
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12 - 011/12 

Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Kathrine Moan Larsen, Erling 

Palmar, Ari Tollånes, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo. 

 

Andre: 

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

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.10.11 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

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  25.10.11  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkallinga: 

 Kjetil Sørbotten (FL): Sakspapirene kom ikke i posten før på torsdag. Håper utvalget 

kan se på og ikke bruke tirsdag som møtedato ved neste års møteplan. 

 

Orientering ved enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir og plansjef Paul Aakerli. 

 

Planutvalget ønsker en oversikt over planer som venter på behandling. 

 



Planutvalget ønsker en orienteringssak til neste møte ang. kapasitet på plansiden og kjøp av 

tjenester. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Hjemgam. 

 

Merknad til dagsorden: 

 Jens Erik Kosmo (AP): Ber om redegjørelse om status Hageneshaugen. 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): Når kan vi få sak ang. hjemfall og veier i 

Sulitjelma? 

 Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om redegjørelse ang. status barnehagen i Sulitjelma. 

 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Rådmannen svarte. Kan gi status og framdrift i saken, men er usikker om prosjektleder er 

tilstede i dag. Barnehagen er i trinn 2. Kommer tilbake til dette senere. 

Linn Normann Godtfredsen: 

Rådmannen svarte. Det er ikke avklaring på dette. Statskog holder på med en avklaring mot 

staten. Det er ikke endring i dagens praksis ang. brøyting. 

Jens-Erik Kosmo:  

Enhetsleder svarte. Spørsmålet har vært hvem som eier infrastrukturen på Hageneshaugen. 

Kommunens advokat mener at infrastrukturen eies av eiere som har kjøpt seg inn i prosjektet. 

Kan da gi byggetillatelse. Pumper opp avløp til gjeldende ledning. Kan ikke forskuttere 

løsning for de tomtene som ikke er solgt. Hageneshaugen er et privat prosjekt. 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

001/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

002/12 NY PLAN- OG BYGNINGSLOV. PLANDELEN MED VIRKNING FOM 

01.07.09. KONSEKVENSER 

003/12 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KISTRAND 

004/12 FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021 

005/12 AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. 

REFUSJON AV IKKE BYGGBART AREAL/SØKNAD OM 

TILLEGGSAREAL 

006/12 FRANK HJEMGAM, HJEMGAM. SØKNAD OM TILLATELS ETIL 

FRADELING AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 97 BNR. 1 PÅ 

HJEMGAM. KLAGE PÅ VEDTAK 

007/12 GUNNAR RABBEN, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING AV 

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

NYSTAD. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN 

AREALDELEN. KLAGE PÅ VEDTAK 

008/12 FARTSGRENSESKILTING LANGS BJØRKVEIEN-ROGNVEIEN-

TINKELIHEIEA 

009/12 KLAGE PÅ SØKNAD OM TILBAKEREGULERING AV 

PARKERINGSOMRÅDE VED VESTMYRA BARNEHAGE 

010/12 HØRING AV JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT 

DYREPÅKJØRSLER MED TOG 2012 - 2017. HØRINGSFRIST 

10.11.2011 

011/12 VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD 

GRUNNEIERLAG FOR PERIODEN 2011 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9650      

 Arkiv sakID.:   11/2242  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    001/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.10.2011 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 139/11: 102/689 KAARE BARKHALD - OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE 

SOM TILBYGG ALT PÅ ETT PLAN MED BRA: 179 M2 LA: 149 M2. BRA GARASJE: 

74 M2. BYGGEST.: GREPLYNGVEIEN 31, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

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

fra reg. planen for Sjåheia samt dens bestemmelser, samt fra plan- og bygningslovens 

(PBL) § 29-4 om byggeavstand til nabogrensen, jvf. PBL § 19-2. 

 

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

tillatelse for oppføring av bolig m/ garasje i Greplyngveien 31 gnr. 102 bnr. 689. 

Det vises spesielt til TEK 10 § 13-5 hva gjelder radon i grunnen. 

