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PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 24.05.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 035/11 - 049/11 
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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ingelin Noresjø, Vigdis Kristensen, Ole Tobias Orvin, Jan Harald Paulsen, 

Wenche Setså, Ottar Skjellhaug 

 

Varamedlemmer: 

Per Kristen Løkås, Stein B. Thuv. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, formannskapssekretær. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.05.11 

 

 

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  25.05.11  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på starten av møtet på befaring til veianlegget Røvik – 

Strømsnes.  

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

1. Asfaltering vei. Skal asfalt bare holde i 4 år? Hva med grøfting? 



2. Kosting. Ny maskin skal komme, med det blir for dårlig kostet. Bare en stripe på 

gangfelt. 

 Ottar Skjellhaug (AP): 

1. Bør bli bedre vårvedlikehold i hele kommunen. 

2. Tilrettelegging boligbygging i Valnesfjord. Kommunen eier tomteareal. Det må 

lages vei. Kan bruke fond. Bør lage sak. 

3. Skredrapport Sulitjelma. Noen har fått tillatelse til graving i utsatt område. 

 Per Kristen Løkås (H): 

Ber om orientering angående bemanningssituasjonen byggesaksbehandling 

 Svein Roger Bådsvik (V): 

Finneid industriområde. Tømmer på området. Har kommunen inntekter av lagring? 

 Referatsak settes opp som sak 49/11 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Ingelin Noresjø: 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Asfaltering reklamasjon. Skal sjekke opp mot enhetsleder VVA. 

Pkt. 2. Skal få ny maskin. Må ha brannvesenet ut og spyle. 

Ottar Skjellhaug: 

Pkt. 1. Rådmannen tar dette med seg. 

Pkt. 2. Rådmannen tar dette med seg. 

Pkt. 3. Byggetillatelse sjekkes opp mot skredutsatt område. Forskjell på planering og bygging. 

Skal undersøke tillatelse. 

Per Kristen Løkås: 

Det er alltid dårlig kapasitet på byggesaksbehandling på denne tiden av året. Vanskelig å få 

tak i ingeniører. Interkommunalt samarbeid er en mulighet. 

 

 

Svar på tidligere spørsmål: 

Ronny Borge: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. Fjerning av transportbånd flotasjon. Kommet inn 2 tilbud. 2 

krav som tilbyder må utarbeide før arbeidet kan starte: Avfallsplan og HMS-plan. 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

035/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 

036/11 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

037/11 REGULERINGSPLAN FAUSKE ØSTRE - DEL 1 OG 2. SØKNAD OM 

OMREGULERING AV DELER AV GNR.102 BNR.42 

038/11 REGULERINGSPLANER FOR BRATTÅSVIKA . SØKNAD OM 

ENDRING AV UTNYTTELSESGRAD (T-BRA) FRA  80 M2 TIL 120 M2 

039/11 LOKALISERING BOENHETER FOR DEMENTE 

040/11 OPPHEVING AV JAKT PÅ RÅDYR I FAUSKE KOMMUNE 

041/11 OPPGRADERING GATELYS - ENØKTILTAK 

042/11 BUSSLOMMER LANGS BJØRKVEIEN 

043/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 

044/11 STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING AV 

AREAL TIL SCOOTERGARASJER VED AVELON, GNR. 119 BNR. 1. 

DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEDELPLAN FOR 

SULITJELMA. FESTERE: OVE FALDAAS M.FL. BODØ 

045/11 LENE UTHEIM RASMUSSEN, NERMOVEIEN 2, FAUSKE. SØKNAD 

OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL EIENDOMMEN GNR. 104  BNR. 

705 PÅ STRANDA 

046/11 PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE HYTTE I PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 70 BNR. 11 I HÅLA/VESTVATNLI - NY 

BEHANDLING 

047/11 HARALD MELLERUD, FAUSKE. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN AREALDELEN FOR OPPFØRING AV HYTTE PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 46 BNR. 17 PÅ VENSET 

048/11 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM KJØRERUTE MED 

SNØSCOOTER   B-SAK 

049/11 REFERATSAKER I PERIODEN 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/4431      

 Arkiv sakID.:   11/1102  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    035/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.05.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2011 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2011 godkjennes. 

 

 

PLUT-035/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/4430      

 Arkiv sakID.:   11/1101  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    036/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.05.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 042/11: 104/58 - EVEN OG RITA MOSTI - REHABILITERING AV 

BAD/VASKEROM I EKSIST. BOLIG I SKOGHOLTVEIEN 3, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

rehabilitering av bad/vaskerom i bolighuset i Skogholtveien 3, gbnr.104/58. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Brødr. Palmesen AS, Fauske Drogeri & Fargehandel AS og 

Rørleggerm. Arne Rørdal godkjennes. 

 

Når tiltaket er gjort ferdig må det innsendes anmodning om ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 049/11: SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GJERDE PÅ GNR. 

108/67 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Tiltaket er vurdert utfra prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 . 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20 – 1  gis Odd  Hasselberg tillatelse til 

oppføring av gjerde i en lengde av  300 – 400 m, og med en høyde av 2 m, i utkanten 

(sørøst) av Storosmyra og ved ytterkanten av nydyrkingsfeltet.  

 

Tillatelsen gis på vilkår av: 

1. Gjerdet settes opp i månedskiftet oktober / november hvert år og tas ned etter 

midten av april eller så snart reinen er flyttet ut av området. 

2. I nordre kant av gjerdet settes opp en ca. 10 m port samt anlegges en overgang 

over kanal slik at rein kan drives igjennom og kjøretøy passere 

3. Hvis nydyrkingen ikke blir gjennomført faller tillatelsen for oppføring av gjerdet 

bort. 

 



 

 

DPLU. 050/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV GNR. 119 

BNR. 1 I SULITJELMA/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 INTERNT 

FESTENUMMER 9450. KJØPER: PER KRISTIAN LUND, 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. 051/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL PUNKTFESTE AV 

NAUST VED KJELVATNET I SULITJELMA GNR. 119 BNR. 1. FESTER: BRIT 

STEINBAKK, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel  plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

naust på gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 052/11: STATSKOG SF. SØKNAD OM  FRADELING AV  1  DAA AV GNR. 119 

BNR. 1/INNLØSNING AV GNR. 119 BNR. 1 FESTENUMMER 202 I SULITJELMA. 

KJØPER: ODDBJØRN PAULSEN, BODØ 

 

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 202 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 

 

 

DPLU. 053/11: FAUSKE KOMM. ENHET VVA -  LEGGING AV NY 

HOVEDVANNLEDNING PÅ STREKNINGEN MEDÅS/HJEMÅS GNR 114 OG 113 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 k gis det tillatelse til legging av ny 

hovedvannledning Ø110 langs Hjemås og Medås ryggen i nærføring til eksist. 

vannledning som skal settes ut av drift. 

 

Det vises for øvrig til saksutredningen i forbindelse med tiltaket. 

 

Søknad om ansvarsrett fra kommunens enhet VVA godkjennes. 

 



 

 

DPLU. 054/11: 112/56 - JOSTEIN HUNSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM FRA PER BJØRKMANN - MAKEBYTTE 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av 

28.11.2003 Jostein Hunstad konsesjon for erverv av eiendommen gnr 112, bnr 56 i 

Fauske kommune som tilleggsareal til hans nåværende eiendom, gnr 112, bnr 1,8 i 

Fauske kommune. 

 

Kjøpesummen på kr. 18.000,- godkjennes. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen sammen med søkers nåværende 

eiendom skal bebos av søkeren i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

DPLU. 055/11: 112/8 - PER BJØRKMANN - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV 

AV FAST EIENDOM FRA JOSTEIN HUNSTAD - MAKEBYTTE 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av 

28.03.2003 Per Bjørkmann konsesjon for erverv av eiendommen gnr 112, bnr 8 i Fauske 

kommune som tilleggsareal til hans nåværende eiendom, gnr 112, bnr 2 i Fauske 

kommune. 

 

Kjøpesummen på kr. 18.000,- godkjennes. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen sammen med søkers nåværende 

eiendom skal bebos av søkeren i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

DPLU. 056/11: FAUSKE KOMMUNE V/ BARLINDHAUG CONSULT AS - 

OPPFØRING AV BYGNING INKL. MONT. AV  VANNBEHANDLINGSANLEGG FOR 

VALNESFJ.  VANNVERK. SAMLET BRA: 367 M2 BYA INKL. PARKERING 342 M2. 

