:74 M2 PÅ PUNKTFESTE I SAAKI, 

SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/2001 jf. kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles 

dispensasjon fra arealplanen samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens 

§ 19-2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for 

oppføring av ny hytte på punktfeste i Saaki gnr. 119 bnr. 1 fnr. 218 mot at eksist. 

hytte på ca. 15 m
2 

omgjøres til uthus.  

 

Søknad om ansvarsrett fra Bernhard Olsen AS godkjennes, samt søknad om 

ansvarsrett fra tiltakshaver som selvbygger etter SAK 10 § 6-8. 

 

 

 

DPLU. 038/11: 119/347 - NORDLANDSMUSEET - SØKNAD OM MONTERING AV 

BRANNVARSLINGSANLEGG I SULITJELMA BESØKSGRUVE 

(GRUNNSTOLLBADET) 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til montering av 

brann-alarmanlegg som dekker rømningsveien ut fra gruveinngangen i Sulitjelma 

Besøksgruve som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra  Elektro Bodø AS godkjennes. 

 

Kommunen ber om å få tilsendt tegningsgrunnlaget for tiltaket. 

 

 

 

DPLU. 040/11: 47/16  - JEANETTE SALHUS - REHABILITERING AV BAD I 

BOLIGHUSET PÅ VENSET, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for 

rehabilitering av badet (våtrom) i eneboligen på Venset gnr.47 bnr.16 som 

omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS, Nico Håndverk AS samt 

Fauske Rør AS godkjennes. 

 

Når arbeidene er gjort ferdig må det innsendes ferdigmelding. 



 

 

 

DPLU. 041/11: 119/291 SULITJELMA BORETTSLAG - REHABILITERING AV TO 

LEILIGHETER INKL.  BADEROM ETTER VANNSKADE I CHRLOTTA 7,  

SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse som 

omsøkt for rehabilitering av to leiligheter med baderom etter vannskade i Carlotta 

7. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS, Nico Håndverk AS og rørlm. 

Arne Rørdal godkjennes. 

 

Når arbeidene er gjort ferdig må det innsendes ferdigmelding. 

 

 

 

DPLU. 043/11: 76/48 - FORNEBO GEIR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

MONTERING AV  ILDSTED MED STÅLRØYKPIPE I BOLIGHUSET PÅ 

EIENDOMMEN GNR.76 BNR.48 PÅ FURNES, VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til etablering av 

ildsted på loftsplanet med tilhørende røykpipe i stål ført over taket på bolighuset 

på Furnes, Valnesfjord gnr. 76 bnr.48. 

 

Søknad om ansvarsrett fra henholdsvis Bygg Team Faukse AS og Ingeniør Tor 

Einar Sundnes godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 044/11: 103/1566 - BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM 

RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 2 STK. 3 - LEILIGHETSHUS BYA: 506 

M2 OG 1 STK. 4 - LEILIGHETSHUS BYA: 223 M2 MED TILHØRENDE 

GARASJEANLEGG M/BODER BYA:192 M2. BYGGESTED: GRYTTINGVEIEN, 

FAUSKE.  

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/2001 jf. kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon 

fra reg. planen for Hauanbakken samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens § 

19-2. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles rammetillatelse for opp-

føring av 3 stk. boligbygg med til sammen 10 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg på 



boligtomten i Hauanbakken boligfelt gnr. 103 bnr.1566 samt vann og kloakk/overvann 

fremføring som omsøkt. 

 

Anmodning fra naboen Gerd og Bjarne Eidissen om å dreie huset nærmest deres 

eiendom mer mot nordøst for å minske innsyn tas til etterretning. Dreiningen vil 

bli ca 16 gr. 

Jf. brev fra Byggm. Sten Andersen AS av 19.01.2011. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse må det innsendes søknad om ansvarsrett for 

alle faggrupper som skal engasjeres i tiltaket, samt fremføring av vann, kloakk og 

overvanns-ledningen. 

 

Det vises for øvrig til saksutredningen for tiltaket. 

 

 

 

DPLU. 045/11: 103/307 - EINAR PETTERSEN - MONTERING AV FLISER OG 

MEMBRAN PÅ GULV OG VEGGER I EKSIST. BAD I ENEBOLIG I 

NORDIMARKVEIEN 9, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 

meddeles tillatelse til membran og flisarbeid i eksist. baderom i bolighuset i 

Nordimarkveien 9 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning av foretaket Flislegger De Roos i kommunen og på 

denne bakgrunn om ansvarsrett for omsøkte arbeider godkjennes. 

 

Når arbeidene er gjort ferdig må ferdigmelding sendes kommunen for utstedelse 

av ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 046/11: 102/391 - BJARNE KNUTSEN - REHABILITERING AV BADEROM I 

BOLIGHUSET ETTER VANNSKADE. ADR.: BLÅLYNGVEIEN 23, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav b, jf. SAK 10 § 2-2 

meddeles tillatelse til rehabilitering av baderom etter vannskade som omsøkt i 

bolighuset i Blålyngveien 23. 

 

Søknad om lokal godkjenning av foretaket i kommunen samt søknad om 

ansvarsrett fra henholdsvis Bygg Team Fauske AS og Nico Håndverk AS 

godkjennes. 

 

Når arbeidene er gjort ferdig må ferdigmelding sendes kommunen for utstedelse 

av ferdigattest. 

 



 

 

DPLU. 047/11: 102/225 - EMIL MIKALSENS DØDSBO V/ ADV. DAG T. BERNTSEN, 

BODØ - RIVING AV BRANNSKADET BOLIG I ROGNVEIEN 5, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles tillatelse til riving av 

brann-skadet bolig i Rognveien 5 gnr.102 bnr.225 som omsøkt. 

