
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.09.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 062/11 - 070/11 

Møte nr: 6/2011 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske Hotell 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Ingelin Noresjø, Ronny Borge, Vigdis Kristensen, Truls Larsen, 

Ole Tobias Orvin, Jan Harald Paulsen, Ottar Skjellhaug. 

 

Varamedlemmer: 

Marit Sørensen. 
 

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 21.09.11 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Svein Roger Bådsvik 

utvalgsleder 

  

 

Utskrift er foretatt den  21.09.11  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til gården til Ole Martin Pettersen og Kirsti Ellingsen 

på Leivset. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ronny Borge (H):  

Har mottatt epost fra Østbø. Det har vært avholdt et anbud ang. rydding i Sulitjelma. Det 

lagres nå metallavfall inni og utenfor Smeltehytta. Etterspør prosessen rundt anbud. 

Hvorfor har ikke rydding startet? Det meldes om nytt skrap på kommunal tomt ved 

smeltehytta. 

 

 

 



Svar på spørsmål: 

Ronny Borge: 

Kommunalsjef svarte. Bra å få spørsmålet på forhånd. Dette gjelder anbud om fjerning av metall 

ved flotasjonen. De 2 bedriftene som ga inn anbud var: Metallavfall kr. 0,- og Østbø kr. 60.000,-. 

Mangler HMS-erklæring og avfallsplan fra Metallavfall, som var krav før inngåelse av avtale. 

Det er ikke kommet inn noe. I ettertid skulle anbudet ha blitt avlyst. Burde vært fulgt opp. 

Vekting for anbudet: Pris 20 % og gjennomføringstid 80 %. Nye Sulitjelma Gruber ber om at det 

ikke gjøres noe i flotasjonen. Saken har vært i kontrollutvalget. Anbud er OK, men ikke 

gjennomføringen. 

Enhetsleder svarte. Ikke inngått avtale med Metallavfall, ettersom de ikke har gitt inn erklæring. 

Smeltehytta ikke kommunal. Nordlandsbanken står som eier. Metallavfall har avtale med 

Statskog om innsamling av metallavfall. De har ikke avtale med kommunen om leie av areal. 

 

Marit Sørensen (SV) innvilget permisjon fra sak 62/11 til og med sak 65/11. 

 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

062/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 

063/11 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

064/11 REFERATSAKER I PERIODEN 

065/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

MEIERIKVARTALET, ENDRING 

066/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3 

067/11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM - 

ENDRING 

068/11 GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV 

FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO I SULITJELMA TIL HELÅRSBOLIG/NY 

BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK 

069/11 ASLE  SOMMERLI, KLUNGSET.  SØKNAD OM FRADELINGAV 2 

BOLIGTOMTER AV EIENDOMMEN GNR. 117 BNR. 8 PÅ KLUNGSET. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN 

AREALDELEN. 

070/11 RAGNHILD PEDERSEN, BODØ. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 65 BNR. 10 I ØVRE 

VALNESFJORD. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT 

KOMMUNEPLAN AREALDELEN 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/8695      

 Arkiv sakID.:   11/2027  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    062/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.09.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 5/2011 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2011 godkjennes. 

 

 

PLUT-062/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/8693      

 Arkiv sakID.:   11/2025  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    063/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.09.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 092/11: 103/387 - ARY EIENDOM AS - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV 

KONTORBYGNING I TO ETASJER I RÅDHUSGATA 4 TIL BOLIGFORMÅL. 

LEILIGHET I 1. ETG. BRA: 98 M2 + BODER I KJELLER 25 M2. LEILIGH.: 2. 

ETG.:95 M2 + BODER 25 M2. 

 

VEDTAK : 
 

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

fra kommunedelplanen samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. 

 

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

Rådhusgata 4 fra kontorbygg til rent boligbygg (to-leilighetshus) som omsøkt, samt 

byggetillatelse for nødvendig bygningsmessige endringer i forbindelse med tiltaket. 

 

TEK av 2007 sitt krav til isolering, lyd og brannkrav, røykvarslig og slokkeutstyr må 

etterkommes. 

 

Søknad om lokal godkj. av foretaket Abrahamsen Flis & Malerservice samt søknad om 

ansvarsrett godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra Ari Eiendom AS som selvbygger 

godkjennes. 
 

            Søknad om ansvarsrett fra rørlegger må innsendes for godkjennelse. 

 

 

 

DPLU. 114/11: 104/66, 563 - FAUSKE KOMMUNE V/ SALTEN BYGGSERVICE AS 

SØKER OM OPPFØRING AV 6 SOSIALLEILIGHETER I REKKE SAMT FRITTST. 

VAKTENHET FOR BETJENING MED SAMLET BYA PÅ 363 M2  I BLÅSKJELLVN. 4, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 10 § 5-4 meddeles byggetillatelse 

for oppføring av 6-leilighetshus i rekke samt frittst. vaktenhet for betjening i 

Blåskjellvn.4 som omsøkt. 

 

Tiltaket må føres opp i samsvar med TEK 10, krav til bolig, jvf. sammendraget i saken. 

 

Det må innsendes avfallsplan og sluttrapport. 

 

Søknad fra Salten Byggservice AS om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om 

ansvarsrett godkjennes. Søknad om ansvarsrett på bakgrunn av sentral godkjennelse fra 

henholdsvis A. Moan AS, Fauske Rør AS, GK Norge AS og Nico Håndverk AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 118/11: 119/104 - GEIR HOLEN, BODØ - OPPFØRING AV 4 BALKONGER 

HENHOLDSVIS 2 FOR 1. OG 2 FOR 2. ETASJE PÅ FASADEN MOT SYD PÅ 

FRITIDSBYGGET I SJEIDEHUSBAKKEN 12, SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

Klagen fra eieren av leiligheten i Furulund 39 Wenche Spjelkavik tas ikke til følge. 

 

I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/2001 og vedtak i kommunestyre sak 84/04 gir med dette 

enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel vedtatt 14.02.11 

samt dens bestemmelser, jvf. PBL § 19-2. 

 

I medhold av PBL § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av omsøkte balkonger på 

hybelleilighetshuset i Skjeidarbakken 12, gnr.119 bnr.104 i Sulitjelma. 