 

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

tilsendt) 

 

Søknad om ansvarsrett fra Overhalla Industrier AS, A. Moan, Rørleggerm. Bringsli og 

Fauske Drogeri & Farvehandel AS, samt søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra 

Dahl-Bygg AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 141/11: THOR EVEN SØRENSEN, GNR 85 BNR 5, MOEN - SØKNAD OM 

FORLENGET FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til vurderingen. Thor Even Sørensen gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 

gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2011. 

Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 

 



 

DPLU. 142/11: OLE MARTIN PETTERSEN, LEIVSET - SØKNAD OM FORLENGET 

FRIST FOR SPREDNING AV  HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til vurderingen. Ole Martin Pettersen gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 

gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2011. 

Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 

 

 

DPLU. 144/11: 61/5 - RABBEN GUNNAR - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV HYTTETOMT. ERVERVER: RUNE RABBEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av hyttetomt på ca 0,7 dekar samt til en varig rett til 

oppstillingsplass for bil på omsøkte sted (ca 0,03 dekar). 

 

Tillatte fradelinger synes å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og 

synes ikke å ville medføre drifts- og eller miljømessige ulemper for jord- og skogbruket i 

området. 

 

 

 

DPLU. 146/11: BODIL LUNDBAKK, GNR 50 BNR 9 , NES I VALNESFJORD - 

SØKNAD OMFORLENGET FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til vurderingen. Bodil Lundbakk gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 

gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2011. 

Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås.  

 

 

 

DPLU. 147/11: HÅVARD SOLEM GNR 112 BNR 28, HOLTAN - SØKNAD OM UTSATT 

FRIST FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til vurderingen. Håvard Solem gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om 

gjødselvarer mv om tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2011. 

Spredning nær vassdrag / åpne kanaler skal unngås 

 



 

 

DPLU. 148/11:  STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV 

EKSISTERENDE HYTTE BELIGGENDE VED KJELVATNET I SULITJELMA PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1. FESTER: STIAN WANGEN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 149/11: FAUSKE KOMMUNE. SØKNAD OM FRADELING  AV AREAL AV 

EIENDOMMEN GNR. 57 BNR. 1 PÅ STRØMSNES. KJØPER: ROY HENRIKSEN, 

VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

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

av eiendommen gnr. 57 bnr. 1 som omsøkt. 

 

Da Fauske kommune har fått utbetalt erstatning for arealet av Statens vegvesen, overdras 

arealet vederlagsfritt til Roy Henriksen. 

 

Fauske kommune utsteder skjøte på ny parsell til  Roy Henriksen. 

 

 

 

DPLU. 150/11: 78/11 - JOHNSEN KARI, BODØ - OPPFØRING AV TO TILBYGG 

(BOD): 11 M2 OG (SOVEROM) 12 M2 + TAKOVERBYGG INNGANG TIL HYTTE PÅ 

KISTRAND, VALNESFJ. SAMT DISP. FRA PBL. § 1-8 TILTAK I STRANDSONEN. 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 1-8 tiltak i strandsonen hva gjelder tilbygg til eksist. hytte på gbnr. 78/11. 

 

Byggetillatelse meddeles i medhold av PBL § 20-1 a for oppføring av tilbyggene til 

hytten med tilhørende takoverbygg på Kistrand, Valnesfjord gbnr. 78/11 som omsøkt. 

 

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter, jvf. PBL § 20-2. 

 

 

 

DPLU. 151/11: STEIN GREGUSSEN, BODØ - OPPFØRING AV NY HYTTE ETTER 

BRANN MED BRA: 51 M2  BYA: 71 M2, SAMT RIVING AV ELDRE UTHUS OG 

OPPFØRING AV NYTT MED BRA:24 M2 BYA:28 M2 PÅ HYTTETOMT I DAJA, 

SULITJELMA  GNR.119 BNR.1 FNR.322. BYGNR.: 300249233 



 

VEDTAK : 
 

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

oppføring av ny hytte på tomten etter brann, samt rivingstillatelse for eksist. uthus og 

tillatelse til oppføring av nytt som omsøkt på gnr.119 bnr.1 fnr.322 i Daja, Sulitjelma. 

 

Tiltaket er i tråd med reg. planen m/ best. for Sulitjelma Fjellandsby/opplevelsespark. 