 

Rivingsavfallet kjøres til godkjent deponi hos Iris Vikan. 

 

Det forutsettes at Fauske Lysverk AS og kommunens enhet VVA er varslet om 

tiltaket.  

  

Søknad om ansvarsrett fra J. Ersvik Graving og Transport AS for tiltaket 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 048/11: 103/147 - SALTENPOSTEN AS - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV 2. 

ETASJE (BOLIGDEL) TIL KONTORER, MØTEROM ETC. SAMLET BRA: 146 M2 I 

SALTENPOSTENS BYGG I VOLLGATA 16, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d meddeles bruksendring/omgjøring 

av leilighetene i 2. etasje til kontorformål som omsøkt i Saltenpostens bygg i 

Vollgata 16. 

 

Søknad om ansvarsrett fra GK Norge AS, Moelven Nordia AS, Fauske Elektro og 

Rørlegger`n Fauske AS godkjennes. 

 

            Det må innsendes ferdigmelding på tiltaket for utstedelse av ferdigattest. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-021/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/2657      

 Arkiv sakID.:   11/649  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    022/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  29.03.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/2045 I 10/1520 23.02.2011 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

SØKNAD OM OPPFØRING AV 

BOLIG 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-022/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/1857      

      Arkiv sakID.:   02/370  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    023/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  29.03.2011 

 

 

 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEIERIKVARTALET, ENDRING  

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. Sol- og skyggekart. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Diplomgården AS forslag til detaljregulering 

for Meierikvartalet, endring. 

 

Planområdet er på ca. 8,2 daa og avgrenses av Geitbergveien, Leitebakken og Storgata/E6. 

Området består av eksisterende veg, fortau, hovedbygg, garasje og parkering.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bygg med 7 boenheter med 

parkeringskjeller. Planen legger også til rette for nødvendig lekeareal samt viser dagens situasjon 

i forhold til bygg og veg i reguleringsområdet. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Flermannsbolig m/garasje, Trafo, Uteoppholdsareal, 

Forretning/kontor/tjenesteyting. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Kjøreveg, Fortau, Annen veggrunn 

(tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplass. 

3. Hensynssoner: Frisiktsone.  

 

Reguleringsplan for Meierikvartalet (vedtatt 23.05.02) er gjeldende for dette området.  

Formålsområde som foreslås endret i endringsforslaget er avsatt til parkering i gjeldende plan. 

Det legges opp til at kjøreveg (FA) i gjeldende plan ikke skal være åpen for gjennomkjøring for 

andre enn beboerne langs denne.  

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med 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 oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 



Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

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 §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Meierikvartalet, endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-023/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Planutvalget påpeker at veiløsningen skissert i planen ikke er tilfredsstillende, 

særlig med tanke på adkomstvei FA1. 

 

H’s forslag ble trukket. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Meierikvartalet, endring, ut til offentlig ettersyn. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3 

   

 
Vedlegg: Reguleringskart.  Planbeskrivelse. Gjeldende planbestemmelser (vedtatt). Tegninger med solstudier 

og skyggekart. Fasader, perspektiv og fotomontasje. ROS-analyse. Estetisk redegjørelse (Unikus). 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Ebbe Prosjekt AS forslag til detaljregulering 

for Jernbanegata 3. 

 

Planområdet er på ca. 2,0 daa. Det består av gnr.103 bnr.567 eid av Ebbe Prosjekt AS og 

tilleggsareal av gnr.103 bnr.11 eid av Fauske kommune samt gnr.102 bnr.1 eid av Statens 

vegvesen. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 8-10 leiligheter i et bygg på 3 etasjer samt en 

tilbaketrukket 4. etasje og garasje i kjeller under bakken. Planen omfatter også tilhørende 

adkomst, parkering, lekeareal og annet uteopphold. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

4. Bebyggelse og anlegg: Bolig, lekeareal, annet uteoppholdsareal. 

5. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, kjøreveg, felles atkomst, annen 

veggrunn, privat parkeringsplass, rampe. 

6. Hensynssoner: Sikringssone - Frisikt.  

 

Angjeldende område er i gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, avsatt til 

byggeområde for boliger. Reguleringsplan for Jernbanegata 3 (stadfestet 17.04.09) er gjeldende 

for dette området. I denne er det satt krav om bebyggelsesplan før tiltak kan gjennomføres. 

I mellomtiden er  ny plan- og bygningslov trådt i kraft fra 01.07.09. 

I ny lov er bebyggelsesplanbegrepet tatt ut og kommunen tolker at dette erstattes av 

detaljregulering etter ny lov. 

Foreliggende detaljregulering av Jernbanegata 3 ivaretar derfor plankravet i gjeldende 

reguleringsplan. 

 

Planforslaget er i tråd med vedtatt reguleringsplan av 17.04.09 og bestemmelser av samme dato 

gjelder også for denne detaljreguleringen. Detaljreguleringen følger reguleringsplanens omriss 

og viser forholdet mellom bygg, lekeareal, parkeringsareal og annet uteareal. 



 

I reguleringsbestemmelsene er maksimal mønehøyde satt til 13,0 m og maksimum 

utnyttelsesgrad satt til 40 % BYA. Planlagt bygg vil ha en mønehøyde på 12,0 m og 

utnyttelsesgrad på 39,9 % BYA.  