BYGGEST.: HELSKOG, VALNESFJORD PARSELL AV GBNR.59/14. 

 

VEDTAK : 
 

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

bygg inkl. vannbehandlingsanlegg for Valnesfjord vannverk på Helskog parsell av gnr.59 

bnr.14. 

 

Det tas forbehold om eventuelle merknader fra Arbeidstilsynet. 

 



Søknad om ansvarsrett fra Barlindhaug Consult AS, U2 Arkitekter AS og Reinertsen AS 

og ing. Gunnar Ueland AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 057/11: 102/234 - TOM ERIK HOLTENG - OPPUSSING/REHABILITERING AV 

VASKEROM I BOLIGHUSET I SJÅHEIVEIEN 17, FAUSKE. ANSVARLIG SØKER: 

RØRLEGGERN FAUSKE AS. 

 

VEDTAK : 
 

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

rehabilitering av eksisterende vaskerom (våtrom) i bolighuset i Sjåheiveien 17, Fauske. 

 

Søknad om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett fra henholdsvis 

Tømrer Marius Wiik Johansen og Fauske Drogeri og Farvehandel AS samt søknad om 

ansvarsrett fra Rørlegger`n Fauske AS godkjennes. 

 

Når arbeidene er utført må ferdigmelding innsendes for utstedelse av ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 058/11: HARRY LUDVIKSEN - OPPFØRING AV FRITTSTÅENDE GARASJE 

MED BTA: 31 M2 PÅ BOLIGTOMT PÅ HJEMGAM, FAUSKE. GNR. 97 BNR.37. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasjon fra PBL § 

29-4 nr.2 bokstav b sin hovedregel om 4 meters byggeavstand til nabogrense ved 

oppføring av garasje inntil 50 m
2
. 

 

Kravet fra Yngve og Roald Kristensen om 4 meters byggeavstand til felles grense tas 

ikke til følge. 

 

Byggetillatelse for oppføring av garasje på 31 m
2
 på boligtomt gnr.97 bnr.37 i en avstand 

på 1,5 m fra felles grense mot gnr.97 bnr.2 som omsøkt meddeles i medhold av PBL        

§ 20-1. 

 

De gjøres oppmerksom på at De selv er ansvarlig for at arbeidene utføres i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter. 

 

 

 

DPLU. 059/11: 103/1277 - KARI L. TENNVANN - REHAB./ UTVIDELSE AV EKSIST. 

BAD I SOKKELETASJE I BOLIGHUSET I SOLHØGDA 10, FAUSKE. GNR.103 

BNR.1277 

 

VEDTAK : 
 



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

tillatelse til rehabilitering samt utvidelse av eksisterende bad i sokkeletasjen i bolighuset i 

Solhøgda 10 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauske Rør AS  godkjennes. Søknad fra Bygg Team Fauske 

AS og Abrahamsen Flis og Malerservice om lokal godkjenning av foretaket samt søknad 

om ansvarsrett godkjennes. 

 

Når arbeidene er sluttført må det innsendes ferdigmelding for utstedelse av ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 060/11: 103/324 - FAUSKE HOTELL AS - RENOVERING AV HERRETOALETT 

I UNDERETASJEN SAMT 6 STK TOALETT/WC ROM I 5. ETASJE I FAUSKE 

HOTELL I STORGATA 82 

 

VEDTAK : 
 

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

tillatelse til rehabilitering av herretoalett i u. etasjen samt 6 dusj/WC-rom i 5. etasje inkl. 

våtromsarbeide som omsøkt i Fauske Hotell AS. 

 

Søknad fra Fauske Drogeri & Fargehandel AS om lokal godkjenning av foretaket samt 

ansvarsrett for PRO/KPR og UTF/KUT for alt våtromsarbeide m.m. godkjennes. 

 

Når arbeidene er sluttført må det innsendes ferdigmelding for utstedelse av ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 061/11: SVEIN-JØRGEN VOLLAN/TOR ALLAN FURNES, VALNESFJORD. 

SØKNAD OM FRADELING AV 3 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 58 BNR. 30 PÅ 

HELSKOG I VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 3 

daa av gnr. 58 bnr. 30 som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 062/11: 104/288 - JOHN EINAR TRONSTAD - RENOVERING AV BAD/WC-

ROM I EKSIST. BOLIG I ERIKSHØGDA 11, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

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

tillatelse til rehabilitering/oppussing av omsøkte baderom i bolighuset i Erikshøgda 11. 

 

Søknad fra Multiservice, Faukse om lokal godkjenning av foretaket i kommunen samt 

ansvarsrett for PRO/KPR og UTF/KUT for alt arbeid vedr. tiltaket godkjennes. 



 

Når arbeidene er sluttført må det innsendes ferdigmelding for utstedelse av ferdigattest. 

 

 

 

DPLU. 063/11: 103/781,1365 HARSVIK HENNNING - SØKNAD OM OPPFØRING AV 

ARK/ TAKOPPLETT I FORBINDELSE MED ETABLERING AV BOLIGROM PÅ 

KVISTEN UNDER SKRÅ HIMLING MED BRA: 48 M2. LA: 48 M2. I RÅDHUSGATA 

12, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

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

av takopplett/ark for del av kvistetasjen,  samt innredning av 48 m
2
 av arealet til 

boligformål i forretning/boligbygg i Rådhusgata 12 som omsøkt. 

 

Søknad fra Bygg Team Fauske AS om lokal godkjenning av foretaket, samt ansvarsrett 

for hele tiltaket godkjennes. 

 

Når tiltaket er sluttført må det innsendes ferdigmelding for utstedelse av ferdigattest.  

 

 

 

DPLU. 064/11: 103/417 - PIXELS AS - OMINNREDNING AV EKSIST. LELIGHET 

SAMT AREAL TIL ANNET FORMÅL I 2. ETASJE TIL TO LEILIGHETER - 

SKIFTING AV VINDUER, DØRER OG NY BORDKLEDNING PÅ BOLIG/ 

FORR.BYGG I STORGATA 58, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a og d meddeles bruksendring og 

ombygging av 2. etasje til to leiligheter som omsøkt i Storgata 84, samt montering av nye 

vinduer og dører inkl. ny utvendig bordkledning. 

 

Bygget har behov for 6 p.plasser på egen eiendom. Plassene er vist på situasjonsplanen. 

 

Søknad om ansvarsrett fra ark. Odd Aanensen AS, Ing. Jon Olav Gjerskvål AS og siv.ing. 

A. Nygård AS godkjennes. Søknad fra Fauske VVS om lokal godkjenning samt 

ansvarsrett godkjennes. Søknad fra PIXSELS AS v/ Knut Holst som selvbygger etter 

SAK 10 § 6-8 godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 065/11: 103/1460 - AMFI FAUSKE AS - UTSKIFTING AV HEIS, MONTERING 

AV NY SAMT UTBEDRING/OMBYGGING  AV EKSIST. HEISSJAKT I 

BUTIKKLOKALE TIL COOP MEGA, SJØGT. 72 

 

VEDTAK : 
 



I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 b, e og f for riving av eksist. heis, endring 

av heissjakt samt montering av ny heis i forretningslokalet Coop Mega i Sjøgata 72 som 

omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS og søknad om 

ansvarsrett fra Reber Schindler Heis AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 066/11: 102/209 - MARIA JOHANSEN/ERNST HENRIKSEN - OPPFØRING AV 

TILBYGG TIL BOLIG MED SAMLET BRA PÅ 29 M2 + TILBYGG AV GARASJE 

MED BRA: 21 M2, SAMT BRUKSENDRING AV EKSIST. GARASJE I BOLIGEN TIL 

BOLIGFORMÅL. BYGGEST.: ASPVEIEN 24, FAUSKE.BYGNR.:188898068 02 

 

VEDTAK : 
 

Kommunen gir med dette disp. fra veglovens § 29 slik at carporten kan oppføres i en 

avstand på ca 7 meter fra midtlinjen av Aspveien som er kommunal. 