 

Søknad om ansvarsrett fra henholdsvis Byggsøk Norge AS og Rusånes Fabrikker AS 

godkjennes. Søknad fra byggm. Terje Pedersen AS om lokal godkjenning og ansvarsrett 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 152/11: 97/1 FRANK HJEMGAM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOIGTOMT VED HJEMGAM. ERVERVER: 

KIM-STIAN HJEMGAM 

 

VEDTAK  

 
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 

ikke tillatelse til omsøkte omdisponering og fradeling av tomt til bolig og adkomstvei. 

 

Avslaget begrunnes med at det i forhold til jordlovens § 9 (omdisponering av dyrka og 

dyrkbar mark) er vanskelig å finne noen samlet begrunnelse for at jordbruksinteressene 

bør vike. Omdisponeringen vil samtidig medføre drifts- og miljømessige ulemper for 

landbruket kan virke negativ for kulturlandskapet, vil være vanskelig å reversere og er i 

tillegg klart i strid med kommuneplanens arealdel. 

 

Med hensyn til jordlovens § 12 (fradeling) begrunnes avslaget med at fradelingen ikke 

kan anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning, og også vil medføre 

drifts- og miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket. Fradelingen vil i 

tillegg være klart i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte 

omdisponering/fradeling.      

 

 

 

DPLU. 153/11: 117/8 - JOHAN-ISAK STOKLAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM FRA ASLE SOMMERLI VED KLUNGSET. KJØPER: 

JOHAN ISAK STOKLAND 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av 

28.11.2003 Johan-Isak Stokland konsesjon for erverv av gnr 117, bnr 8 i Fauske 

kommune som tilleggsareal til hans nåværende eiendom gnr 117, bnr 1 i Fauske 

kommune. 



 

Kjøpesummen på kr 120.000,- godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 154/11: 119/318 - JOAKIM JARNÆS TIDL. SULITJELMA WILD LIFE AND 

ADVENTURE - RIVING OG FJERNING AV TOTALSKADET TURISTANLEGG VED 

STORTOPPEN/OTERVATN I SULITJELMA. SAMLET AREAL CA 150 M2 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e, meddeles rivingstillatelse for sterkt 

forfalt Turistanlegg ved Stortoppen/Otervatn i Sulitjelma på gnr.119 bnr.318. 

 

Det påhviler eieren å ordne opp i eventuelle heftelser på eiendommen før tiltaket 

iverksettes 

 

Eieren Joakim Jarnæs godkjennes som ansvarlig for rive og ryddingsarbeidet. 

 

Rivingsavfallet må anbringes til godkjent deponi. Dersom Salten Brann godkjenner 

brenning av trematerialer på stedet har kommunen ingen innvendinger til det. 

 

Kjøretillatelse med skuter blir behandlet som egen sak. 

 

 

 

DPLU. 155/11: 103/410 - SALTEN SYNSSENTER AS - SØKNAD OM MONTERING AV 

NY LOGE PÅ FORRETNINGSBYGGET I STORGATA 59A, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 i,  meddeles tillatelse til fjerning av 

eksisterende skilt samt oppføring av nytt på forretningsbygget i Storgt. 59A. 

 

Søknad om ansvarsrett fra UNI Form AS godkjennes. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-001/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9251      

      Arkiv sakID.:   09/1321  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    002/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.10.2011 

 

 

 

NY PLAN- OG BYGNINGSLOV. PLANDELEN MED VIRKNING FOM 01.07.09. 

KONSEKVENSER 

   

 
Vedlegg: Kopi av K-sak 58/09 

 

Sammendrag: 
 

Ny plandel av plan- og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008. Plandelen trådte i 

kraft med virkning fra 1. juli 2009. 

 

I ny plandel er kravet om at kommunen skal ha “et fast utvalg for plansaker”, (planutvalg), 

opphevet. Det står kommunen fritt, innen gitt lovverk,  å finne en ordning som ivaretar de 

oppgaver som er lagt til utvalget. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2009, K-sak 058/09,  “å la det sittende planutvalg bestå 

som  utvalg for saker etter plan- og bygningsloven, jfr kommunelovens § 10,  fram til neste 

kommunevalg”. 