 

Søknad om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett fra Bodø Bygg & 

Eiendom AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 123/11: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

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

FESTENUMMER 216 I SULITJELMAFJELLET. KJØPER: ANNA OG LEIV 

JACOBSEN, BODØ 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 

daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

Festenummer 216 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 

 

 



DPLU. 124/11: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV 

FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 BELIGGGENDE PÅ 

JAKOBSBAKKEN. FESTERE: KJELL RUNE PETTERSEN OG ANNA OLSEN, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

fritidsbolig på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 125/11: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV  NAUST 

VED KJELVATNET PÅ EIENDOMMEN GNR 119 BNR. 1 I SULITJELMA. FESTERE: 

UNNI OG BJØRN KNOPH, ROGNAN  

 

VEDTAK : 
 

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

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

 

 

 

DPLU. 127/11: ANITA NORBERG, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRADELING AV 2 

DAA TIL TOMT FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GNR. 76 

BNR. 2 PÅ FURNES 

 

VEDTAK : 

 
Med hjemmel i DT-sak 29/2001 gir med dette enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av et areal 

stort  2 daa til tomt for eksisterende bebyggelse på eiendommen gnr. 76 bnr. 2  kan 

gjennomføres. 

 

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

areal stort 2 daa av eiendommen gnr. 76 bnr. 2 som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 128/11: 103/300 - FAUSKE KOMM. V/ FRANK BERNHARDSEN - UTLEGGING 

AV FLYTE- BRYGGE FOR FRITIDSBÅTER VED STRANDPROMENADEN 

NEDENFOR FAUSKE SENTRUM, SJØGATA 70 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 30-5 og § 20-1 meddeles tillatelse til utlegging 

av flytebrygge for fritidsbåter ved strandpromenaden nedenfor Fauske sentrum, Sjøgt. 70 

 

Søknad om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett for arbeidene fra 

Nordykk AS v/ Hans M. Seljeås godkjennes. 



 

 

 

 

DPLU. 129/11: ANN KRISTIN PETTERSEN V/ TYROLERHUS AS - SØKNAD OM 

RAMME-TILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIG PÅ TO PLAN M/ GARASJE PÅ 

LEIVSET, FAUSKE SAMLET BRA: 233 M2.  BYA: 162 M2.  GNR.83 BNR.160 

 

VEDTAK : 
 

Medhold til plan- og bygningslovens § 21-4 jf. SAK 10 § 6-4 meddeles rammetillatelse 

for oppføring av bolig i to etasjer inkl. balkong med terrasse på fradelt tomt på Leivset 

gnr. 83 bnr.160 som omsøkt. Det vises til sammendraget i saken. 

 

Det må innhentes skriftlig tillatelse om bruk av privat atkomstvei til boligen. 

 

Det må søkes om utslippstillatelse for privat enkeltutslipp fra eiendommen. 

 

Det må innhentes skriftlig erklæring fra eieren av gbnr.83/2 Terje Aasgaard om tillatelse 

til å føre opp bygget nærmere felles grense enn 4 meter, jf. PBL § 29-4. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Tyrolerhus AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 130/11: 60/9, 60/12 OG 60/33. SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV 

FAST EIENDOM FRA KJELL ELIASSEN TIL UNNI JOHANNE EDVARDSEN -  

DJUPOS I VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av 

28.11.2003 Unni Johanne Edvardsen konsesjon for erverv av gnr 60, bnr 9, 12 og 33 i 

Fauske kommune som tilleggsareal til hennes nåværende eiendom gnr 60, bnr. 11 i 

Fauske kommune. 

 

Kjøpesummen på kr 300.000,- godkjennes. 

 

Det settes som betingelse at eiendommen sammen med søkers nåværende eiendom skal 

bebos av søkeren i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

DPLU. 131/11: GUNNAR RABBEN, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 5 PÅ NYSTAD. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA K0MMUNEPLANEN AREALDELEN. 

 

VEDTAK : 
 



Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser for Fauske 

kommune, vedtatt 14.02.2011, innvilges ikke søknad om fradeling av tomt til fritidsbolig 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

 

 

 

DPLU. 132/11: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM ENDRING AV 

RAMME-TILLATELSE GITT 17.01.11 SAK NR. 07/11 OPPFØRING AV 

FORRETNINGSBYGG PÅ TIDLIGERE TELENORTOMTEN I SJØGATA 47, 

FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 jvf. § 21-4 meddeles godkjennelse av 

søknad mottatt 20.06.11om endring av tiltaket i forhold til godkjent rammetillatelsen i 

sak 07/11. Forretningsbygg i Sjøgata 47, Fauske gnr. 103 bnr. 1507. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelsen av 17.01.11 sak nr. 07/11. 

 

Ved søknad om igangsettingstillatelse forutsettes at stabiliteten i området lokalt 

kontrolleres i forbindelse med detaljeprosjektering, jvf. Rambølls rapport nr. 2 av 

20.05.11. 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 133/11: 104/674 - DAHL-BYGG AS, FAUSKE - OPPFØRING AV TO-

LEILIGHETSHUS PÅ TO PLAN MED BYA PÅ 131 M2. HVER LEILIGHET HAR BRA: 

104 M2. LA: 96 M2. BYGGEST.: ERIKSTADTUNET 21 A OG 21 B, FAUSKE.  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra kravet i reg. 

best. om min. 30 gr. takvinkel, slik at bygget kan føres opp med 27 gr. takvinkel. 

 

Byggetillatelse med hjemmel i PBL § 20-1 a meddeles for oppføring av vertikaldelt to-

leilighetshus på to plan på boligtomten Erikstadtunet 21 som omsøkt. 

 

Det må innsendes plan som viser sportsbod for hver leilighet, jf. TEK § 10-34. 

 

Det må innbetales til kommunen tilknytningsavg. for vann og kloakk. (regn. blir tilsendt). 

 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Rørleggerm. Bringsli og Dahl-Bygg AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 134/11: KJELL ERIKSSON, FAUSKE. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 150 

M2 AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 234 BELIGGENDE I HANSBAKKEN. 

KJØPER: MARIANNE ERIKSSON 



 

VEDTAK : 
 

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

areal av eiendommen gnr. 104 bnr. 234 som omsøkt,  med unntak av at grense mot 

Hansbakken legges til senterlinje grøft på sør-vestre side av Hansbakken..  

 

 

 

DPLU. 135/11: DAHL-BYGG AS, FAUSKE.  SØKNAD OM FRADELING/DELING AV 

EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 679 PÅ STRANDA 

 

VEDTAK : 
 

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

eiendommen gnr. 104 bnr. 679 som omsøkt. 

 

De nye eiendommene får adresse: Sjøroseveien 10 og Sjøroseveien 12. 