 

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

bolighuset og bruksendring av eksist. garasje til boligformål i Aspveien 24, samt 

oppføring av ny carport/garasje som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Ernst Henriksen som selvbygger etter SAK 10 § 6-8 

godkjennes, samt søknad om ansvarsrett fra Fauske Rør AS. Søknad om lokal god-

kjenning av foretaket samt ansvarsrett fra henholdsvis Murer Karl Johan Landstrøm, 

maskinkj. Bjørn Jensen, Bygg Team Fauske AS og Abrahamsen Flis & Malerservice 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 067/11: 116/4 - E. OG F. LAKSOSNES - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TORTENLI TIL KENNETH 

SVENDSEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke 

tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar boligtomt som omsøkt. 

 

Vedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling vil medføre en klar vanskeliggjøring av 

driften av det tilgrensende dyrka arealet på eiendommen. I tillegg vil etablering av nytt 

bolighus påvirke kulturlandskapet negativt. I gjeldende kommuneplan fremgår det 

dessuten at det ikke skal etableres spredt hytte- eller boligbebyggelse på omsøkte sted 

idet området er lagt ut som rent LNF-område. 

 

 

 

DPLU. 068/11: 104/800  KRISTENSEN MIRJANDA OG TOM ARE, FAUSKE - 

OPPFØRING AV BOLIG PÅ TO PLAN MED BRA: 193 M2. LA: 170 M2, SAMT 



FRITTST. GARASJE MED BYA PÅ 50 M2 I HEGREVEIEN 13, FAUSKE.  BYGNR. 

300217754 

 

VEDTAK : 
 

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

fra reguleringsplanen samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens § 19-2 slik at 

frittstående garasje kan plasseres 1 meter fra grensen mot gang/sykkelvei og 3 meter fra 

felles grense til tomt nr. 11 gbnr. 104/799, jf. PBL § 29-4. 

 

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

bolig på to plan i Hegreveien 13, jvf. rev. situasjonsplan mottatt 12.04.11 samt frittst. 

garasje 3 meter fra felles grense til tomt nr.11 og 1 meter fra grensen mot gang/sykkelvei. 

Tilknytningsavg. for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regn. vil bli tilsendt) 

 

Søknad om ansvarsrett fra henholdsvis takstm. Ørjan Li, Støren Treindustri AS, A.U. 

Bygg AS, maskineier Åge Løkås & Sønner AS, Systemair AS, Fauske Rør AS og murm. 

Sigurd Tverå AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra foretak som skal prosjekt. og utføre membranarbeidet i 

våtrommene må innsendes for godkjennelse når firma er valgt. 

 

 

 

DPLU. 069/11: 43/14 - SVEIN ERIK JOHANSEN, BODØ - ENDRING AV FASADE PÅ 

HYTTE SAMT OPPFØRING AV NAUST MED BYA: 31 M2.PÅ HYTTETOMT PÅ 

ØYNES, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra PBL § 1-8 

“Tiltak i strandsonen” slik at naustet kan oppføres på hyttetomten i en avstand på ca 27 

meter fra sjøen, jf. Fylkesmannens miljøavd. uttalelse av 28.04.11.  

 

Fasadeendring på hytten samt oppføring av naust på hyttetomten på Øynes gnr.43 bnr.14 

meddeles som omsøkt i medhold av PBL § 20-1. 

 

Søknad fra Brødr. Palmesen ANS om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om 

ansvarsrett godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 071/11: 76/241 - TOR-OVE KARLSEN - REHABILITERING AV BADEROM I 2. 

ETASJE I HOVEDLELIGHETEN I TO-LEILIGHETSHUSET I BERGLIA 5, 

VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK § 2-2 meddeles byggetillatelse for 

rehabilitering av baderommet som omsøkt i bolighuset i Berglia 5. 



 

Søknad fra Maksiflis AS om lokal godkjenning av foretaket samt ansvarsrett godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 072/11: 102/23, 29 - FAUSKE BÅTFORENING - OPPFØRING AV TILBYGG 

MED BRA: 21 M2 TIL KLUBBHUSET SOM HAR BRA:88 M2. BYGGEST.: 

SMÅBÅTHAVNA, VIKAVEIEN 12, FAUSKE.  BYGNR.: 19953521 01 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg til klubbhuset i småbåthavna som omsøkt. 

 

Søknad fra Brødr. Palmesen ANS om lokal godkjenning samt ansvarsrett godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 073/11: 50/34 - RITA RASMUSSEN - OPPFØRING AV NY ENEBOLIG ETTER 

BRANN MED BRA: 155 M2.  LA: 142 M2. BYGGEST.: NES, VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra § 29-4 om 

plassering av boligen nærmere felles grense mot gnr.50 bnr.3 enn 4 meter jf. erklæring av 

05.04.11 fra grunneieren Torgeir Løkås. 

 

Byggetillatelse for oppføring av ny bolig på Nes, Valnesfj. etter brann på fradelt tomt 

Gbnr. 50/34 meddeles i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 som omsøkt. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt). 

Søknad om utslippstillatelse for privat enkeltutslipp er behandlet og godkjent i egen sak 

jf. A-21/11. 

 

Søknad om ansvarsrett fra henholdsvis Husfolket SA, Bygg Team Fauske AS, Ing. Tor 

Einar Sundnes og Systemair AS godkjennes, samt søknad om lokal godkjenning av 

foretaket og ansvarsrett fra henholdsvis rørlm. Arne Rørdal AS og Nico Håndverk AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 151/10: FAUSKE HOTELL - ENDRING AV BRANNKLASSE FOR 1. ETASJE I 

BRYGGA HOTELL I FORB. MED HYBELUTLEIE. ADR.:SJØGATA 84, FAUSKE. 

GBNR. 103 /1325,  M.FL.  

 

VEDTAK : 
 

Endring av 1. etasje i Brygga Hotell, Sjøgata 84 til en lavere brannklasse enn det ble 

godkjent for ved oppførelsen for å unngå vaktordning ved hybelutleie kan ikke 



godkjennes som omsøkt fordi antall sengeplasser er over 10 stykker, Jf. Byggeforskrift av 

1987 kap 36 – Overnattingssteder – brannvern. 

 

Etasjen har 15 overnattingsrom med to sengeplasser i hvert rom.  

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-036/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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REGULERINGSPLAN FAUSKE ØSTRE - DEL 1 OG 2. SØKNAD OM 

OMREGULERING AV DELER AV GNR.102 BNR.42 

   

 
Vedlegg: Søknad av 13.02.11 fra Asbjørn Nygård på vegne av Jon M. Pedersen. E-post av 12.05.11 fra 

Jernbaneverket og skisse (merket A) for  planlagt undergang/kulvert i dette området. 2 skisser av 

27.04.11 fra siv.ing. Asbjørn Nygård. Utsnitt gjeldende regulering for området datert 16.02.11. 

 

Sammendrag: 
 

I brev av 13.02.11 søker Asbjørn Nygård på vegne av grunneier Jon M. Pedersen (102/42) om 

mindre endring av gjeldende reguleringsplan for hans eiendom. Dette begrunnes med følgende: 

 

“ På vegne av grunneier, Jon Pedersen, vil vi søke om en mindre endring av reguleringsplanen 

for hans eiendom, g/b-nr. 102/42 som vist på vedlagte tegning. 

 

Tegningen viser forslag til endring av veitracè: 

 Rød strek = vårt forslag.  

 Svak grå strek = veitracè som foreslås å utgå. 

 Grønn strek = fortsatt gjeldende veiplan. 

 Magenta strek = tomtegrenser slik de er tegnet fra Salten Kartdata. 

 

Årsaken til søknaden ligger i at eiendommen etter denne endringen vil kunne:  

 utnyttes bedre til boligformål mht. utnyttelse av arealer 

 unngå boligtomt nært jernbanen/mindre støy fra jernbanen  

 veifunksjonen blir den samme, og veiteknisk løsning blir bedre 

 

Vi har orientert Jernbaneverkets planleggings-firma, Norconsult AS, Mo i Rana om vårt forslag, 

både pr. mail og pr. telefon. (Se tidl. Kopi av vår mail av 15.10.2010 til Norconsult AS v/Erik 

Skonseng). Vi har bare fått positiv tilbakemelding fra dem. “ 

 

Foreliggende søknad om reguleringsendring berører to gjeldende reguleringsplaner. Disse er: 

- Reguleringsplan for Fauske østre, del 1, ble vedtatt 12.03.1998. 