 

Rådmannen anbefaler at dagens ordning med plan- og utviklingsutvalg (planutvalg) bibeholdes 

fram til det blir avløst av annen ordning. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å  ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 

PLUT-002/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUESTYRET: 



Plan- og utviklingsutvalget (planutvalget) opprettholdes i sin nåværende form fram til det 

blir avløst av en annen ordning. 

 

Kommunestyrets vedtak av 22.06.2009, K-sak 058/09, videreføres i sin helhet. 

 

Til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen utpekes Sissel Alver. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

    

    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/1961      

      Arkiv sakID.:   07/3167  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Sak nr.:    003/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.10.2011 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KISTRAND 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Leif Lindstrøm og Ildrid Torvik forslag til 

reguleringsplan for Kistrand. Planforslaget fremmes av kommunen som en områderegulering. 

 

Planområdet er på ca. 2564 daa. Det omfatter landareal nord for rv.80 samt land og sjø sør for 

rv.80 og jernbanen. Planområdet deles av reguleringsplan for rv.80 Sandvika – Sagelva, vedtatt 

24.09.09. Området ligger rett øst for kommunegrensen mot Bodø.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger, fritidsboliger og camping 

med tilhørende adkomst og parkering samt båtplasser, naust og friområder. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Bolig, Bolig/camping, Fritidsboliger, Naust, Energianlegg. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gangveg, Annen veggrunn, 

Jernbanegrunn, Parkeringsplass. 

3. Grønnstruktur: Badeområde. 

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Skogsveg (traktorveg), 

Friluftsområde på land. 

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø, Småbåtanlegg, Drikkevann, 

Elv/bekk.  

6. Hensynssoner: Faresone høyspenningsanlegg og sikringssone nedslagsfelt drikkevann.  

 

Angjeldende område er i kommuneplanens arealdel avsatt som Byggeområde – 

fritidsbebyggelse. Ny arealplan (rullering) ble vedtatt 03.02.11 (jfr. vedlagt Planbeskrivelse side 

5). 

I denne er det satt krav om reguleringsplan før tiltak kan gjennomføres i dette området. 

Foreliggende reguleringsforslag ivaretar derfor plankravet satt i kommuneplanens arealdel. 

 

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

Nedslagsfelt for drikkevann er lagt inn i plankartet. Det er planlagt 4 nye hyttetomter som 

berører nedslagsfeltet. 2 av disse ligger helt inne i denne hensynssonen. 



Rådmannen vurderer det som uheldig at det planlegges ny bebyggelse i hensynssonen for 

drikkevann og anbefaler at H71 og H72 tas ut av plankartet før det legges ut til offentlig ettersyn. 

Førøvrig tar rådmannen 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 

områderegulering for Kistrand ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas H71 og H72 ut av plankartet. 

 

 

PLUT-003/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Kistrand ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas H71 og H72 ut av plankartet. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/9513      

      Arkiv sakID.:   11/2209  Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    004/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.10.2011 

 

 

FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av avisannonse i Avisa Nordland og i Saltenposten 13.05.2008.  

2. Fauske kommune – Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021. Skogbrukssjefens forslag 

datert 01.10.2011. 

 

Saksopplysninger: 

I St.meld nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren fremgår det at 

Landbuks- og matdepartementet vil sette krav om at det innen 2001 skal foreligge kommunevise 

hovedplaner for utbygging av skogsveinettet. 

 

I Fauske kommune ble det i tilknytning til Tiltaksplan for skogbruk (1988 – 1998) også 

utarbeidet en samlet skogsveiplan for kommunen. Av Fylkesmannen i Nordland, 

Landbruksavdelingen ble denne veiplanen regnet som muligens å være tilstrekkelig i forhold til 

departementets krav om hovedplan for skogsveier. Det må likevel understrekes at veiplanen som 

var en del av Tiltaksplanen for skogbruk, var ganske enkel og preget av å være en ganske grov 

oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og uten nytte/kostnads- 

og miljøvurderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest på bygging av 

traktorveier og mindre på bilveier. Av forannevnte grunner og det faktum at Tiltaksplanen for 

skogbruk (1988 – 1998) nå er foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for å få utarbeidet en ny 

og noe grundigere hovedplan for skogsveier i kommunen.   