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Støymålinger viser behov for støyvegg og utforming av denne tilpasses planlagt bygg slik at 

støykravene blir tilfredsstilt i henhold til vedtatt detaljregulering. 

Rådmannen tar vurderingen for øvrig til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes 

kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy verdi 

innenfor planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

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 §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Jernbanegata 3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-024/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Forslag for detaljregulering for Jernbanegata 3 avvises med begrunnelse at 

byggets utforming bryter med omkringliggende bebyggelse. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for KRF’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Jernbanegata 3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    
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KRAVSPISIFIKASJON FOR UTARBEIDELSE AV OMRÅDEREGULERING OG 

DETALJREGULERING 

   

 
Vedlegg: Forslag til kravspesifikasjon 

 

Sammendrag: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 2-1 kan Fauske kommune, ved utarbeidelse av 

område- og detaljreguleringsplaner utført av private tiltakshavere, kreve at slike planer blir levert 

i digital form samt nærmere kravspesifikasjon.  Bakgrunnen for dette er bl.a. å ivareta en 

forsvarlig planbehandling samt få en ensartet plansak inn i kommunes digitale planregister. 

 

Samme krav vil gjelde for Fauske kommune ved utarbeidelse av kommunale planer. 

 

I forbindelse med forhåndskonferanser samt på forespørsel vedrørende regulering vil  Fauske 

kommune informere  tiltakshaver om denne kravspesifikasjonen. 

 

Rådmannen anbefaler planutvalget  å tiltre framlagte kravspesifikasjon. 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget tiltrer den framlagte kravspesifikasjon hva angår 

utarbeidelse av  område- og detaljreguleringsplaner. 

 

 

PLUT-025/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget tiltrer den framlagte kravspesifikasjon hva angår 

utarbeidelse av område- og detaljreguleringsplaner. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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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. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Plan- og utviklingsutvalget avholdt møte med Østbø AS  11. mars d.å. 

 

På møtet redegjorde Østbø AS for sin virksomhet på Finneid næringsområde og behovet for 

omsøkt endring av reguleringsbestemmelsen. 

 



Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse av  Østbø AS fremmer  rådmannen saken på nytt 

med samme innstilling. 

 

 

NY 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-026/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Gøran Indregård (AP) stilte spørsmål om egen habilitet. 

Indregård ble erklært inhabil med 7 mot 1 stemme, jfr. forvaltningslovens § 

6.2. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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103/673 - KLAGE FRA LEIF OG ASBJØRG JOHANSEN V/ TOVE MARIE VOLDEN 

PÅ VEDTAK 035/2011 OG 036/2011 OM RAMMETILL. OG IGANGSETTINGSTILL. 

FOR BYGNINGSTILTAK PÅ SKÅR EIENDOM AS, STORGATA 98, FAUSKE. 

   

 
Vedlegg: 1. Klage fra Tove Marie Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen datert  01.03.2011. 

2. Kopi av brev til Tove M. Volden datert 07.03.2011 

3. Kopi av brev til Leif og Asbjørg Johansen datert 11.02.2011 

4. Kopi av fullmakt 

5. Kopi av brev fra Tove Marie Volden datert 17.02.2011 

6. Kopi av sak 035/11 og sak 036/11 

7. Kopi av nabovarsel 

8. Kopi av situasjonsplan med  tiltaket 

9. Kopi av reg.best. for reg.plan Fauske østre 

 

 

Sammendrag: 
 

Klagen er mottatt 01.03.2010. 

 

Skår Eiendom AS fikk på delegasjon 28.02.2011,  sak nr. 035 og 036 /2011,  ramme- og i gang-

settingstillatelse for oppføring av tilbygg til sin forretning i Storgata 98.   

 

Etter at naboen Leif Johansen, eier av Storgata 100,  hadde samtykket i tiltaket ved mottak av 

nabovarsel, mottok kommunen 24.11.2010 klage på utbyggingsplanene på eiendommen gnr. 103 

bnr. 673 fra Tove Marie Volden, datter av Leif og Asbjørg Johansen. 

 

Nytt klagebrev fra Tove Marie Volden ble mottatt 04.01.11 hvor hun fremsatte tvil om grense-

forløpet mellom eiendommene. Behandlingen av søknaden ble stilt i bero inntil videre, men ut 

fra en helhetsvurdering på bakgrunn av innkomne opplysninger i ettertid, besluttet kommunen å 

gi ramme- og igangsettingstillatelse for omsøkte tiltak. Partene ble gjort kjent med beslutningen i 

brev av 11.02.11.  

 

I brev av 17.02.11 fra Tove Marie Volden anmodes det om at søknaden av div. grunner måtte 

avvises. 

 

Ramme- og igangsettingstillatelse ble gitt 28.02.11, jfr.  sak nr. 035 og 036/2011. Klagen fra 

Tove Marie Volden på vegne av sine foreldre som omhandlet selve tilbygget ble ikke tatt til 

følge. 

Tillatelsen ble gitt med bakgrunn i at tiltaket var i tråd med vedtatt reguleringsplan  for området, 

Fauske Østre del I, vedtatt 12.03.98, samt  plan- og bygningslovens  § 29-4 som omhandler 



plassering, høyde og avstand fra nabogrense og pbl § 29-1, utforming av tiltaket både i seg selv 

og i forhold til omgivelsene. 

 

Parkering: I følge kommunens vedtekter til plan- og bygningsloven med hensyn til parkerings-

plasser er det krav om 1 plass pr. 100 m
2
 i bebyggelsen. Bygget har et samlet BRA på 1200 m

2
, 

hvilket vil si krav om 12 parkeringsplasser. Planene viser 14 plasser på egen tomt. 