- Reguleringsplan for Fauske østre, del 2, ble vedtatt 22.04.1999. 

 

I reguleringsplan for Fauske østre, del 1, vil endringen medføre små justeringer i fremtidig 

byggeområde B8 (boliger) og gangveg G18. 

I reguleringsplan for Fauske østre, del 2, vil endringen medføre små justeringer i fremtidig 

avslutning av kjøreveg Kleivbakken og videre gangvegkobling mot G18. Videre vil det medføre 

små justeringer i fremtidige byggeområder B1 og B2 (boliger). 



 

Jernbaneverket er i en prosess der det utarbeides planer for nedlegging av planoverganger i dette 

området. Det innbefatter også ny undergang/kulvert under jernbanen for indre Fauske. 

Som det fremgår av vedlagte kartskisser er dette samkjørt med omsøkt reguleringsendring fra 

grunneier.  

 

Berørte grunneiere, naboer og Jernbaneverket har ingen merknader til omsøkt 

reguleringsendring. 

 

Rådmannen følger argumentasjonen om at foreslått endring medfører bedre utnytting av arealer 

til boligformål og muligheter for redusert støy fra jernbanen. 

Vegfunksjonen i gjeldende reguleringsplan blir opprettholdt med kjøreveg/gangveg. Det er 

sannsynlig at det vegteknisk også blir bedre.  

 

Rådmannen anbefaler at fremlagte søknad godkjennes. Endringen anses som mindre endring, jfr. 

Plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner planutvalget det fremlagte 

forslag til endring av vegføringer (kjøreveg og gangveg) innenfor byggeområdene for 

boliger. Dette gjelder byggeområdet B8 i reguleringsplan for Fauske østre, del 1 og 

byggeområdene B1, B2 i reguleringsplan for Fauske østre, del 2.  

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

PLUT-037/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner planutvalget det fremlagte 

forslag til endring av vegføringer (kjøreveg og gangveg) innenfor byggeområdene for 

boliger. Dette gjelder byggeområdet B8 i reguleringsplan for Fauske østre, del 1 og 

byggeområdene B1, B2 i reguleringsplan for Fauske østre, del 2.  

 

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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REGULERINGSPLANER FOR BRATTÅSVIKA . SØKNAD OM ENDRING AV 

UTNYTTELSESGRAD (T-BRA) FRA  80 M2 TIL 120 M2 

   

 
Vedlegg: Brev fra Brattåsvika og Skinnbrokvika Hyttelag v/ Sten Slettmyr, datert her 09.02.10. Kartutsnitt av 

11.05.11 av  kommuneplanens arealdel.  

 

Sammendrag: 
 

I brev (datert her 09.02.10) søker Brattåsvika og Skinnbrokvika Hyttelag v/ Sten Slettmyr om 

endring av reguleringsbestemmelsene gjeldende maks. størrelse (utnyttelsesgrad) på hytter i dette 

området. Dette begrunnes med følgende:   

 

“Hyttelaget søker herved om endring av (T-BRA) fra 80m2 til 120m2. Vedtaket i hyttelaget om 

søknad om endret areal er et samlet vedtak gjordt i årsmøte (kopi av ref. vedlegges). Søknaden 

gjelder samlet for alle hyttetomter i Brattåsvika og Skinnbrokvika, Gr.nr 76 – Br.nr 1 – 2 – 3 – 4 

– 8 og 9.” 

 

I området Brattåsvika/Skinnbrokvika er det vedtatt 3 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse (se 

vedlagt kartskisse) som fortsatt er gjeldende. Disse er: 

 

 Reguleringsplan for Brattåsvika (76/9) – Brattåsen vedtatt 10.09.2003. 

 Reguleringsplan for Brattåsvika Fritidsbebyggelse vedtatt 11.05.1995. 

 Reguleringsplan for Brattåsvika vedtatt 13.10.1983.  

 

I tilhørende reguleringsbestemmelser er det for de to eldste planene satt et maks. brutto 

grunnareal på 80 m2 på hyttebebyggelsen, inkl. uthus.    

I den nyeste fra 2003 er det fastsatt at maks. tillatt bruksareal (T-BRA) på hyttebebyggelsen ikke 

kan overstige 80 m2, inkl. uthus/anneks. 

 

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 (rullering) ble vedtatt i kommunestyret 03.02.2011. I 

bestemmelsenes § 2.1 Plankrav, pkt. 2.1 c), står det bl.a.: “ Innenfor H-områdene der bygging av 

fritidsboliger bare kan skje etter godkjent reguleringsplan må avkjørsels- og parkeringsforhold 

være avklart. Fritidsboligene kan oppføres i 1 etasje med maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. 

mønehøyde 5,5 m, der høydene måles fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Totalt bebygd 

areal (T-BYA) på hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tillates oppført uthus/anneks 

på 30 m2. Det kan ikke reguleres områder større enn 1 daa til formål fritidsbebyggelse for den 

enkelte tomt. Uthus kan ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting.” 

 



Som det fremgår her er føringene for maks. størrelse på fremtidig hyttebebyggelse i kommunen 

lagt.    

 

I området Brattåsvika/Skinnbrokvika er det i dag ca. 30 eksisterende hytter innenfor gjeldene 

reguleringsplaner (maks. 80 m2) og ca. 20 eksisterende hytter der i utgangspunktet 

kommuneplanens arealdel (maks 120 m2) vil gjelde. 

 

Dette vil bli en problemstilling når hytteeiere søker om tilbygg på eksisterende hytter. Det vil 

virke urimelig at hytteeiere i Brattåsvika innenfor gjeldende reguleringsplaner fortsatt vil ha 

maks. brutto grunnareal på 80 m2 å forholde seg til mens hytteeiere i Brattåsvika og 

Skinnbrokvika for øvrig kan forholde seg til (T-BYA) 120 m2.  

Plankravet i forannevnte pkt. 2.1 c) vil først og fremst tre inn når det er snakk om fortetting i 

eksisterende områder uten reguleringsplan, for eksempel hytteområdet H3 i arealdelen. 

 

Med bakgrunn i nylig behandling/rullering av kommuneplanens arealdel anser rådmannen ingen 

grunn til ny høringsrunde på søknad om økning av utnyttelsesgraden i gjeldende 

reguleringsplaner. Hyttelaget anses å representere alle berørte hytteeiere i dette området.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at grad av utnytting endres i de 3 gjeldende reguleringsplaner i 

Brattåsvika. Det gis følgende endring/ordlyd i bestemmelsene: Totalt bebygd areal (T-BYA) på 

hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m2. 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner planutvalget det fremlagte 

forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for følgende gjeldende reguleringsplaner 

i Brattåsvika: 

 

o Reguleringsplan for Brattåsvika (76/9) – Brattåsen vedtatt 10.09.2003. 

o Reguleringsplan for Brattåsvika Fritidsbebyggelse vedtatt 11.05.1995. 

o Reguleringsplan for Brattåsvika vedtatt 13.10.1983.  

 

I bestemmelsene endres grad av utnytting til: Totalt bebygd areal (T-BYA) på 

hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m2.  

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

PLUT-038/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 godkjenner planutvalget det fremlagte 

forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for følgende gjeldende reguleringsplaner 

i Brattåsvika: 

 



o Reguleringsplan for Brattåsvika (76/9) – Brattåsen vedtatt 10.09.2003. 

o Reguleringsplan for Brattåsvika Fritidsbebyggelse vedtatt 11.05.1995. 

o Reguleringsplan for Brattåsvika vedtatt 13.10.1983.  

 

I bestemmelsene endres grad av utnytting til: Totalt bebygd areal (T-BYA) på 

hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 

m2.  

 

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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LOKALISERING BOENHETER FOR DEMENTE 

   

 
Vedlegg: 1. Uttalelse fra folkehelsekoordinator 

2. Uttalelse fra kommunens demenskontakt 

 

 

Pleie og omsorgsplan 2010-2020 for Fauske kommune har i tråd med nasjonal demensplan 

prioritert og satt følgende resultatmål for framtidens demensomsorg i Fauske: 
 

 Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det 

vil være behov for anslagsvis rundt 36 boenheter totalt i første omgang. Det må opparbeides et 

tilrettelagt uteareal (sansehage) og et aktivitetstilbud i tilknytning til boligene.  