 

 

 

DPLU. 136/11: 76/344 - MAJA ZAKHARIASSEN OG THOMAS JOHANSEN -  

OPPFØRING AV BOLIG MED LOFTSPLAN OG SOKKELETASJE MED BRA: 233 M2 

OG LA: 174 M2. ADR.: SANKTHANSHÅGEN 20 I VALNESFJORD. BYGNR.: 

300242832 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/01 jf. kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon fra 

reg. planen for St.hanshågen samt dens bestemmelser, jf.plan- og bygningslovens § 19-2. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a, jvf. SAK § 15 meddeles byggetillatelse 

for oppføring av bolig m/ sokkeletasje i Sankthanshågen 20  i en avstand på 4 meter 

fraveikanten, jvf. rammetill. til tidligere eier av tomten sak nr. 282/08. 

 

Frittstående garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt) 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS, Nilsson AS og Larssen Maskin AS godkjennes. 

Tiltaket kan planlegges og utføres etter TEK 2007. 

 

 

 

 

DPLU. 137/11:  DAHL-BYGG AS, FAUSKE.  SØKNAD OM FRADELING/DELING AV 

EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 674 BELIGGENDE I ERIKSTADTUNET. 

 

VEDTAK : 
 



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

eiendommen gnr. 104 bnr. 674 som omsøkt. 

 

Fradelt eiendom beliggende på sør-østsiden må sikres tinglyst vegrett over eiendommen 

gnr. 104 bnr. 674. 

 

Eiendommene gis adresse. Erikstadtunet 21 A og Erikstadtunet 21 B.  

 

 

 

DPLU. 138/11: BØRGE STOKLAND, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT TIL FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 4 I VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen, vedtatt 03.02.2011,  innvilges ikke 

søknad om fradeling av 1 daa av eiendommen gnr. 53 bnr. 4 som omsøkt. 

 

Rådmannen finner at det i angjeldende sak ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser.   

 

 

 

DPLU. 140/11: 103/1566 - BYGGM. STEN ANDERSEN AS - IGANGSETTINGSTILL. 

FOR OPPF. AV 3- LEILIGHETSH. I TO ETASJER MED SAMLET BRA: 349 M2  

BYGGETRINN 1 MED TILHØRENDE CARPORTER, SAMT FREMFØRING AV 

INTERNVEIER OG VA-ANLEGG TIL TOMTEN. BYGGEST.: GRYTTINGVEIEN 49, 

FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-2 jvf. SAK 10 § 6-4 meddeles 

igangsettingstill. for oppføring av 3-leilighetshus m/ carporter byggetrinn 1, og internvei, 

samt fremføring av VA-anlegg til tomten i Gryttingvn.49 gnr. 103 bnr. 1566 som omsøkt. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales til kommunen. (regning blir tilsendt) 

 

VA-trasè fra Terminalveien til tomten må utsettes med GPS av kompetent foretak. 

Koordinater må innleveres til kommunens VVA avd. for inntegning på kartet. 

 

Søknad om ansvarsrett fra byggm. Sten Andersen AS, Fauske Rør AS, A. Moan og 

murm. Sigurd Tverå AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til utredning og vedtak i rammetillatelsen sak nr. 44/2011. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 



Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-063/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/8694      

 Arkiv sakID.:   11/2026  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    064/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.09.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/8692 X 11/1013 14.09.2011  LEIEKJØRING MED 

SNØSKUTER - SESONGEN 

2010/2011 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/6420      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    065/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.09.2011 

 

 

FORSLAG TIL 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. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Meierikvartalet, endring. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse, sol-/skyggestudier 

og  ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.04 – 06.06.11. Det er 

innkommet 6  uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 



Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og miljø. 

“Planfaglig uttalelse 

Planforslaget omfatter et planområde på ca. 8,2 daa ved innfarten til Fauske sentrum. 

Formålet er å tilrettelegge for et bygg med 7 boenheter med parkeringskjeller. Planen legger 

også til rette for et inngjerdet lekeareal på taket. Området som foreslås regulert til 

boligformål er i gjeldende reguleringsplan (vedtatt 23.5.2002) avsatt til parkering. 

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Fylkeskommunen sier seg fornøyd med at bestemmelse om varslingsplikt ved eventuelle funn 

av fornminner under markinngrep inngår i reguleringsbestemmelsene. Avdelingen har ingen 

kulturminnefaglige merknader til planforslaget.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen region nord. 

“Det vises til oversendelse fra kommunen  datert 7. april 2011 med utleggelse av ovennevnte 

planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen legger til rette for leilighetsbebyggelse 

sentralt i Fauske sentrum. Bygget er tenkt plassert nordøst i planområdet og vil gi plass til 7 

boenheter og parkeringskjeller. Reguleringsplanen er en endring av eksisterende 

reguleringsplan for området, som er en endring av eksisterende reguleringsplan for området, 

som ble vedtatt 23. mai 2002. 

 

Forholdet til E6 som avgrenser planområdet i sør vil ikke bli endret i denne 

reguleringsplanen, og vi har derfor ingen merknader til planarbeidet ” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Sametinget. 
“Sametinget er tilfreds med at aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt i 

“”diverse bestemmelser”” § 6.1 bokstav b, og har ingen øvrige merknader til nevnte 

reguleringsplanarbeid. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 
Kommunelegen anser radonproblematikken og støy fra nærmeste hovedvei som de mest 

relevante helsemessige ulempene som kan oppstå. I sakspapirene er begge temaene omtalt og 



tatt høyde for i reguleringsbestemmelsene. Kommunelegen anser derfor at det ikke er 

nødvendig å lage uttalelser knyttet til denne saken. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede. 

“Rådet for funksjonshemmede påpeker at heisen må gå til toppetasjen, lekeplassen, for 

tilgjengelighet.” 

 

Vurdering/anbefaling: Her viser rådmannen til reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.3 – 

Tilgjengelighet – som lyder slik: Fortau, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst 

mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle 

tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder 

innom hus, som på områder utendørs. 

Med bakgrunn i denne er det naturlig at påpekte forhold tas inn i byggesaksprosessen og 

prosjekteringen av bygget. 

 

 

Uttalelse/protest fra Marit Thoresen, Ståle Thoresen, Birgit Hanssen, Aud Nilssen, Aksel 

Nilssen og Torhild Dragland. 

“Vi som  naboer til den planlagte nye 7 mannsboligen, i nevnte kvartal, vil protestere på den 

store utnyttelsen av den lille tomten, samt at vi som naboer får dårligere lysforhold, dårligere 

utsikt og mere støy. Etter det vi kan se vil veiforholdene, de trafikale forhold bli svært dårlige 

ved denne store utnyttelsen av tomten. Vi synes også at bygging av ovennevnte 7 mannsbolig 

vil bli stygt og svært dominerende i dette området.”    