 

Klage: 

Klagen fra Tove Marie Volden på vegne av sine foreldre mottatt 03.03.11 går i sin helhet ut på 

den påstand at grensen mellom eiendommene gnr. 103 bnr.218 (Leif Johansen) og gnr. 103 bnr. 

673 (Skår Eiendom AS) ikke er riktig. 

 

Kommunen har i saksutredning til rammetillatelsen under avsnittet “Grensetvist” kommet med 

sin vurdering av grenseforholdet mellom eiendommene. Her går det fram bl.a.: 

“På bakgrunn av kommunens grunnkart av 15.11.10 sammenholdt med byggetillatelse gitt til 

Leif Johansen i 1983 i forbindelse med bygging av garasje i tilknytning til bolighuset, samt 

plassering av Oppgårdshuset i 1961 (nå Skår Eiendom AS) er det grunn til å tro at grensen går 

som angitt på kartet. Ved at tilbygget ytterligere er trukket 0,5 meter fra grensen er det også 

grunn til å tro at avstanden til felles grense ikke vil bli mindre enn 4 meter”. 

 

I bunnen av vurderingen ligger også Leif Johansens samtykke til planene i forbindelse med 

nabovarslet, hvor en må gå ut fra at grensen slik grunnkartet viser,  er den en skal forholde seg 

til. 

 

Planutvalget  anbefales ikke å ta klagen til følge og opprettholde vedtak fattet i  sak nr. 035 og 

036/11.  

 

Hva angår tvist om grensefastsetting har Skår Eiendom AS begjært Jordskiftesak. Salten 

Jordskifterett opplyser at denne vil bli avholdt våren 2011. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Klage fra Tove Marie Volden på vegne av sine foreldre Leif og Asbjørg Johansen 

mottatt 03.03.11,  tas ikke til følge hva angår omsøkt tilbygg på eiendommen 

Storgata 98, gnr. 103 bnr. 673, Skår Eiendom AS samt grensetvist mellom 

gbnr.103 bnr. 673 og gnr. 103 bnr. 218. 

  

Endelig grensefastsetting vil bli avklart av Salten Jordskifterett  våren 2011. 

 

Adm. vedtak av 28.02.11 sak nr. 035 og 036/2011 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse. 

 

 

PLUT-027/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Brev fra Fylkesmannen i Nordland jnr. 11/3130 og brev fra Fauske kommune til 

Skår eiendom AS ble utdelt i møtet. 

 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klage fra Tove Marie Volden på vegne av sine foreldre Leif og Asbjørg Johansen 

mottatt 03.03.11,  tas ikke til følge hva angår omsøkt tilbygg på eiendommen 

Storgata 98, gnr. 103 bnr. 673, Skår Eiendom AS samt grensetvist mellom 

gbnr.103 bnr. 673 og gnr. 103 bnr. 218. 

  

Endelig grensefastsetting vil bli avklart av Salten Jordskifterett  våren 2011. 

 

Adm. vedtak av 28.02.11 sak nr. 035 og 036/2011 opprettholdes. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til endelig avgjørelse. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    

 

 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    028/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  29.03.2011 

 

 

 

ODD HASSELBERG, HOLTAN. SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT AV 

EIENDOMMEN GNR. 108 BNR. 67. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT 

KOMMUNEPLAN AREALDELEN.  

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Odd Hasselberg datert 20.10.10 vedrørende dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen. 

2. 2 stk kartkopier 

3. Kopi av del av vedtatt kommuneplan arealdelen 

4. Kopi av høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland vedr. dispensasjon 

5. Kopi av høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune vedr. dispensasjon 

 

Sammendrag: 
 

 

Odd Hasselberg søker om fradeling av boligtomt stor ca. 3 daa av sin eiendom gnr. 108 bnr. 67 

beliggende i Holtan. Eiendommen ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen 

for Fauske kommune er regulert til landbruk- natur- og friluftsområde, LNF-område. I 

bestemmelsene til vedtatt plan står” at innenfor områder regulert til LNF tillates ikke andre tiltak 

enn de som er knyttet til stedbunden næring”. 

 

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen krever et samtykke til fradeling dispensasjon 

fra vedtatt kommuneplan.  Odd Hasselberg har i brev av 20.10.10 søkt om dispensasjon.   

Søknaden begrunnes i hovedsak med at omsøkt areal er boligtomt til sønnen. Sønnen skal etter 

hvert  overta drifta av gården. 

 

Fagansvarlig landbruk  har behandlet søknaden og har med hjemmel i jordlovens § 12 funnet å gi 

samtykke til fradeling av en tomt, men har redusert tomtestørrelsen fra ca. 3 daa til 1 daa.  

 

Av saksframlegget framkommer: 

 

Det søkes om fradeling av boligtomt på 3 dekar i et område som ligger ca 80 meter fra 

eiendommens tun. Omsøkte areal er bevokst med fin bjørkeskog på middels skogbonitet. Arealet 

er i kartet angitt som dyrkbart, noe det vel likevel ikke er av arronderingsmessige grunner. 

 

Angjeldende landbrukseiendom er i drift med melkproduksjon på ku. Erverver er søkerens sønn 

og søker oppgir at denne sønnen skal overta driften av eiendommen om en 4 års tid. Han har 

derfor behov for å bygge seg et bolighus like i nærheten av eiendommens tun. Søkeren skal i 

fortsettelsen da fungere som avløser og arbeidskraft på gården og blir boende på gården.  