  Etablere dagtilbud og avlastningsplasser for hjemmeboende personer med demens.  

 Styrke tilbudet i forhold til utredning og veiledning til bruker og pårørende. Stilling som 

demenskontakt utvides og gjøres fast.  

 Øke kompetansen om demens for ansatte og pårørende. Sikre at våre medarbeidere har god 

kompetanse innen demenssykdommer og forståelse for tilpasset kommunikasjon og samhandling 

med brukeren og pårørende  

 Etablere et tettere samarbeid med pårørende og skape økte muligheter for at pårørende kan 

bli mer deltakende i omsorgen  

 

En egen plangruppe er etablert for å definere nærmere faglige krav/forutsetninger for 

kommunens satsning på nye tilrettelagte boliger for demente. 

 

 

Denne faggruppen har definert følgende krav til boligene, samt lokalisering: 

 

 Uteareal med sansehage, turløype på området. 

 Beboelsesrom etableres på bakkenivå. 

 Mulighet for ekspansjon med tanke på framtidige behov. 



 Nærhet til utmark og friområder. 

 Parkeringsområde etableres slik at beboere ikke forstyrres. 

Det er viktig at tilbudet for demente i Fauske kommune i fremtiden er godt definert og at man 

samlokaliserer boligene og dermed også fagkompetansen.  Dette vil gi muligheter for å skape et 

godt miljø for de demente, en god arena for pårørende og et solid og utviklende fagmiljø.  

 

Samhandlingsreformen understreker at omsorgsutfordringene ikke kan løses av det offentlige 

alene, og at det må samarbeides med ulike aktører. Derfor er det viktig at boligene lokaliseres 

sentralt. Hvis boligene fungerer som et lokalt møtested, kan det innebære et godt og spennende 

arbeidsmiljø for de ansatte. 

 

Plangruppen har vurdert følgende alternativer: 

 

 Området rundt Fauske Sykehjem og dagens legeboliger. 

o Området ble vurdert ut fra nærhet til dagens Helsetun. Utfordringen ligger i at 

morgendagens demensboliger skal etableres på et nivå med tilpasset uteområde, 

som krever stort areal. Området rundt Fauske Helsetun åpner ikke for denne 

mulighet, samt at det begrenses ekspansjon med tanke på framtidige behov. 

o I dette området ville det være mulighet å arbeide videre med samme konsept som 

Helsetunets Borettslag og Omsorgsbolig konseptet. Disse oppføres til selvkost 

med statlig tilskudd samt beboernes innskudd. Da vil det være mulighet å etablere 

et egnet uteområde til bruk for alle beboere ved Fauske Helsetun. 

 

 Eiaveien. 

o Området eies av det kommunalt heleide selskapet Eiaveien AS. Forholdene ligger 

godt til rette for etablering av første trinn av demensboliger og det ligger til rette 

for ekspansjon ut fra framtidige behov. Området ligger i nær kontakt med natur 

og mulighet til å benytte etablerte sti og turområder. 

Tomten er ikke spesielt værutsatt slik at uteområder kan benyttes året rundt.  

Eksisterende hovedbygg på tomten vil kunne innlemmes å bli en del av ny 

bygningsmasse. 

 

 Erikstad, Gamle Husmorskolen. 

o Av områdene som ble vurdert for etablering, er dette den tomten som har den 

flotteste utsikten. Tomten med dagens bygningsmasse, eies av Nordland 

Fylkeskommune. Dagens bygninger er ikke formålstjenlig til bruk for nye 

demensboliger, så hvis området skal være aktuell for etablering, må tomt med 

bygning kjøpes, og dagens bygg rives. 

Tomten er påvirkes noe av været når vindretning kommer fra øst. Området har 

ikke nærhet til etablerte sti og turområder.    

 

Plangruppa har på faglig grunnlag konkludert med at tomtealternativet i Eiaveien bør velges. 

Dette arealet er dimensjonert for å kunne samlokalisere og rendyrke demensomsorgen i Fauske 

kommune, tomten ligger sentralt noe som gjør tilgjengeligheten for pårørende god. Den sentrale 

beliggenheten gjør tilgjengeligheten enkel også for aktører utenfor pleie og omsorg.  Det er kort 

vei til sentrale aktivitetstilbud, samtidig som det ligger nært friluftsområder. 

 



Evnen til å bearbeide informasjon svikter hos demente, det fysiske miljøet må tilrettelegges for å 

få best mulig mestring, det må være enkelt å finne frem og omgivelsene må oppleves kjente og 

trygge, avgrensede arealer med vandremuligheter er grunnleggende prinsipper. Derfor er det 

viktig at lokaliseringen av byggene er dimensjonert for å tilrettelegge det fysiske miljøet. Fysisk 

aktivitet i eldreomsorgen er et satsningsområde for pleie og omsorg, tilgjengeligheten for å være 

i aktivitet skal være god. 

 

I Eiaveien ligger det til rette for å opprette sansehager i tilknytning til boenhetene samtidig som 

muligheten ligger til rette for å gå ut i naturen og i nærmiljøet, noe som vil dekke de ulike behov 

de demente har.  

 

I Pleie og omsorgsplanen er det definert behov for 36 nye boenheter for demente i første 

omgang, og ut i fra prognoser vil det i fremtiden være behov for flere. Derfor er det viktig at valg 

av tomt gir muligheter for ekspansjon. Området i Eiaveien gir muligheter for ytterligere 

utbygging i femtiden. En slik samlokalisering vil også være driftsøkonomisk mest gunstig for 

kommunen. 

 

Plangruppen anbefaler derfor at fremtidige boenheter for demente lokaliseres til Eiaveien. 

 

Arealet i Eiaveien eies av det kommunalt eide selskapet Eiaveien AS. Selskapet leier ft ut lokaler 

til ambulansetjenesten. Området er regulert til offentlige  formål  og dersom det skal benyttes til 

boligformål helt eller delvis må en omregulering gjennomføres. 

 

Tidligere tidsbegrensede klausuler mht utnyttelse/bruk av området er utløpt. 

 

Rådmannen gir sin tilslutning til de faglige anbefalinger som er gitt mht lokalisering av 

framtidige tilrettelagte boliger for demente. Rådmannen vektlegger i denne sammenheng også at 

de driftsøkonomiske aspektene. 

 

Rådmannen forutsetter ellers at det arbeides videre mht å avklare organisering av 

byggeprosjektet. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner at området Eiaveien benyttes til etablering av tilrettelagte 

boliger for demente.  

 

Arbeid med ny reguleringsplan bes igangsatt omgående. 

 

 

PLUT-039/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Jan Harald Paulsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (styreleder Eiaveien AS). 

Paulsen ble erklært habil med 6 mot 2 stemmer. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Kommunestyret godkjenner at området Eiaveien benyttes til etablering av tilrettelagte 

boliger for demente.  

 

Arbeid med ny reguleringsplan bes igangsatt omgående. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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OPPHEVING AV JAKT PÅ RÅDYR I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: FOR 2002-05-23 nr 585:Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Fauske kommune, Nordland 

Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening – høringsuttalelse 

Kopi av kunngjøring i avisa nordland 05.04.2011 

 

Saksopplysninger: 

 

I henhold til Rundskriv av juli 2002 om Forvaltning av hjortevilt og bever er det kommunen som 

åpner for adgang til jakt, fastsetter minsteareal og som også kan oppheve jakt ved fastsetting / 

endring av forskrift. 

 

Før forskriften fastsettes  kunngjøres forslag til endring i lokalavisene samt at aktuelle 

høringsinstanser gis anledning til å uttale seg. 

 

Fauske kommune åpnet for jakt på rådyr i 1980 og det ble gitt fellingstillatelser i perioden 1980 

– 1982. Siden er det ikke søkt og ikke gitt fellingstillatelser på rådyr  før i 2010. 

 

Minstearealet for felling av rådyr er i dag på 500 dekar pr. dyr og har vært uendret siden 

åpningen av jakta. Arealet ble den gang satt til kun 500 dekar pga store skader på jordbærland i 

Valnesfjordområdet. Etter den tid har det ikke vært interesse for jakt på rådyr i kommunen før 2 

grunneiere søkte og ble gitt fellingstillatelser i 2010. Det ble imidlertid ikke felt noen dyr i fjor. 