 

Vurdering/anbefaling: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et bygg med 7 

boenheter med parkeringskjeller. Det legges opp til at kjøreveg (FA1) ikke skal være åpen for 

gjennomkjøring for andre enn beboerne langs denne. 

FA1 skal ikke benyttes til parkering og det tillates ikke gjennomkjøring fra/til Geitbergveien 

og Storgata/E6 med unntak av eiendom gnr. 103 bnr. 730 og 561.  

 

Rådmannen viser til foreliggende planbeskrivelse der bl.a. følgende vurderinger er gjort under 

pkt. 1.6 – konsekvenser plan: Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboer da det 

nye bygget kommer lavere i terrenget enn eksisterende bygg (Diplomgården) på tomten, som 

ligger mellom nytt bygg og sjø. Uendret utsikt når man bor i en bykjerne kan ikke forventes i 

uoverskuelig fremtid og utvikling så tett på sentrum må kunne påregnes. Endring utsikt 

vurderes til å ha små negative konsekvenser. 

 

De som i dag parkerer på planlagt byggeområde har ikke noen avtalefestet rett til å parkere 

på området og de henvises til å benytte offentlige parkeringsplasser, som øvrige bilister i 

sentrum. Skulle disse velge å parkere langs Geitbergveien fremfor lovlige parkeringsplasser 

er ikke det tiltakshavers ansvar. Denne parkeringen må forventes å få samme behandling som 

all annen parkering i sentrum og/eller langs offentlige veier. På bakgrunn av at man ikke kan 

påregne parkering på annen manns eiendom og at grunneier uavhengig av bygging kan nekte 

denne parkeringen, vurderes dette til ikke å ha noen konsekvenser. 

 



Det er foretatt en solstudie med planlagt bygg og denne viser at naboene i liten grad får 

forverret sine solforhold i den lyse årstiden, med unntak av gnr. 103 bnr. 730 som mister 

deler av kveldssolen. Endringen vurderes totalt til å ha små negative konsekvenser. 

 

Arealmessig gir dette en bedre utnyttelse av tomten. For miljø og samfunn vil dette ha positive 

konsekvenser i form av sentrumsnære leiligheter som vil redusere bilbruk for 7 potensielle 

familier. 

   

Rådmannen er enig i de vurderinger som fremgår her og anbefaler at foreliggende planforslag 

opprettholdes.  

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring.  

 

 

 

PLUT-065/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Meierikvartalet, endring. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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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. 

 

 



NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Jernbanegata 3. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

2. Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrivelse, sol-/skyggestudier, 

fasader, fotomontasje, ROS-analyse og estetisk redegjørelse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.04 – 06.06.11. Det er 

innkommet 9 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og miljø. 

Nordland fylkeskommune har den 08.06.11 pr. telefon v/Helge Lynghaug gitt beskjed om at 

de ikke har merknader til Jernbanegata 3.   

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen region nord. 

Statens vegvesen konkluderer med følgende: “Våre interesser er tilfredsstillende ivaretatt i 

reguleringsplanen fra 2009 og vi har derfor ingen merknader til detaljreguleringsplanen, som 

er utformet innenfor rammene gitt i tidligere vedtatte reguleringsplan.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Sametinget. 
Sametinget kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. Har derfor 

ingen merknader til den aktuelle søknaden. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 
Kommunelegen anser radonproblematikken og støy fra nærmeste hovedvei som de mest 

relevante helsemessige ulempene som kan oppstå. I sakspapirene er begge temaene omtalt og 

tatt høyde for i reguleringsbestemmelsene. Kommunelegen anser derfor at det ikke er 

nødvendig å lage uttalelser knyttet til denne saken. 

 



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede. 

Rådet for funksjonshemmede har ingen innspill til saksbehandlingen der universell 

behandling er ivaretatt. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

   

 

Uttalelse fra Jernbanesvingen borettslag. 

“Styret i Jernbanesvingen borettslag har i møter behandlet saken og har ingen spesielle 

merknader til den fremlagte saken.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Klage/protest fra Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra 

ytterligere 31 personer.  

“Vi viser til brev av 6. april (Ref. 11/3441/JEJ), og vil på det sterkeste tilkjennegi vår misnøye 

med at et slikt bygg som beskrevet i planen, føres opp i et område med fra før kun 

småhusbebyggelse. 

 

Vi er fullt klar over at reguleringsplanen for området er godkjent med hensyn til høyde på 

bygget og arealutnyttelsen, men vi mener at Fauske kommune enda har mulighet til å rette 

opp noe av den store feilen som ble begått, da den godkjente reguleringsplanen for området. 

 

Byggets utforming bryter totalt med omkringliggende bebyggelse. Det kommer en 

“”mastodont”” av et bygg midt i en klynge av småhus – det gjelder begge sider av 

Jernbanegata. Politikerne i Fauske kommune må kreve at bygget føres opp i samme stil som 

de andre husene i området, dvs. med røstet tak (ikke flatt tak), og utforming ellers i harmoni 

med omkringliggende bebyggelse. Det ligger til rette for det selv om det planlagte bygget har 

langt flere leiligheter enn de som er bygget der tidligere. Etter vår mening treffer Krf´s 

representant i PLANUTVALGET spikeren på hodet i sin begrunnelse for å nekte godkjenning 

i vedtaket 29.03.2011: “”Dette bygget er malplassert, og det er ikke tatt hensyn til 

eksisterende bebyggelse””! 

 

Selvsagt er det vi som blir mest berørt, med tap av all utsikt til fjorden og fjellene bak, som 

reagerer kraftigst, men etter vårt syn burde dette være en sak som engasjerer hele Fauskes 

befolkning. Fordi blir dette gjennomført, vil det utvilsomt skape presedens for senere 

utbyggingsplaner ved at utbyggere kan skaffe seg egnet tomt midt i en villa-

/småhusbebyggelse og plassere et storbygg der under henvisning til Jernbanegata. Hvilken 

styring har politikerne opp i dette? Ingen vil vi tro. Er det dette befolkningen ønsker? 

 

I følge de avisinnlegg (Saltenposten og Avisa Nordland), og alle nettinnleggene 

(Saltenposten) som alt er publisert, er det stor motstand mot dette. Samtlige innlegg forfektet 

samme syn som vi gir uttrykk for! (selvsagt bortsett fra utbyggers eget innlegg). Hvis noen av 

beslutningstakerne ikke har lest disse innleggene (avis og nett), har vi kopi av disse, - det er 

bare å ta kontakt. (Magne Thomassen, Balmigt.3. mobil: 90012431). 