 



 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parsell: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord 153,2

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 153,2

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 40,7

Skog, middels bonitet 147,8 3

Skog, lav bonitet

Sum produktiv skog 188,5 3

Uproduktiv skog 2,3

Myr 342,4

Annen jorddekt fastmark 4,8

Grunnlendt areal/fjell i dagen

Ikke klassifisert 2,4

Sum uproduktive areal 351,9

Totalt areal 693,6 3

De følgende vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å 
danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i 
Naturbasen og Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte 
fradeling ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.  

 

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om 

eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en 

driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom 

samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den 

avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bl.a. tas hensyn til om deling 

kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas 

hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt 

hensynet til kulturlandskapet.  

 

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for omsøkte fradeling. 

 

Eiendommen er ikke større samlet sett enn at den har behov for alle sine produktive areal, 

spesielt de som ligger lettvindt til like i nærheten av eiendommens tunområde. Med henblikk på 

dette kan det stilles spørsmålstegn ved om det kan anses som forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning å fradele omsøkte areal på 3 dekar lettbrukt lauvskog like ved 

gårdstunet. På den annen side må det betraktes som positivt for landbruket med økt bosetting i 

området. I praksis vil omsøkte boligtomt tjene som bosted for den personen som om noen år skal 

overta og drive gårdsbruket videre. Ved en fradeling kan imidlertid denne tomten, hvis den blir 

fradelt, lett kunne selges til andre uten at det er nødvendig med landbruksmyndighetenes 

tillatelse. Med bakgrunn i det forannevnte anses en fradeling av et areal på 3 dekar ikke å være 

forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. En fradeling av et tomteareal på maksimum 

1 dekar vil imidlertid kunne anses som forsvarlig med hensyn til avkastningen. Dette forutsette 

imidlertid at tomta blir liggende i grense med grensebekken i sørvest og med Holtanveien i 

sørøst så den ikke blir liggende alt for nær gårdstunet og heller ikke medfører 



arronderingsmessige ulemper av betydning. En slik fradeling synes ikke å ville medføre drifts- 

og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket 

 

Adgangen til å dispensere fra vedtatt plan er blitt innskjerpet ved innføring av ny plan- og 

bygningslov, og kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Begrepet “Særlige 

grunner” i den gamle loven er sløyfet. Bestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven er 

utformet slik at det blir tydeligere hvilke avveininger som må foretas, og vilkårene for å gi 

dispensasjon er strammet inn – fordelene ved å gi dispensasjon skal være vesentlig større enn 

ulempene. Det skal foreligge en begrunnet søknad fra søker. 

 

Hjemmelen til å gi dispensasjon ligger i  plan- og bygningslovens § 19-2.  

 

Vedtatt kommuneplan er kommet i stand etter en omfattende prosess hvor berørte 

instanser/parter har deltatt med merknader/innspill. Kommunens landbruksfaglige kompetanse 

har vært sterkt medvirkende i  prosessen, spesielt gjelder det de områder som omfattes av sterke 

landbruksinteresser.  

 

Rådmannen anfører at de landbruksfaglige vurderinger bør veie tungt i denne saken, all den tid 

kommunens landbruksfaglig kompetanse har vært premissleverandør for vedtatte LNF-områder.  

  

Det er viktig at eksisterende drift på bruket gnr. 108 bnr. 67  blir videreført, og at dette kan skje 

via sønnen av dagens eier anser rådmannen som positivt.  Trolig vil dette være med på å 

opprettholde/styrke bosettingen i området Grønås/Holtan, noe Fauske kommune bifaller. 

 

I angjeldende sak er rådmannen, etter en samlet vurdering, kommet fram til at fordelene ved å gi 

dispensasjon er større enn ulempene. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at det gis 

dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 

daa. av eiendommen gnr. 108 bnr. 67 kan gjennomføres. 

 

I tråd med saksbehandlingsreglene har saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i 

Nordland og Nordland fylkeskommune. 

Begge instanser har i sin høringsuttalelse sluttet seg til rådmannen vurdering av saken, og har 

ingen merknader til at det gis dispensasjon fra vedtatt kommuneplan. 

 

Nordland fylkeskommune påpeker i sin høringsuttalelse tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 

dersom det under markinngrep skulle framkomme fornminner, jfr. kulturminnelovens  § 8  2. 

ledd. Kulturminner i Nordland må da underrettes umiddelbart. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 

daa av eiendommen gnr. 108 bnr. 67 kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles med dette tillatelse til 

fradeling av 1 daa av eiendommen gnr. 108 bnr. 67 på følgende betingelser:  

1. Tomten legges i grense med grensebekken i sørvest og Holtanveien i sør-øst. 

 



2. Nordland fylkeskommunes pålegg om  tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt dersom det under markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. 

kulturminnelovens § 8  2. ledd påhviler søker. 

 

 

PLUT-028/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 

daa av eiendommen gnr. 108 bnr. 67 kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles med dette tillatelse til 

fradeling av 1 daa av eiendommen gnr. 108 bnr. 67 på følgende betingelser:  

1. Tomten legges i grense med grensebekken i sørvest og Holtanveien i sør-øst. 

 

2. Nordland fylkeskommunes pålegg om  tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt dersom det under markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. 

kulturminnelovens § 8  2. ledd påhviler søker. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPFØRING AV NY HYTTE 

PÅEIENDOMMEN GNR. 70 BNR. 11 VED HÅLA /VESTVATNLI 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Per A. Vasshaug datert 23.02.2011 

2. Kartkopi 

3. Kopi av del av kommuneplanen arealdelen 

 

Sammendrag: 
 

Per A. Vasshaug, Bodø søker i brev av 23.02.2011 om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen samt dens bestemmelser,  for oppføring av ny hytte på hans eiendom gnr. 70 bnr. 11 

beliggende i Håla/Vestvatnli i Valnesfjord. På eiendommen er det allerede oppført ei hytte som 

eies av søker. 