 

Det er ikke meldt om skader på jordbruksland eller skog i kommunen i de senere år forårsaket av 

rådyr. Vi har har hatt en del påkjørsler både på vei og jernbane der rådyr er blitt drept. 

 

Oppheving av jakt på rådyr har vært annonsert i  avisen, samt at saken har vært sendt ut på 

høring til Fauske Utmarksråd, Fylkeskommunen og Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening der 

kommunen har mottatt 1 høringsuttalelse: 

 

Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening sier bl.a: 

“Foreningens holdning er at alle bestander som representerer og produserer et høstbart 

overskudd skal være tilgjengelig for ordinær jakt.” 

“Foreningen har ikke oversikt på bestandstørrelsen og har ikke grunnlag for å vurdere om 

rådyrbestanden i kommunen representerer en art med et jaktbart overskudd. 

I saksopplysningene er det oppgitt at bestanden har vært stabil i en periode på nærmere 30 år 

uten at det har vært høstet av den. Det skulle indikere at bestanden tåler et marginalt uttak i 



form av jakt. Vi ønsker å poengtere at forvaltning av hjortevilt ikke må skje etter innfallsmetode 

bambisyndrom, men være basert på bærekraftig forvaltning.” 

“Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening oppfordrer kommunen til å gjennomføre sikrere 

bestandsmålinger og heller endre minsteareal for tildeling av fellingstillatelser enn å oppheve 

tilgangen til å drive rådyrjakt i kommunen”. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er registrert rådyr flere steder i kommunen, som f.eks Venset, Fauskeeidet, Sulitjelma  og 

Finneid,  der de opptrer i små flokker.  

 

Rådyrstammen i kommunen er relativt liten men har etter det kommnen kjenner til  holdt seg 

relativt stabil siden 1980-tallet. Innføring av jakt på rådyr i 1980 ble iverksatt pga en spesiell 

skadesituasjon ett sted i kommunen og ikke fordi at rådyrstammen i kommunen var spesielt stor. 

 

Det er naturlig med store svingninger i bestanden av rådyr mellom forskjellige år der bestanden 

påvirkes av strenge, snørike vintre og forekomst av spesielt gaupe og rev.  

 

Selv om vi har rådyr flere steder i kommunen så anses bestanden å være så liten at det på 

nuværende tidspunkt ikke er grunnlag  for jakt. En bærekraftig forvaltning av rådyrstammen slik 

kommunen ser det er å oppheve adgangen til jakt i stedet for å bare øke minstearealet for felling. 

Fauske og Sørfold jeger og fiskeforening foreslår å endre minstearealet istedefor å oppheve 

jakten. Selv en stor økning av minstearelet vil medføre fortsatt jakt i deler av kommunen der 

grunneiere disponerer store arealer.  

 

Det bør gjennomføres en bestandsmåling der en med rimelig god sikkerhet kan anslå 

bestandsstørrelsen før en på nytt innfører jakt på rådyr. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med henvisning til saksutredingens vurdering, samt forskrift om Forvaltning av hjortevilt 

og bever av 22.03.2002, opphever plan- og utviklingsutvalget adgang til jakt på rådyr i 

Fauske kommune. 

 

 

PLUT-040/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredningens vurdering, samt forskrift om Forvaltning av 

hjortevilt og bever av 22.03.2002, opphever plan- og utviklingsutvalget adgang til jakt på 

rådyr i Fauske kommune. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fagkonsulent landbruk til videre forføyning    
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OPPGRADERING GATELYS - ENØKTILTAK 

   

 
Vedlegg: Kart Bjørkveien-Rognveien, Hauan 

 

Sammendrag: 
 

I årsbudsjettet for 2011 vedtok Fauske kommunestyre å bevilge kr. 500.000,- til oppgradering av 

gatelys som et Enøk-tiltak.  

 

LED-belysning 

 

Fauske kommune anla i 2010 LED-belysning i det nye boligfeltet i Finneidlia. Gatelysene har 

fungert etter hensikten og er godt mottatt blant beboerne i området. Strømforbruket til slike 

LED-armaturer ligger på ca. en tredjedel i forhold til gamle armaturer. Investeringskostnaden er 

noe høyere for LED-armaturer. 

 

Målsetning for valg av tiltak 

 

Enhet VVA har sammen med Fauske Lysverk diskutert hvordan man best mulig kan starte en 

oppgradering av gatelys. Målet med et enøk-tiltak må i første rekke være å redusere de til dels 

betydelige strøm- og vedlikeholdskostnadene for å holde gamle og utslitte gatelysanlegg i drift.  

 

Et annet mål i prosjektet bør være å utføre oppgradering på strekninger som i stor utstrekning 

benyttes som skoleveg og i dag har dårlig og kostbar belysning.  

 

Gatelys Rognveien/ Bjørkveien i Hauan  

 

Gatelysene ble anlagt i ca. 1970 og situasjonen i dag kan oppsummeres som følger: 

 

 Rognveien/ Bjørkveien regnes som den mest trafikkerte kommunale vegen i Fauske 

kommune både for myke trafikanter og kjøretøyer. Strekningen benyttes også i høy grad 

som skoleveg 

 Gatelysene er anlagt i 1970-årene. Anlegget nærmer seg raskt forventet levealder (ca. 50 

år) 

 Strømforbruket er anslagsvis 3 ganger så høyt som LED-belysning 

 Lyseffekten på eksisterende gatelys er svært dårlig 

 Det har vært til dels store vedlikeholdskostnader hovedsakelig pga luftspenn hvor busker 

og trær ofte slår mot trådene og kortslutter anlegget ved sterk vind. 

 Årlige kostnader for skogrydding langs traseen 



 Plasseringen av gatelysene er noe tilfeldig mht avstand mellom lysene og avstand til veg/ 

fortau. Spesielt langs vestre del av Rognveien er avstanden mellom eksisterende 

trestolper og gang-/ sykkelveg svært stor 

 Estetisk framstår eksisterende belysning som mindre bra 

 

Med bakgrunn i ovennevnte har rådmannen valgt å prioritere utskifting av gatelys langs 

Rognveien/ Bjørkveien, se vedlagte kart. 

 

For å få et best mulig totalresultat med hensyn til kvalitet ønsker rådmannen at hele 

gatelysanlegget blir utskiftet. Totalt må 20 gatelys demonteres og erstattes med nye. 

 

Ut fra en antatt enhetskostnad på ca. 25.000,- pr. punkt inkl. kabling vil alle trestolpene fra 

Hauanbrua og fram til krysset i Granveien kunne byttes ut til moderne stålstolper m/ LED-

belysning samt kabling innenfor tildelte midler.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget velger å benytte vedtatte Enøk-midler til oppsetting av nye 

gatelysstolper, kabling samt LED-belysning langs Bjørkveien og Rognveien mellom 

Hauanbrua og krysset til Granveien.  

 

 

PLUT-041/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Plan- og utviklingsutvalget velger å benytte vedtatte Enøk-midler til oppsetting av nye 

gatelysstolper, kabling samt LED-belysning over Hauanbrua og videre langs Bjørkveien 

og Rognveien mot krysset til Granveien.  

 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget velger å benytte vedtatte Enøk-midler til oppsetting av nye 

gatelysstolper, kabling samt LED-belysning over Hauanbrua og videre langs Bjørkveien 

og Rognveien mot krysset til Granveien.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

        
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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BUSSLOMMER LANGS BJØRKVEIEN 

   

 
Vedlegg: Kartutsnitt fra del av Bjørkveien med påtegning av foreslåtte busslommer/ny gangveg. 

 

Sammendrag: 
 

Kommunen har i 2010 anlagt nye vann-/avløpsrør i deler av gang/sykkelveien langs Bjørkveien. 

I år skal den berørte strekningen ferdigstilles med ny asfalt. Det er i denne sammenheng ført 

kommunikasjon om å få anlagt en busslomme for bybussen. Plan/utvikling har skissert en 

planløsning slik det er vist på vedlagte kartutsnitt. Bybussen transporterer kunder fra hele 

Sjåheiaområdet og har bl.a. behov for å stoppe i Bjørkveien. Plasseringen er foreslått slik for 

ikke å komme for nært brukrysset og Gryttingveien.  