 

I Fauske kommunes Strategiske landbruksplan for perioden 2008 - 2009 og 2010 – 2011 har 

Hovedplan for skogsveier ligget inne som et av tiltakene i planen. Skogbrukssjefen har vært ført 

som prosjektansvarlig. 

 

I mai 2008 ble det i annonse i Avisa Nordland og Saltenposten varslet om oppstart med arbeidet 

med Hovedplanen for skogsveier og med forespørsel om innspill til planen fra 

skogeiere/grunneiere og andre interesserte. I annonsen ble det bl.a. bedt om forslag til ulike typer 

skogveier. 

 

Skogbrukssjefen har arbeidet med planen helt siden år 2008, men på grunn av mye annet arbeid 

har det særlig vært i 2010 og 2011 han har hatt tilstrekkelig tid til å arbeide med planen slik at 

han 01.10.2011 kunne fremlegge et planforslag. Alle ulike innspill om skogsveiplaner fra 

skogeiere er tatt med i veiplanen. Det er imidlertid bare ganske få av de foreslåtte veianlegg som 

er innspill fra skogeiere. De fleste planlagte veianlegg i planen er foreslått av skogbrukssjefen. 

 

Planforslaget har blitt vurdert i forhold til kommuneplanens arealdel og eksisterende 

reguleringsplaner i kommunen for å unngå konfliktfylt overlapping. 

 



Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet lengde på 21,5 km. Det samlede 

nytteområdet for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for veiene er 

kalkulert til ca kr 12.809.000.  

 

I tillegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km 

og med et samlet nytteområde på 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte traktorveiene er 

på ca kr 5.064.000. 

 

De planlagte veiene er satt opp i tabellform og lagt inn digitalt på oversiktskart samt på detaljkart 

i tillegg til at det er laget en mer detaljert vurdering av hvert veianlegg. 

 

For de eksisterende skogsveiene i kommunen er det laget tabell- og kartoversikt. Her fremgår det 

at det er registrert 10 eksisterende skogsbilveier med en samlet lengde på 12,6 km samt 70 

eksisterende traktorveier med en samlet veilengde på 159,7 km. 

 

Valgt planstatus. Hovedplanen for skogsveier er ikke ment å være en rettslig bindende plan. 

Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale 

skogforvaltningen. Det vil m.a.o. kunne gis tillatelse til å bygge andre skogsveianlegg enn de 

som omfattes av hovedplanen. Slike veiprosjekt vil imidlertid måtte regne med å bli vurdert og 

prioritert på samme vis som de planlagte veier som er tatt med i hovedplanen bl.a. med hensyn til 

hvor god helhetsløsning man får for større områder og i forhold til nytte/kostnads- og 

miljøvurderinger. Både slike veianlegg samt de veiplaner som er omfattet av hovedplan for 

skogsveier, må uansett før de bygges, sendes til uttalelse til offentlige høringsinstanser og evt. 

andre før de behandles og evt. godkjennes av kommunen.  

 

Målsetting. Formålet med denne hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor 

i kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp 

eksisterende skogsveier til en høyere veiklasse. Det er også viktig å få frem hvilken prioritering 

de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige investeringsmidler bør 

brukes for å gavne skogeierne og samfunnet på en best mulig måte. 

 

Prioriteringen av planlagte veier er gjort i forhold til økonomisk lønnsomhet ved å bygge det 

enkelte veianlegg, ulike miljøverdier og evt. andre næringsverdier samt begrensende lover og 

forskrifter. 

 

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis være et arbeidsredskap for kommunen i dens 

veilednings- og motiveringsarbeid overfor skogeiere og i tilknytning til kommunens forvaltning 

av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Planen skal dessuten gi omverden en 

oversikt over hvor det i fremtiden kan påregnes bygging av skogsveier med ulike veiklasser. 

 

En målsetting med planen er også å medvirke til at det blir bygd mer skogsbilveier enn det som 

har vært tilfelle til nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det på sikt være mer lønnsomt å 

bygge bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre transportkostnader og 

energibruk for samfunnet. Terrengtransport koster 50 ganger mer enn transport med tømmerbil. 

Det kreves dessuten normalt 50 – 60 ganger mer energi pr. fm3 ved terrengtransport enn med 

tømmerbil. 