Av søknaden framgår at det i dag er etablert 5 hytter i området. 

 

Eiendommen gnr. 70 bnr. 11 ligger i et område som i vedtatt kommuneplan arealdelen er regulert 

til LNF-A, Landbruk- natur- og friluftsområde hvor spredt bygging/tiltak  ikke er tillatt.  

 

Et samtykke til omsøkt tiltak krever dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen, jfr. plan- 

og bygningslovens §19-1. Søker må fremme en velbegrunnet søknad som inneholder relevante 

opplysninger om tiltaket og en redegjørelse for hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra. 

Det må i søknaden redegjøres for de grunner som taler for at dispensasjon bør innvilges.  Søker 

har fremmet søknad, jfr. vedlagt brev fra Per A. Vasshaug datert 23.02.2011. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 03.02.201, K-sak 004/11, en ny justert kommuneplan arealdel.   

Vedtatt kommuneplan er kommet i stand etter en omfattende prosess hvor berørte 

instanser/parter, grunneiere, grunneierlag m.fl har deltatt og kommet med innspill.  

 

Det har i rulleringsprosessen vært en gjennomgang/justering av eksisterende områder hvor  

spredt fritidsbebyggelse er tillatt,  tidligere benevnt LNF-H, nå benevnt LNF-C. Etter vurdering 

ble det i den omfattende planprosessen ikke foreslått lagt inn nye LNF-C områder, hvilket 

kommunestyret stadfestet i sitt endelige planvedtak. 

 

Sjunkhatten nasjonalpark er vedtatt, og Håla er utpekt som en av flere viktig innfallsporter til 

nasjonalparken. Fauske kommune er av den formening at det bør utvises varsomhet med å legge 

til rette for økt byggeaktivitet nært opp til nasjonalparken, da dette trolig vil generere økt 

aktivitet inn til  parken.  

 



Adgangen til å dispensere fra vedtatt kommuneplan arealdelen er vesentlig  innskjerpet ved 

innføring av ny plan- og bygningslov, og kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. 

Begrepet “Særlige grunner” i den gamle loven er sløyfet. Bestemmelsene i den nye plan- og 

bygningsloven er utformet slik at det blir tydeligere hvilke avveininger som må foretas, og 

vilkårene for å gi dispensasjon er strammet inn – fordelene ved å gi dispensasjon skal være 

vesentlig større enn ulempene.    

 

Rådmannen kan ikke se at det i angjeldende sak framkommer momenter som tilsier at fordelen 

ved å gi dispensasjon fra vedtatt plan er større en ulempene, og er således av den formening at 

søknad om dispensasjon ikke kan innvilges.   

 

Kommunen som planmyndighet er pliktig til å sende søknad om dispensasjon til uttalelse hos 

regionale/statlige  myndigheter. Dette er ikke nødvendig dersom søknaden  med rimelig grad av 

sikkerhet vil bli avslått av kommunen. Med bakgrunn i rådmannen oppfatning av saken, er 

søknaden fra Per A. Vasshaug derfor ikke sendt til høring.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Søknad fra Per A. Vasshaug om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen 

for oppføring av ny hytte på eiendommen gnr. 70 bnr. 11 innvilges ikke. 

 

 

PLUT-029/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Per Kristen Løkås (H) foreslo: 

Planutvalget innvilger søknad fra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på 

eiendommen gnr. 70 bnr. 11. 

 

H’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for innstillingen. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget innvilger søknad fra Per A. Vasshaug om oppføring av ny hytte på 

eiendommen gnr. 70 bnr. 11. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL 

GNR. 103 BNR.1122 PÅ SØBBESVA. NY BEHANDLING 

 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Fauske Glass & Ramme AS datert 06.04.2010 

2. 2 stk kartkopier 

 

Sammendrag: 
 

Fauske Glass & Ramme AS søker  i brev av 06.04.2010 om tillatelse til erverv av ca. 2,7 daa 

av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11 på Søbbesva. Omsøkt areal skal tillegges 

søkers eiendom gnr. 103 bnr. 1122 som tilleggstomt. Dette for få en bedre arrondering av 

eiendommen. 

 

På omsøkt areal var det i sin tid bygget et sidespor inn til Søbbesva industriområde.  Sporet er 

i dag fjernet, og arealet kan anvendes/nyttes til byggeformål. 

 

Åge Løkås & Sønner har for kort tid tilbake ervervet nabotomten gnr. 103 bnr. 1560  som 

tileggstomt til gnr. 103 bnr 1419. Denne bedriften har således ikke behov for omsøkt areal. 

 

Omsøkt areal er et naturlig tilleggsareal til Fauske Glass & Ramme AS.  

 

Kommunestyret vedtok i K-sak 061/09 priser/retningslinjer ved salg av kommunale 

næringsarealer. Pris for salg av kommunalt areal på Søbbesva ble satt til kr. 160,- pr. m
2
. 

Rådmannen anbefaler denne gjort gjeldende. 

 

Utover dette har rådmannen  ingen merknader til søknaden og anbefaler søknaden innvilget. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske Glass & Ramme AS sin søknad om erverv av  ca. 2,7 daa av Fauske 

kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11 på Søbbesva innvilges. 