 

For å gi passasjerene med bussen en enklest mulig vei for å gå opp i boligfeltet fra busslomma 

vil det være naturlig å anlegge en gangvei som vist. Mange gående/syklende kommer ned fra 

Sjåheia her og vil også ha nytte av denne gangveien. 

 

Tiltaket vil kun berøre kommunal grunn. 

 

Det er behov for busslomme på begge sider av Bjørkveien og da vil foreslåtte løsning slik den er 

vist på kartutsnittet være i tråd med anbefalinger fra vegvesenet. Ved etablering av busslommer 

på begge sidene må det i tillegg til busslommene anlegges et gangfelt og forsterket gatelys ved 

gangfeltet.  

 

Kostnadene med dette tiltaket deles da busslomma på nordsiden kan etableres samtidig med 

sluttarbeidet (asfaltering med mer) og innenfor budsjettrammen for “frie vegmidler 2011”.  

 

Busslomma på sørsiden, anlegging av gangvei samt forsterket gatelys antas å koste ca kr 

100 000. 

 

 

INNSTILLING: 
 

Det anlegges en busslomme på nordsiden av Bjørkveien mellom Hauanbrua og 

Gryttingveien som vist på vedlagte kartutsnitt. Kostnaden, kr 25000, dekkes av frie 

vegmidler 2011 og opparbeides samtidig med sluttarbeidet etter anlegging av nye VA-

ledninger i gang/sykkelveien her.  

 



Busslomme med mer på sørsiden beror inntil den kan finansieres. 

 

 

PLUT-042/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det anlegges en busslomme på nordsiden av Bjørkveien mellom Hauanbrua og 

Gryttingveien som vist på vedlagte kartutsnitt. Kostnaden, kr 25000, dekkes av frie 

vegmidler 2011 og opparbeides samtidig med sluttarbeidet etter anlegging av nye VA-

ledninger i gang/sykkelveien her.  

 

Busslomme med mer på sørsiden beror inntil den kan finansieres. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunens trafikksikkerhetssplan skal rulleres hvert 4. år. Den ble sist rullert i 2006 for 

perioden 2007 – 2010. 

 

Revisjon av planen for ny periode er under oppstart.  

 

Frist for innsendelse av søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2012 er satt til  

1. august 2011. En forutsetning for å kunne søke om tilskudd er at kommunen har politisk vedtatt 

plan.  

 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for revisjon av trafikksikkerhetsplanen: 

 

Juni – august 2011:  Utarbeiding av forslag til ny plan 

September 2011: 1. gangs behandling 

Sept – nov 2011:  Offentlig høring (6 uker) 

Desember 2011: Endelig behandling av plan 

 

Rådmannen foreslår at trafikksikkerhetsplan 2007 til 2010 prolongeres ut år 2011.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Trafikksikkerhetsplan 2007 – 2010 prolongeres ut år 2011. 

Det forutsettes at det innen utgangen av 2011 foreligger politisk vedtatt plan for ny 4 års 

periode.  

 

 

PLUT-043/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Trafikksikkerhetsplan 2007 – 2010 prolongeres ut år 2011. 



Det forutsettes at det innen utgangen av 2011 foreligger politisk vedtatt plan for ny 4 års 

periode.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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STATSKOG SF. SØKNAD OM TILLATELSE TIL FRADELING AV AREAL TIL 

SCOOTERGARASJER VED AVELON, GNR. 119 BNR. 1. DISPENSASJON FRA 

VEDTATT KOMMUNEDELPLAN FOR SULITJELMA. FESTERE: OVE FALDAAS 

M.FL. BODØ 

   

 
Vedlegg: 2 stk kartkopier. 

 

Sammendrag: 
 

Statskog SF søker om tillatelse til fradeling av et areal stort ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 

bnr. 1 beliggende ved Avelon i Sulitjelma. Omsøkt areal er tomt til  5 eksisterende 

scootergarasjer i rekke. 

 

Festere/hytteeierne  har hytter i området sør-vest for Furuhaugen, bl.a. Villumsvatnet og 

Grovvatnet, og benytter Avelon som utgangspunkt. 

 

Omsøkt areal er i stadfestet kommunedelplan for Sulitjelma regulert til LNF-A, og en tillatelse til 

fradeling som omsøkt krever således dispensasjon fra vedtatt kommunedelplan samt dens 

bestemmelser. 

 

Angjeldende område består i hovedsak av steinfylling/fjell og har tidligere vært nyttet til anlegg-

/riggplass i forbindelse med tidligere gruvedrift. Området har, slik det ligger i dag, liten verdi 

som LNF-A-område. 

 

Søknaden har vært oversendt Fylkesmannen i Nordland samt reindriftsforvaltningen til uttalelse. 

Innen høringsfristens utløp innkom ingen merknader til saken. 

 

Bru over til Avelon ble stengt av kommunen i fjor. På forespørsel opplyser Statskog avdeling 

Fauske at som følge av hjemfallet er eierskapet til brua Statskog. De vil avklare hva slags bru det 

er behov for i framtiden. Dette gjelder bredde og standard. Det har vært avholdt møte med en del 

aktuelle aktører om det framtidige behov. Det foreligger ingen konklusjon pr. d.d. 

 

Flere hytteeiere som bruker Avelon som utgangspunkt ønsker å føre opp scootergarasjer på 

samme området. Statskog vil avvente å behandle disse søknadene inntil alle formaliteter rundt 

brua er avklart.  

 

 

 

 



INNSTILLING : 
 

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

kommunedelplan for Sulitjelma, slik at fradeling av  ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 

bnr. 1 kan gjennomføres. 

 

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

av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

PLUT-044/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

kommunedelplan for Sulitjelma, slik at fradeling av  ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 

bnr. 1 kan gjennomføres. 

 

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

av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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LENE UTHEIM RASMUSSEN, NERMOVEIEN 2, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSTOMT TIL EIENDOMMEN GNR. 104  BNR. 705 PÅ STRANDA 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Lene Utheim Rasmussen datert 11.04.2011 

2. 1 stk.  kartkopi 

3. 5 stk.  vedlegg 

 

Sammendrag: 
 

Lene Utheim Rasmussen søker i brev av 11.04.2011 om tillatelse til erverv av ca. 200 m
2
 av 

Fauske kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 405 på Stranda. Bakgrunnen for søknaden er følgende: 

I forbindelse med brann i uthus tilhørende søker ble det oppdaget at uthuset samt del av 

bolighuset står inne på Fauske kommunes gnr. 104 bnr. 405. 

 

Bolighuset ble oppført i 1993, påbygd/ombygd i 1997 og 1999. Ut fra innlevert situasjonsplan i 

forbindelse med byggemelding i 1993, er det ting som tyder på at Fauske kommune ved 

utplassering av bygget  har plassert dette feil på tomta, slik at bygget har komme for langt sør – 

søndre hjørne på bygget er kommet utenfor eiendommens søndre  tomtegrense.  

 

Rådmannen beklager det som har skjedd, og er interessert i å finne en minnelig løsning som 

ivaretar tomteeiers interesser i saken.  

 

Saken kan løses ved at Fauske kommune avstår nødvendig areal slik at bygget i sin helhet blir 

stående på søkeres eiendom. Rådmannen anbefaler at et areal stort 75 m
2
 av kommunens 

eiendom overføres til søker. Dette tilsvarer arealet av trekanten A-C-D, se skisse datert 

27.04.2011. Avstand  fra bygget til felles grense vil da være 2,0 m, hvilket er i tråd med 

byggesøknad fra 1993, hvor det ble søkt om å få plassere bygget 2,0 m fra felles grense med 

Fauske kommune.  

 

For å kunne bygge opp det nedbrente uthuset ønsker søker å få hånd om alt areal innenfor linjen 

A-B. Dette arealet utgjør ca. 200 m
2
. (Ovenfornevnte 75 m

2 
er inkludert i dette).   

 

Rådmannen kan ikke se at noe er til hinder for å innvilge søknaden. Angjeldende trekant (A-B-

D) anses som et naturlig tillegg til søkers eiendom. Søkers tomt og nabotomten gnr. 104 bnr. 714 

får felles hjørnepunkt, (punkt B),  hvilket gir en mer fornuftig tomtearrondering mot 

naboeiendom. 