 



I planbeskrivelsen står det under punkt 4.3 Innkomne forhåndsmerknader: 

“”Direkte berørte parter og naboer 

Ingen innkomne forhåndsmerknader.”” 

Dette medfører ikke riktighet! Da reguleringsplanen ble lagt ut, ble det levert protest fra bla. 

Brødrene Haukland. (Olderen nr. 8 og nr. 10). Hvorfor er dette utelatt i papirene som er lagt 

ved høringen? 

 

Vi håper politikerne vil se på saken på nytt og det er IKKE for sent å revurdere de 

beslutningene som er tatt. Vi tror ikke at Fauskes ønske om byutvikling nødvendiggjør slike 

radikale “”inngrep”” som det nå ser ut til å kunne komme i Jernbanegata. Vi tolker nemlig 

ikke “”folkemeningene”” slik i nevnte ytringer i aviser og på nett som er kommet.  

Forslaget bør derfor avvises, og krav om et bygg i samsvar med eksisterende bebyggelse 

fremmes. 

 

Dette skrivet er forelagt de fleste av eierne i området her. Imidlertid er flere bortreist. I tillegg 

har mange andre, etter å ha lest protesten og sett utformingen av bygget, ønsket å stille seg 

bak skrivet ved å undertegne det. 

Alle underskriftene vedlegges ikke, (oppbevares inntil videre), men vi legger ved en liste med 

navn og adresse på alle som har signert.” 

 

Vurdering/anbefaling: 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. 

 

Rådmannen viser til foreliggende planbeskrivelse der bl.a. følgende vurderinger er gjort under 

pkt. 1.6 – konsekvenser plan: Planen medfører endret utsikt for naboer da det nye bygget blir 

ca. en etasje høyere (2,4 m) enn den bygningen som står på tomten i dag, men uendret utsikt 

når man bor i en bykjerne kan ikke forventes i uoverskuelig fremtid. Utvikling i boligområder 

så tett på sentrum må påregnes. Det er foretatt en ny solstudie med planlagt bygg og denne 

viser en forbedring for naboene i forhold til solstudien som ble gjort i reguleringsprosessen, 

der det ble benyttet en generell hustype. Resultatet er at naboene i liten grad får forverret sine 

solforhold i den lyse årstiden. 

 

Flytting avkjøring Olderen, høyde/utsikt og solforhold samt antall boenheter var kjente 

konsekvenser da reguleringsplanen ble vedtatt og detaljplanen har ingen negative 

konsekvenser ut over de som var kjent i forrige planprosess. 

 

Arealmessig gir dette en bedre utnyttelse av tomten. For miljø og samfunn vil dette ha positive 

konsekvenser i form av sentrumsnære leiligheter som vil redusere bilbruk for 8-10 potensielle 

familier. 

   

Rådmannen er ikke uenig i de vurderinger som fremgår her og anbefaler at foreliggende 

planforslag opprettholdes.  

 

For videre vurdering kan nevnes vedtatt reguleringsplan for Vollgata 14, Nyveien 6 og SKS-

området, vedtatt 25.06.07. 

For Nyveien 6 er maks. mønehøyde 11,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Leilighetsbygg i 3 etasjer med garasjeanlegg i kjeller. %-BYA=35%. Minste uteoppholdsareal 

pr. boenhet er 30 m². 



For Vollgata 14 er maks mønehøyde 11,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Leilighetsbygg i 3 etasjer (flatt tak) med garasjeanlegg i kjeller. %-BYA=40%. Minste 

uteoppholdsareal pr. boenhet er 30 m². 

 

Reguleringsplan for Endring av del av Jernbanegata (rett over vegen), vedtatt 23.05.02. Maks. 

mønehøyde 8,0 m fra topp grunnmur. Leilighetsbygg  i 2 etasjer med garasjeanlegg i 

kjeller/sokkel. %-BYA=25%. Minste uteoppholdsareal pr. boenhet er 25 m². 

 

Maksimal tillatt mønehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 13 m fra laveste terreng ved 

bygningen. Planlagt bygning har en mønehøyde på 12 m fra laveste terreng ved bygningen. 

Terrenget er skrånende og det skal tas ned/flates ut. Mønehøyde fra gjennomsnittlig planert 

terreng vil dermed bli lavere og vil være mer i samsvar med ovenfornevnte vedtatte 

reguleringsplaner.  

 

I reguleringsbestemmelsene står det at detaljreguleringen skal belyse utforming av fasader og 

estetiske hensyn i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 

Den nye plan- og bygningsloven avgrenser estetikkbegrepet  til å gjelde visuelle kvaliteter, 

byggverk og omgivelser. Ut ifra lovens formålsparagraf er det et overordnet mål at våre 

byggverk får høyest mulig kvalitet. 

Arkitektur er en kvalitetsbetegnelse for utformingen av byggverk. 

 

Opplevelsen av estetisk kvalitet oppleves forskjellig og er også avhengig av vår personlige 

bakgrunn og erfaringer. Dette kan ofte være gjenstand for større diskusjoner. 

Når man tilfører omgivelsene et nytt bygg, påvirkes helhetsbildet av omgivelsene. Fasader og 

tak har samlet stor betydning for hvordan vi oppfatter huset. 

 

Byggeskikken har vært og vil alltid være i utvikling. I denne plansaken er det valgt å heller 

tenke “stilbrudd” enn tilpasning til eksisterende bebyggelse. 

En tilpasning til eksisterende bebyggelse blir fort ordinært og kanskje en dårligere løsning. 

Mønehøyde vil nok utnyttes maksimalt. I området er det i utgangspunktet variert bebyggelse 

så hva skal det tilpasses mot.    

 

Rådmannen viser til vedlegget Estetisk redegjørelse fra Unikus AS, datert 14.04.2010. Her er 

det gjort en arkitektfaglig vurdering av planlagt tiltak. 

Rådmannen tar dette til etterretning og har ingen merknader til denne. 

 

Gjeldende reguleringsplan for området som denne detaljreguleringsplanen bygger på ble 

vedtatt av kommunestyret 29.01.09. 

Dette kommunestyrevedtaket ble påklaget av Randi Sneistrand, Geir Roger Haukland og Per 

Magne Haukland. 

I brev av 17.04.09 stadfester Fylkesmannen i Nordland kommunestyrevedtaket av 29.01.09. 

 

I planbeskrivelsen, under punkt 4.3 Innkomne forhåndsmerknader, står det at det ikke er 

innkommet forhåndmerknader fra berørte parter og naboer. 