 

Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m
2
. 

 

Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Det stilles som krav om at ny eiendom sammenføyes med gnr. 103 bnr. 1122. 



 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 

 

PLUT-039/10 VEDTAK-  25.05.2010 
 

Truls Larsen (FRP) foreslo: 

Saken utsettes. 

Administrasjonen lager en sak på få laget en vei inn i området etter det gamle 

jernbanesporet. 

 

FRP’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

Administrasjonen lager en sak på få laget en vei inn i området etter det gamle 

jernbanesporet. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Nye kartbilag: 
1. Kopi av brev fra Fauske Glass & Ramme AS datert 19.01.2011 

2. 2 stk kartkopier 

 

I brev av 19.01.2011 fremmer  Fauske Glass & Rammme AS ny søknad/framfører nye 

momenter vedrørende  tidligere  søknad om erverv av kommunalt areal som tilleggsareal til 

firmaets eiendommer gnr. 103 bnr.1122 m. fl. på Søbbesva.  Ny søknad innbefatter i tillegg til 

tidligere omsøkt areal et areal stort ca. 0,5 daa på nord-siden av dette, slik at søknaden nå 

omfatter et areal på ca. 2 daa.  

I sak 039/10 er tidligere omsøkt areal oppgitt til å være ca. 2,7 daa. Dette er ikke riktig. 

Arealet  skal være ca. 1,5 daa. Rådmannen beklager feilen. 

 

Nye momenter i saken er:  

Fauske Glass & Ramme AS vurderer utvidelse av sine lokaliteter i Håndverksveien. 

Utvidelsen er planlagt vestover. Bakgrunnen for dette er at firmaet har en traverskran som går 

i  retning øst/vest, og ved en utvidelse av bygget kan denne forlenges. Dersom firmaet ikke får 

erverve kommunalt areal på vestsiden som omsøkt,  må planene om utvidelse skrinlegges. 

 

Reguleringsplan for Søbbesva industriområde er en gammel/enkel reguleringsplan, 

(flateplan), som i hovedsak regulerer formål, utnyttelsesgrad og  hovedvegsystem. Planen er 

moden for revisjon.  

 

Rådmannen er enig i at adkomst  til de bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og 

Industriveien må sikres. Dette kan løses på flere måter. Ett alternativ er å legge en adkomst 

inn til disse arealene fra Bergverksveien slik det er skissert på kartskisse 2. 

En slik adkomstveg må ha en min. reguleringsbredde på 8,0 m. 

 

Velges en slik løsning ivaretar Fauske kommune de behov/planer Fauske Glass & Ramme AS 

har for videre utbygging/utvikling av sin bedrift på Søbbesva.  

 



En adkomst langs gammelt jernbanespor vil medføre at Fauske Glass & Ramme AS må 

skrinlegge sine planer, da en adkomstveg langs denne traceen vil legge beslag på omsøkt 

areal.  

 

Et annet moment i saken er at en adkomstveg langs gammelt jernbanespor ikke uten videre lar 

seg realisere. Med en reguleringsbredde  på 8,0 m samt de krav Vegnormalen stiller til 

linjeføring/kurvatur  (adkomstvegen må ha vinkelrett avkjøring fra Håndsverksveien) 

medfører at det trolig må erverves areal både fra eiendommen til  Åge Løkås & Sønner samt 

Fauske Glass & Ramme AS sin eiendom. 

  

Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig å velge en slik løsning all den tid 

adkomstproblematikken til angjeldende arealer kan løses på en vesentlig enklere måte. 

  

 

NY INNSTILLING: 

  

Fauske Glass & Ramme AS sin søknad om erverv av  ca. 2 daa av Fauske 

kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11 på Søbbesva innvilges. 

 

Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m
2
. 

 

Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Det stilles som krav om at ny eiendom sammenføyes med gnr. 103 bnr. 1122. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 

Adkomst til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og Industriveien 

løses som skissert på kartskisse 2. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å foreta en revisjon av reguleringsplan for Søbbesva 

industriområde. 

 

 

PLUT-030/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Glass & Ramme AS sin søknad om erverv av  ca. 2 daa av Fauske 

kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11 på Søbbesva innvilges. 

 

Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m
2
. 

 

Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Det stilles som krav om at ny eiendom sammenføyes med gnr. 103 bnr. 1122. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 



Adkomst til bakenforliggende arealer mellom Bergverksveien og Industriveien 

løses som skissert på kartskisse 2. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å foreta en revisjon av reguleringsplan for Søbbesva 

industriområde. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     
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AS SALTEN KARTDATA PÅ VEGNE AV YTTERENG BORETTSLAG. SØKNAD OM 

KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 503 I 

YTTERVEIEN 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra AS Salten Kartdata datert 14.02.2011 

2. 2 stk kartkopier 

 

Sammendrag: 
 

I brev av 14.02.2011 søker AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag om tillatelse til 

kjøp av tomt av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 503 beliggende i Ytterveien. Omsøkt 

tomt har et areal på ca 760 m
2
. I hht søknaden er hensikten med kjøpet å benytte tomten til 

oppføring av garasjer/carporter for borettslagets beboere. 

 

Området Ytterveien er i hht stadfestet reguleringsplan (reg.plan gang-/sykkelveg Follaveien,  

vedtatt  i 1981) regulert til boligformål. 

 

Litt historikk: 

I 1993 søkte byggemster Sten Andersen om tillatelse til  kjøp av samme areal/tomt.  I forbindelse 

med behandlingen av denne søknaden kom det inn massiv protest fra naboer samt Yttereng 

borettslag. De mente at angjeldende areal var avsatt til lekeareal for borettslagene Yttereng og 

Ytterteigen i forbindelse med etableringen av Yttereng borettslag.  Dette skjedde ca. 1960. 