 

 

 

 



 

Saksbehandlers vurdering: 

Forslaget til Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011 kan legges frem for Plan- 

og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring. 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for skogsveier 

2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til offentlig høring. 

 

 

PLUT-004/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for skogsveier 

2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til offentlig høring. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    
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AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON 

AV IKKE BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 29.06.2011/mottatt 11.08.2011 

2. Kartkopi merket vedlegg 1 

3. Kartkopi merket vedlegg 2 

4. Kartkopi merket vedlegg 3 

 

Sammendrag: 
 

Amundsen Eiendom AS, Bodø,  har ervervet et areal stort ca. 7,8 daa av Fauske kommunes 

eiendom på Krokdalsmyra. Jfr. F-sak 83/10, 17/11 og 60/11. Se vedlegg 1. 

 

Formålet med ovennevnte tomtekjøp  er å gjenoppbygge det bygget som brant oktober 2008 

(Dekkmann-bygget),  Industriveien 5 på Søbbesva.  

 

I forbindelse med grunnarbeider på areal ervervet i F-sak  17/11 framkom at en del av ervervet 

areal er lite egnet som byggeareal på grunn av dårlige grunnforhold/avrenningsproblematikk  etc. 

Ikke byggbart areal er av Amundsen Eiendom AS målt opp til å være 2.957 m
2
. 

 

Som kompensasjon for dette arealet søker Amundsen Eiendom AS om tillatelse til erverv av et 

areal stort ca. 3,5 daa. Arealets beliggenhet framkommer på vedlegg 2.  

 

Omsøkt erstatningsareal grenser opp til et område som inngår i en ny reguleringsplan, 

reguleringsplan Krokdalsmyra øst.  

 

Rådmannens konklusjon: 

Avhending av dette arealet bør avventes til reguleringsplanen er vedtatt. Dette begrunnes med at 

salg av angjeldende areal kan/vil være til hinder for arealbruken i overgang mellom 

reguleringsplan for Truckstopp og ny reguleringsplan for Krokdalsmyra øst. 

Eksempelvis til ny adkomst inn til “nytt planområde”,  dersom det skulle være behov for en slik 

løsning.  

 

Salg av ytterligere tilleggsareal til Amundsen Eiendom AS anbefales stilt i  bero i påvente av 

endelig planvedtak av reguleringsplan Krokdalsmyra øst. 

 

Hva angår “kompensasjon” for erverv av ikke byggbart areal,  anbefaler rådmannen at Fauske 

kommune kjøper tilbake 2.957 m
2 

 til samme pris som Amundsen Eiendom AS betalte, dvs kr. 

80,- pr. m
2
.  



 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 av Amundsens Eiendom AS sin eiendom på 

Krokdalsmyra i hht. kartskisse datert 12.09.2011, (vedlegg 3 i saken). 

 

Pris pr. m
2
 settes til kr. 80,- pr. m

2
. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med overskjøtingen bæres av Amundsen Eiendom AS. 

 

Vurdering av ytterligere salg av tilleggsareal til  Amundsen Eiendom AS stilles i bero i 

påvente av endelig planvedtak  reguleringsplan for Krokdalsmyra øst.  

 

 

PLUT-005/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 av Amundsens Eiendom AS sin eiendom på 

Krokdalsmyra i hht. kartskisse datert 12.09.2011, (vedlegg 3 i saken). 

 

Pris pr. m
2
 settes til kr. 80,- pr. m

2
. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med overskjøtingen bæres av Amundsen Eiendom AS. 

 

Vurdering av ytterligere salg av tilleggsareal til Amundsen Eiendom AS stilles i bero i 

påvente av endelig planvedtak reguleringsplan for Krokdalsmyra øst.  

 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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FRANK HJEMGAM, HJEMGAM. SØKNAD OM TILLATELS ETIL FRADELING 

AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMEN GNR. 97 BNR. 1 PÅ HJEMGAM. KLAGE PÅ 

VEDTAK 

   

 

Saksutredning: 
 

Søknaden gjelder tillatelse til fradeling av en boligtomt med areal ca. 1,5 daa av eiendommen 

gnr. 97 bnr. 1 beliggende på Hjemgam.  

 

Angjeldende område ligger i et område som i stadfestet kommuneplan arealdelen er regulert 

til LNF-B, hvor spredt boligbygging er tillatt på visse vilkår. 