Dette medfører riktighet etter det rådmannen kan se. Innkomne forhåndsmerknader 

gjenspeiler seg på kunngjøring om oppstart av detaljreguleringen som ble annonsert 23.04.09. 

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes. 

 

 



Merknad/klage fra Geir Roger Haukland. 
“Jeg mener at byggets utforming bryter totalt med omkringliggende bebyggelse og dermed 

ikke må godkjennes. 

 

Jeg mener at 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet er for lite. Vi som bor i Olderen kommer til å 

få problemer med å komme frem til våre eiendommer fordi veien vil bli brukt til parkering. 

Her mener vi at det må være minimum 2 pr. boenhet.” 

 

Vurdering/anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under klage/protest fra 

Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra ytterligere 31 personer. 

I detaljreguleringen er det ikke lagt opp til parkering langs FA1. Rådmannen forholder seg til 

generelle parkeringsvedtekter i kommunen som sier 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. Dette 

er ivaretatt i foreliggende bestemmelser og plankart. 

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes. 

 

 

Merknad/klage fra Ireneusz Bogucki. 

“Har i en tid nå fått opplyst at det skal bygges ett nytt bygg som skal inneholde flere 

leiligheter rett nedenfor meg, bor selv i Balmigata 5 dvs. rett ovenfor der hvor ny-bygget skal 

være. 

Bygget blir ca. 12-13m høyt, som er veldig høyt i forhold til de andre husene som er rundt 

her. 

For meg vil et slikt bygg redusere mye av lysforholdene rundt mitt hus samt hindre lys inn i 

huset, føler at det forringer livskvaliteten til meg og min familie. 

Er også bekymret at verdien av mitt hus og eiendom kan bli lavere ved en eventuell nytakst av 

huset når et slikt bygg blir å stenge for mye utsikt/lysforhold. 

Blir også som jeg forstår en helt annen arkitektur på huset i forhold til alle de andre husene 

rundt her, å bygge et slikt bygg blir jo å ødelegge for mange rundt her i Balmigata og 

Jernbanegata, blir jo å se helt rart ut i forhold til de andre byggeskikkene her. 

Er bare bekymret at det kan bli flere slike bygg i nærheten som blir å ødelegge for den 

byggeskikken som finnes pr. dags dato. 

Syns at slik arkitektur ikke passer inn her, har ikke noe imot nybygg men det må da finnes 

andre plasser hvor det kan føres opp slike bygg hvor det passer inn i omgivelsen, Fauske er jo 

en stor kommune med sikkert mange ledige tomter hvor det kan bygges. 

Er jo også synd at et område som var gitt til kommunen gratis som et 

rekreasjonsområde/lekeplass skal ødelegge en av de få grønne plassene som er synlig fra 

hovedveien skal bli ødelagt, er jo ikke akkurat så mange av disse fine plassene rundt her i 

bybildet. 

Jeg mener at det absolutt er grunnlag for å diskutere på nytt om det skal bygges noe i det hele 

tatt på området, la det heller være slik som det er, la det være en “”grønn lunge”” i bybildet 

av Fauske hvor folk kan være stolt av.” 

 

 Vurdering/anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under klage/protest fra 

Magne Thomassen og Kåre Aanstad med støtte/underskrift fra ytterligere 31 personer.  

Med unntak av tilleggstomt til 103/567 fra Fauske kommunes eiendom 103/11 er parken 

(“Olderen”) fortsatt ivaretatt som parkområde i kommunedelplan for Fauske sentrum, vedtatt 

03.02.2011. 

 

NY INNSTILLING: 

 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 

PLUT-066/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre godkjenner ikke det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan 

for Jernbanegata 3, med begrunnelse at byggets utforming bryter med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for KRF’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljreguleringsplan for Jernbanegata 3.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM - ENDRING 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på vegne av Korinor AS v/Tor Allan Furnes og Fauske 

kommune forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 

 

Planområdet er på ca. 13,1 daa og omfatter Strømsnes sentrum, som ligger i Valnesfjord ca. 18 

km nordvest for Fauske sentrum.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for en opprustning/forskjønning av Strømsnes sentrum 

med gangveg/fortau samt grøntområder. Det legges også til rette for bygg med bolig og næring i 

begge etasjer samt tjenesteyting. I planen vises også tilhørende atkomst og parkering. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

7. Bebyggelse og anlegg: Kombinert bolig og næring, Kombinert bolig, næring og 

tjenesteyting, Lekeplass, annet uteoppholdsareal. 

8. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Felles avkjørsel, Gangveg/Fortau, 

Annen veggrunn-grøntareal, Parkeringsplasser. 

9. Grøntstruktur: Park.  

 

Reguleringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.98) og reguleringsplan for Rv.80 Røvik-Strømsnes 

(vedtatt 16.02.2006) er gjeldende for dette området.  

Gjeldende plan for Strømsnes tillater næring i første etasje og bolig i andre. Det samlede 

bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 30%, men dette var før det ble bestemt at parkering 

skal medtas i oppgitt %-BYA.  

Gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 Røvik-Strømsnes viser lite detaljer i forbindelse med 

veg og kryss/avkjørsel mot Fv.531 og “gammel” Rv.80. 

 

I foreliggende planforslag er områder med utnyttelsesgrad vist som bebygd areal (BYA=m²). 

Parkering er da vist som eget formålsareal. 

Planforslaget følger i hovedsak dagens veg- og gangvegsystem da kommunen ikke har økonomi 

til å legge helt om på disse. Dagens T-kryss foreslås videreført mellom “gamle” Rv.80 og 

Fv.531.     

 



Planforslaget rettelegger for mer fleksibel utnyttelse av eksisterende bygninger (til dels tomme 

bygninger i dag) og foreslår oppstramming/fornyelse av sentrumsarealene for øvrig. Strømsnes 

sentrum har behov for en “ansiktsløftning” og få eksisterende bygninger i bruk vil gi positive 

konsekvenser for samfunnet i form av et attraktivt sentrum samt tiltalende møteplasser. Planen 

medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor planområdet da det ikke 

er planlagt nye bygg, kun omdisponering av eksisterende arealer. Viser for øvrig til vedlagt 

planbeskrivelse.  

   

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 Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-067/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 
 

 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    
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GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG 

PÅ SAGMO I SULITJELMA TIL HELÅRSBOLIG/NY BOSTEDSADRESSE. KLAGE 

PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK 

   

 

Saksutredning: 
Gerd Hultmann, Rognan, eier en fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma. I brev av 29.04.2011 

søker hun om  få omgjort fritidsboligen til helårsbolig/ny bostedsadresse. Av søknaden 

framkommer at angjeldende fritidsbolig er flittig benyttet. 