Som et ledd i behandlingen av søknaden fra Sten Andersen vedtok bygningsrådet i 1994 å 

fremme en reguleringsplan for boligtomt på den kommunale tomten samt en liten lekeplass på 

Yttereng borettslag sin eiendom.  Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Etter mange protester 

fra berørte parter/instanser vedtok bygningsrådet å trekke planen.  

I samme vedtak fikk teknisk sjef i oppdrag å utarbeide en fortettingsplan for området 

Follaveien/Kirkeveien/Nyveien/Storgata. 

 

Rådmannen vil bemerke: 

Rådmannen er skeptisk til å overdra omsøkt areal til Yttereng borettslag. Bakgrunnen for dette er 

bl.a: 

Eiendommen til Yttereng borettslag er på ca. 4,3 daa, og det bør vurderes å finne en løsning for 

oppføring av nevnte carporter/garasjer  innenfor lagets egen eiendom.  

 

Omsøkt areal har, slik det ligger i dag,  en vesentlig verdi som boligtomt.  Avhendes arealet i dag 

som boligtomt vil salgssummen ligge på ca. kr. 380-/400.000.  

Dersom kommunen velger en slik løsning, er rådmannen av den oppfatning at tomten bør/må 

utlyses på det åpne markedet, slik at alle som er interessert får  mulighet til å søke. 



 

Et annet moment i saken som bør vurderes er: Behovet for leke-/friarealer i sentrum – er det 

riktig å bygge  ned “alle”  ubebygde arealer i sentrum? Jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn 

og unges interesser i planleggingen. 

 

Rådmannen anbefaler at Fauske kommune har “is i magen” hva angår salg av omsøkt areal.   

 

Bygningsrådet vedtak i 1994 om utarbeidelse av en reguleringsplan for området har av ulike 

grunner stoppet opp. Rådmannen vil gjenoppta  dette planarbeidet, og vil utarbeide en 

områdeplan for området Follaveien/Kirkeveien/Helligberget/Storgata. Området har i dag 

planstatus i overordnet plan, men mangler detaljplan. Området har med sin sentrumsnære 

beliggenhet,  hvor en høyere utnyttelsesgrad (BYA) vil kunne vurderes, et ikke ubetydelig 

boligpotensiale. 

Via denne områdeplanen avklares arealbruken av den kommunale tomten, gnr. 103 bnr. 503. 

 

Kostnadene forbundet med  utarbeidelse av ovennevnte områdeplan vil ligge i størrelsesorden  

ca. kr. 250.000.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Søknad fra AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag hva angår kjøp av 

kommunalt areal i Ytterveien av eiendommen gnr. 103 bnr. 503 innvilges ikke. 

 

Rådmannen utarbeider en områdeplan for et område avgrenset av 

Follaveien/Kirkeveien/Helligberget/Storgata. 

 

Kostnader stor ca. kr. 250.000 bakes inn i budsjett 2012. 

 

 

PLUT-031/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Søknaden fra AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag hva angår kjøp 

av kommunalt areal i Yttervn. Av eiendommen gnr. 103 bnr. 503 innvilges. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknaden fra AS Salten Kartdata på vegne av Yttereng borettslag hva angår kjøp 

av kommunalt areal i Ytterveien av eiendommen gnr. 103 bnr. 503 innvilges. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM DISPENSASJOM FOR FERDSEL I UTMARK MED SNØSCOOTER 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Aeiendom v/Terje Skogvoll, eiendomsrådgiver 

Kartutsnitt 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har mottatt søknad fra eiendomsrådgiver Terje Skogvoll ved Aeiendom om 

kjøring av snøscooter i forbindelse med et salgsoppdrag av hytte i Sulitjelma. 

 

Hytta ligger på østsiden av Kjelvannet. Hytteeier kan av helsemessige grunner ikke selv stå for 

salget. Aeiendom v/Terje Skogvoll har påtatt seg oppdraget med å selge hytta og har behov for å 

besøke hytta for å forberede presentasjon av eiendommen og for gjennomføre visning.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det vises til gjeldende forskrift for Fauske kommune vedr. motorferdsel i utmark og vassdrag § 9 

som sier: 

 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende 

bestemmelse, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, 

vedtekt eller forskrift.  

 

I dette tilfelle er hytteeier forhindret i å gjennomføre salget selv. Eiendomsmegleren har behov 

for å komme inn til hytte i forbindelse med salgsoppdrag. Kjøringa skal foregå fra Skihytta over 

Kjelvannet og til hytta.  

 

Søknaden er forelagt Fylkesmannen og Reindriftsforvaltningen. Det er ikke kommet svar fra 

Fylkesmannen, Reindriftsforvaltningen har ingen merknad til søknaden. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges Aeiendom 

v/Terje Skogvoll gis dispensasjon til kjøring med snøscooter fra Skihytta over 

Kjelvannet til fritidseiendommen gnr 119, bnr 1 festenr 125.  

 



Dispensasjonen gjelder i forbindelse med salg av eiendommen. Dispensasjonen 

gjelder inntil eiendommen er solgt men ikke lenger enn til 2. helga i mai 2011. 

 

Det gis dispensasjon til 5 turer. 

 

Det skal føres kjørebok for bruk av snøscooter. 

 

 

PLUT-032/11 VEDTAK-  29.03.2011 
 

Rådmannen trakk saken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