 

Angjeldende areal er i stadfestet kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 regulert til frilufts- 



formål.  En omgjøring fra friluftsformål til byggeformål krever dipspensasjon fra vedtatt 

kommunedelplan. Angjeldende endring anses som en mindre endring, og er en naturlig 

justering/endring av vedtatt formålgrense, jfr. kopi av del av kommunedelplanen. 

 

Rådmannen anbefaler følgende løsning: Søknad fra Lene Utheim Rasmussen innvilges hva angår 

erverv av ca. 200 m
2
 av Fauske kommunes eiendom. Som kompensasjon for mulig feil begått av 

Fauske kommune i 1993, overføres 75 m
2 

av arealet vederlagsfritt til søker. For resterende ca. 

125 m
2
 betales kr. 275,- pr. m

2
, jfr, F-sak 007/10. 

 

Omkostninger i forbindelse med ervervet bæres av søker. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon 

fra vedtatt kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 hva angår å omgjøre regulert 

friluftsformål til byggeformål, jfr. kopi av utsnitt av kommunedelplan for Fauske sentrum 

del 1datert 24.04.2011.  Endringen anses som en mindre endring. 

 

Søknad fra Lene Utheim Rasmussen hva angår erverv av ca. 200 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 405 innvilges.  

 

75 m
2
 overdras vederlagsfritt. For resterende ca. 125 m

2
 betales kr. 275,- pr. m

2
. 

 

Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

  

 

PLUT-045/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon 

fra vedtatt kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 hva angår å omgjøre regulert 

friluftsformål til byggeformål, jfr. kopi av utsnitt av kommunedelplan for Fauske sentrum 

del 1datert 24.04.2011.  Endringen anses som en mindre endring. 

 

Søknad fra Lene Utheim Rasmussen hva angår erverv av ca. 200 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr. 104 bnr. 405 innvilges.  

 

75 m
2
 overdras vederlagsfritt. For resterende ca. 125 m

2
 betales kr. 275,- pr. m

2
. 

 

Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/4317      

      Arkiv sakID.:   11/495  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    046/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.05.2011 

 

 

 

PER A. VASSHAUG, BODØ. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE HYTTE I PÅ EIENDOMMEN 

GNR. 70 BNR. 11 I HÅLA/VESTVATNLI - NY BEHANDLING 

   

 
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. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Nye vedlegg:  

Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 04.05.2011 

Kopi av brev fra Fylkesmannen  Nordland datert 06.05.2011 

 

Søknad fra Per A. Vasshaug vedrørende dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen er i 

tråd med plan- og bygningslovens § 19-1 sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

fylkeskommune til høring. 

 

 

Høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 



Rådmannen ber planutvalget vurdere hvorvidt innkomne høringsuttalelser gir grunnlag for å 

endre vedtak fattet  PLUT-sak 29/11. 

 

Saken legges fram uten innstiling.  

 

 

 

PLUT-046/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Per Kristen Løkås (H) foreslo følgende tillegg til vedtak 29.3.11: 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at dette er tillatelse til oppføring av hytte nr. 2 

på eiendommen og ingen utskilling av tomt. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Tillegg til vedtak 29.3.11: 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at dette er tillatelse til oppføring av hytte nr. 2 

på eiendommen og ingen utskilling av tomt. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/4352      

      Arkiv sakID.:   10/1750  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    047/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.05.2011 

 

 

 

HARALD MELLERUD, FAUSKE. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN AREALDELEN FOR OPPFØRING AV HYTTE PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 46 BNR. 17 PÅ VENSET 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Harald Mellerud datert 15.03.2011 

2. 2 stk kartkopier 

3. Kopi av brev fra Nordland fylkeskommune datert 26.0.2011 - Høringsuttalelse  

 

Sammendrag: 
 

Harald Mellerud søker i brev av 15.03.2011 om dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen for oppføring av ny hytte på sin eiendom gnr. 46 bnr. 17 på Venset. 

 

Eiendommen ligger et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen, vedtatt 03.02.2011, er 

regulert til LNF-B – landbruk- natur- og friluftsområde, hvor spredt boligbygging er tillatt. 

Nærmere bestemt ligger eiendommen innenfor området benevnt som LNF-B4. For området 

LNF-B4 gjelder “byggeforbudsone” mot sjø  på 50 m, jfr. §9 i bestemmelsene til vedtatt plan. 

 

Harald Mellerud framfører i sin søknad at eiendommen ble ervervet som fritidseiendom i 1994. 

Dette framgår av fylkesskogsjefens konsesjonsvedtak av 21.07.1994.  

Kommunens arealplan er av nyere dato, jfr. ovennevnte vedtaksdato,  og er således gjeldene for 

arealbruken innenfor området. 

 

 I området LNF-B4 er det i dag allerede et islett av fritidsboliger.  

 

Av søknaden framkommer at ny hytte er tenkt plassert ca. 75 m. fra strandlinjen. 

 

Søker fikk i 2005 fornyet byggetillatelse til å føre opp en hytte beliggende ca. 50 m. sør for 

omsøkt hytte. 

 

Forholdet til naturmangfoldloven (§8, §9, §10, §11 og §12), er vurdert. Vi kan ikke finne at 

omsøkt plassering kommer i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

LNF-B4 er regulert til område hvor spredt boligbygging er tillatt. Eksisterende/nye boliger i 

området er/vil i all hovedsak bli lokalisert opp mot dagens Rv80. Fra høsten 2011, når ny Rv80 

blir åpnet på strekningen Røvik – Strømsnes, blir veien forbi Venset nedklassifisert til Fv, 

hvilket vil medføre at det blir vesentlig enklere å få avkjørselstillatelse. 

  

Som nevnt ovenfor har området i dag et islett av fritidsboliger, og disse er i stor grad lokalisert til 

nedre del av arealet mellom Rv80 og strandlinjen.  



 

Søknaden er sendt Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland til uttalelse. Innen 

høringsfristen utløp har vi mottatt uttalelse fra Nordland fylkeskommune.  

Fylkeskommunen har ingen merknader til søknaden, men viser til tiltakshavers aktsomhets- og 

meldeplikt, dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner,  jfr. kulturminnelovens § 8 

andre ledd. 

 

Med bakgrunn i sakens fakta nevnt ovenfor samt at Nordland fylkeskommune som regional 

høringsinstans ikke har innvendinger til søknaden, anbefaler rådmannen at Harald Mellerud gis 

dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen for oppføring av hytte nr. 2 på eiendommen 

gnr. 46 bnr. 17. 

 

Eiendommen gnr. 46 bnr. 17 har i dag avkjørselstillatelse fra Rv80. Ved oppføring av ny 

bygning kreves samtykke fra Statens vegvesen for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.  Før 

byggetillatelse blir gitt må Statens vegvesen gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel.  

 

 

INNSTILLING : 
 

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

fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser for oppføring av hytte som 

omsøkt å eiendommen gnr. 46 bnr. 17. 

 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at angjeldende området i overordnet plan er 

regulert til  LNF-B, hvor spredt boligbygging er tillatt (byggeområde) samt at området 

allerede har et islett av fritidsboliger langs sjøen. En dispensasjon fra vedtatt plan vil 

således ikke “bryte med” vedtatt plan i samme grad som om området hadde vært regulert  

til LNF-A-område.  

 

Innvilget byggetillatelse er betinget av at Statens vegvesen gir samtykke til utvidet bruk 

av eksisterende avkjørsel.  

 

 

PLUT-047/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser for oppføring av hytte som 

omsøkt å eiendommen gnr. 46 bnr. 17. 

 

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at angjeldende området i overordnet plan er 

regulert til  LNF-B, hvor spredt boligbygging er tillatt (byggeområde) samt at området 

allerede har et islett av fritidsboliger langs sjøen. En dispensasjon fra vedtatt plan vil 

således ikke “bryte med” vedtatt plan i samme grad som om området hadde vært regulert  

til LNF-A-område.  

 



Innvilget byggetillatelse er betinget av at Statens vegvesen gir samtykke til utvidet bruk 

av eksisterende avkjørsel.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/4742      

 Arkiv sakID.:   11/1212  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    049/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.05.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/4689 I 10/2369 19.05.2011 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING -  

OPPHEVING AV KOMMUNENS 

VEDTAK 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-049/11 VEDTAK-  24.05.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