 

Området Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune regulert til 

område for fritidsbebyggelse.  

 

Gjennom vedtatt arealplan har kommunestyret gitt klare signaler i hvilke områder det er tillatt 

med fast bosetting (bygging av boliger/helårsboliger) samt hvor det er tillatt med 

fritidsboliger.  

 

Omgjøring av fritidsbolig til bolig (helårsbolig) som omsøkt krever dispensasjon fra vedtatt 

plan.  

 

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen finner rådmannen at det i angjeldende sak 

ikke er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt.   

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune innvilges ikke 

søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring av eksisterende fritidsbolig på Sagmo 

i Sulitjelma til helårsbolig/ny bostedsadresse. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Bilag:  Søknad fra Gerd Hultmann datert 29.04.2011 

           Klage på vedtak datert 30.06.2011 

           1 stk kartkopi 

 Brev fra Fauske Lysverk AS til NVE datert 26.10.2010 

 Brev fra NVE til Fauske kommune datert 16.11.2010 

 Brev fra Fauske kommune til NVE datert 29.11.2010 

 Brev fra NVE til olje- og energideptet. datert 16.05.2011 

   

Gerd Hultmann søkte i brev av 29.04.2011 om å få omgjort fritidsbolig på Sagmo i Sulitjelma 

til helårsbolig7ny bostedsadresse. 

 



Søknaden ble behandlet administrativt, se saksutredning ovenfor. Søker fikk avslag på sin 

søknad. 

 

I brev av 30.06.2011 påklager Gerd Hultmann administrativt avslag, og saken må legges fram 

for planutvalget. 

 

Saken har sin bakgrunn i at Fauske Lysverk AS har søkt NVE om fritak fra leveringsplikt  av 

strøm til Sagmo, med begrunnelse av at linjenettet fra Jakobsbakken til Sagmo er modent for 

sanering, og en oppgradering av anlegget vil beløpe se til ca. kr. 990.000.  

Denne investering kan ikke forsvares opp mot levering av strøm til kun et fritidsabonnement, 

med et årlig forbruk på ca. 4000 kwh. 

 

NVE innvilget 05.04.2011 Fauske Lysverk AS fritak fra leveringsplikt til fritidseiendom på 

Sagmo.  

Gerd Hultmann påklaget NVEs` avgjørelse. NVE har behandlet klagen, jfr. brev fra NVE 

datert 16.05.2011. NVE fant ikke  å ta klagen til følge. NVE har i sin klagebehandling 

vurdert/vært kjent med  Gerd Hultmanns` planer om å flytte til Sagmo på helårsbasis.  

Etter NVEs` vurdering kan dette ikke tillegges vekt, ettersom G. Hultmann ikke har brukt 

angjeldende eiendom til helårsbolig da NVE fattet endelig vedtak om fritak fra 

leveringsplikten.  

 

NVE har oversendt saken til Olje- og energidepartementet for  endelig avgjørelse. 

 

Planutvalget skal behandle klagen fra Gerd Hultmann i hht plan- og bygningsloven. 

 

En omgjøring av fritidsboligen til helårsbolig krever dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen. 

 

Saken er sendt Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune på høring. Det er 

innen gitt frist ikke mottatt uttalelse fra ovennevnte høringspartnere.   

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fra Gerd Hultmann datert 30.06.2011 framkommer nye 

momenter som ikke var kjent da saken ble behandlet administrativt. 

 

Rådmannen kan heller ikke se at det i angjeldende sak er grunnlag for å gi dispensasjon fra 

gjeldende kommuneplan arealdelen, slik at dagens fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig.   

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 

 

 

PLUT-068/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen fra Gerd Hultmann tas ikke til følge. 



Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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ASLE  SOMMERLI, KLUNGSET.  SØKNAD OM FRADELINGAV 2 BOLIGTOMTER 

AV EIENDOMMEN GNR. 117 BNR. 8 PÅ KLUNGSET. SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN AREALDELEN. 

   

 
Vedlegg: 2 stk. kartkopier 

 

Sammendrag: 
Asle Sommerli søker om tillatelse til fradeling av 2 boligtomter/tomter til eksisterende 

bebyggelse på eiendommen gnr. 117 bnr. 8 beliggende på Klungset.  

 

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan arealdelen, (området er i planen regulert til LNF-A-

område), krever et samtykke til fradeling som omsøkt dispensasjon fra vedtatt plan.  

 

I tråd med saksbehandlingsreglene er søknaden oversendt Fylkesmannen i Nordland samt 

Nordland fylkeskommune til uttalelse. 

 

Nordland fylkeskommune har  brev av 08.07.2011 ingen merknader til søknaden, men viser til 

tiltakshavers aktsomhets - og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på 

fornminner, jfr. kulturlovens § 8 andre ledd. 

 

Fagansvarlig landbruk har behandlet søknaden og finner med hjemmel i jordlovens § 12 og § 9 

og gi samtykke til fradeling av 2 parseller med areal henholdsvis 6,8 daa og 4,8 daa. 

Av hans saksframlegget framkommer: 

Det søkes om fradeling av 2 tomter for to våningshus og en driftsbygning på eiendommen. Den 

ene av tomtene (parsell 1 til Asle Sommerli) har et samlet areal på 6,7 dekar hvorav 4,1 dekar er 

fulldyrka, 0,8 dekar innmarksbeite, 0,3 dekar skogsmark og 1,5 dekar annen fastmark. Den 

andre tomten (parsell 2 til Eleonor Anna Sofie Korneliussen) har et totalt areal på 4,8 dekar 

hvorav 0,5 dekar er fulldyrka areal, 1,8 dekar innmarksbeite og 2,5 dekar annen fastmark. 

 

Resten av landbrukseiendommen skal overdras som tilleggsjord til annen eiendom i området, gnr 

117, bnr 1 som eies av Johan Isak Stokland. Denne eiendommen har et samlet areal på ca 286 

dekar hvorav ca 35 dekar er fulldyrka og ca 177 dekar er produktiv skog. Eiendommen er i drift 

med sauehold. Den er så vidt liten at det vil være en god styrking av arealgrunnlaget å få lagt til 

ca 30 dekar fulldyrka mark og ca 200 dekar produktiv skogsmark. 

 

For at eier av gnr 117, bnr 1 skal kunne nå det dyrka arealet på oversiden av husparsellene som 

søkes fradelt, må han ha tinglyst rett til å bruke den eksisterende traktorvei som går over begge 

omsøkte paseller og opp til dette arealet. 

 



De to parsellene som søkes fradelt, bør ha tinglyst rett til å bruke gårdsveien som går fra riksvei 

80 og opp til parsellene. 

 

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. 

 

I jordloven, § 9 fremgår det at: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida.” 

 

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vurdering finner at 

jordbruksinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bl.a. tas 

hensyn til:”godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi.” Det skal 

også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

 

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.  

 

Omsøkte fradelinger vil medføre at et samlet areal på 11,5 dekar fradeles omkring eiendommens 

våningshus og driftsbygning slik at resten av eiendommen på i alt 313,8 dekar kan overføres som 

tilleggsjord til nabobruk i drift (gnr 117/1). En slik overføring av tilleggsjord til gnr 117/1 må 

anses som så gunstig for jord og skogbruket på begge eiendommer samlet at en omdisponering 

av dyrkamark på 4,6 dekar må kunne aksepteres. En slik overføring av tilleggsjord medfører 

også at fradelingen samlet sett kan anses som forsvarlig med hensyn til driften på eiendommen 

gnr 117/8. Omsøkte fradeling synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av 

betydning for jord- og skogbruket. 

 

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 landbruksfaglige kompetanse har vært premissleverandør for vedtatte LNF-A-

områder.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen at det gis dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen slik at omsøkt fradeling kan gjennomføres. 



 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av 2 parseller, (areal parsell 1 ca. 6,7 

daa. og areal parsell 2 areal ca. 4,8 daa.),  kan gjennomføres. 

 

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

omsøkt på følgende vilkår: 

 

Overføring av resten av eiendom gnr 117/8 til eier av gnr 117/1 må skje samtidig som 

fradelingen av de to omsøkte parseller tinglyses.  

 

Eier av gnr 117/1 får tinglyst rett til å bruke eksisterende traktorvei over omsøkte 

parseller opp til innmarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen av 

de to omsøkte parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 og 

over jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å bruke denne 

veien som adkomstvei. 

 

Statens vegvesen må gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Rv 80 for 

de 2 nye boligeiendommene. 

 

 

PLUT-069/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

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

fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at fradeling av 2 parseller, (areal parsell 1 ca. 6,7 

daa. og areal parsell 2 areal ca. 4,8 daa.),  kan gjennomføres. 

 

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

omsøkt på følgende vilkår: 

 

Overføring av resten av eiendom gnr 117/8 til eier av gnr 117/1 må skje samtidig som 

fradelingen av de to omsøkte parseller tinglyses.  

 

Eier av gnr 117/1 får tinglyst rett til å bruke eksisterende traktorvei over omsøkte 

parseller opp til innmarksbeite/dyrkaareal ovenfor parsellene. Det forutsettes at ingen av 

de to omsøkte parseller skal omfatte den eksisterende bilvei som går fra riksvei 80 og 

over jernbanelinja. De omsøkte parseller bør imidlertid ha tinglyst rett til å bruke denne 

veien som adkomstvei. 

 

Statens vegvesen må gi samtykke til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Rv 80 for 

de 2 nye boligeiendommene. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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RAGNHILD PEDERSEN, BODØ. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 

FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 65 BNR. 10 I ØVRE VALNESFJORD. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTATT KOMMUNEPLAN AREALDELEN 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad om dispensasjon fra søker datert 25.07.2011 

2. 2 stk. kartkopier 

 

 

Sammendrag: 
 

Det søkes om tillatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 

beliggende ved Østerkløft i øvre Valnesfjord. 

 

Omsøkt areal ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen er regulert til 

byggeområde – formål: Turist-bygg/anlegg/camping. Et samtykke til fradeling som omsøkt 

krever således dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser. 

 

Vedlagt søknad om fradeling følger søknad om dispensasjon. 

 

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

og bygningslov. 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. Med bakgrunn i denne prosessen har 

kommunestyret vedtatt den arealdisponeringen som framkommer i plankartet. 

 

Det var i rulleringsprosessen fokus på tomter til fritidsboliger i Valnesfjord.  Det ble avholdt et 

arbeidsmøte mellom planutvalget og administrasjonen i forbindelse med gjennomgang av alle 

innkomne innspill til rulleringsprosessen. I møtet ble problemstillingen blanding av 

boliger/fritidsboliger diskutert, og rådmannen er av den oppfatning at utvalget klart tilkjennega at 

det ikke var  ønskelig med blanding/kombinasjon av boliger og fritidsboliger i nedre del av  

Valnesfjordbygda, men at en slik kombinasjon var naturlig i øver del av bygda, bl.a i området 

Østerkløft. 

 Dette framkommer også vedtatt i planen, hvor det ble lagt ut 2 områder – LNF-BC1 og LNF-

BC2 i øvre Valnesfjord. 



 

Omsøkt fradeling ligger like nord for LNF-BC2 – innenfor et område merket T1. T1 er i vedtatt 

kommuneplan er regulert til byggeområde – formål: Turist-bygg/anlegg/camping – dvs ikke 

LNF-A. Like øst for omsøkt fradeling er det tidligere, ca. 1992, fradelt hyttetomt fra samme 

eiendom. Denne eies i dag av søker. Omsøkt tomt skal i hht søknad overdras til søkers datter. 

Vest for omsøkt fradeling er det regulert inn et hyttefelt H4.  

 

I angjeldende sak anser rådmannen det ikke problematisk å vurdere å gi dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan. Det begrunnes med: Omsøkt tomt ligger i ytterkant av et område som er regulert 

til  byggeområde – formål: Turist-bygg/anlegg/camping,  tett opp til områder hvor hyttebygging 

er tillatt. Området er ikke LNF-A.  

 

Da Regionale og statlige saksområder ikke blir berørt (området er ikke LNF-A-område) er 

søknaden om dispensasjon ikke oversendt Fylkesmannen i Nordland/Nordland fylkeskommune 

til høring.  

 

Etter en totalvurdering av saken  anbefaler rådmannen at det gis dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 1 daa. av eiendommen 

gnr. 65 bnr. 10 kan gjennomføres. 

 

 

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. 65 bnr. 10 kan gjennomføres. 

 

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

av 1 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 på følgende betingelser: 

  

Det må foreligge samtykke fra vegeier av Fv 530/Statens vegvesen hva angår utvidet 

bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen gnr. 65 bnr. 10.  

 

 

PLUT-070/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

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. 65 bnr. 10 kan gjennomføres. 

 

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

av 1 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 10 på følgende betingelser: 

  

Det må foreligge samtykke fra vegeier av Fv 530/Statens vegvesen hva angår utvidet 

bruk av eksisterende avkjørsel for eiendommen gnr. 65 bnr. 10.  

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