Av vilkår nevnes bl.a. følgende: 

 Tomter må ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket 

 Boliger må ha en avstand på min. 15 m. fra dyrka mark 

 Adkomst til bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark 

 

I angjeldende sak vil adkomst til omsøkt boligtomt legge beslag på dyrkamark i en lengde av 

ca. 60-70 m. Dette er ikke i tråd med vedtatt plan.  

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for  å vurdere dispensasjon fra vedtatt plan i saken.  

 

Det har vært dialog med søker hvor bl.a. kommunens jordbruksansvarlig har foreslått 2 -3 

andre tomtealternativer. Alle disse ligger innenfor det som kan aksepteres i hht vedtatt 

arealplan.  Foreslåtte  alternativer var ikke aktuell å vurdere for søker. Søker velger å 

opprettholde sin søknad på omsøkt boligtomt. 

 

Med bakgrunn i at omsøkt fradeling ikke er i tråd med vedtatt kommuneplan arealdelen finner 

rådmannen at omsøkt fradeling ikke kan innvilges. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i vedtatt kommuneplan arealdelen for Fauske kommune samt dens 

bestemmelser, hvor det framkommer at adkomst til boligtomt ikke må legges over 

dyrka mark,  innvilges ikke søknad om fradeling av boligtomt av eiendommen gnr. 97 

bnr. 1 som omsøkt. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 



Vedlegg:  

1. Kopi av klage med kartkopi fra Frank Hjemgam datert 17.07.2011 

2. 2 stk kopi ortofoto 

 

Frank Hjemgam søkte om tillatelse til fradeling av boligtomt av eiendommen gnr. 97 bnr. 1 

på Hjemgam.  Søknaden ble behandlet administrativt. Søker fikk avslag på søknaden, jfr 

vedtak i DEL-sak 109/11. Begrunnelse for avslaget framkommer i saksutredning ovenfor. 

 

I brev av 17.07.2011 påklager Frank Hjemgam administrativt vedtak. Klagen legges fram for 

planutvalget for behandling/avgjørelse.  

 

Et samtykke til omsøkt fradeling krever at omsøkt fradeling er forsvarlig i hht jordloven. 

Videre kreves et samtykke til omsøkt fradeling dispensasjon fra nylig vedtatt kommuneplan 

arealdelen.  

 

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland samt Nordland fylkeskommune 

hva angår dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen. 

 

I brev av 13.09.2011 anbefaler Nordland fylkeskommune at det ikke gis dispensasjon i saken. 

Begrunnelsen for dette er at fylkestinget gjennom arealpolitiske retningslinjer har vedtatt at 

omdisponering av dyrka mark skal reduseres.  

 

Saken er behandlet av fagansvarlig landbruk i hht jordloven. Av saksframlegget framkommer 

følgende: 

 

Det søkes om fradeling/omdisponering av et areal på 1,5 dekar til boligtomt og adkomstvei i 

et område med fulldyrka mark samt skogsmark med middels bonitet som regnes som lettbrukt 

dyrkbart areal. Omsøkte areal ligger i et område som i gjeldende kommuneplan er lagt ut til 

LNF-område hvor spredt boligbygging kan tillates. For slik spredt bebyggelse gjelder bl.a. 

følgende i henhold til kommuneplanens arealdel. 

 Tomter skal ikke være større enn 1 dekar 

 Tomter skal ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket. 

 Boliger skal ha en avstand på minst 15 meter til dyrka mark. 

 Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark. 

 

Av omsøkte tomt utgjør selve boligareal ca 1,15 dekar og omfattes av skogarealet som regnes 

som lettbrukt dyrkbart areal. Arealet for adkomstvei ligger på ca 0,1 da annet areal og 0,25 

dekar fulldyrka jord. Adkomstveien vil dele et større langstrakt areal med fulldyrka jord på 

tvers. 

 

Av produksjonsareal har eiendommen 104,8 dekar med fulldyrka areal, 23,4 dekar med 

innmarksbeite og 2595,7 dekar med produktiv skogsmark. Mer enn halvparten av skogsmarka 

er vanskelig eller umulig å drive med dagens situasjon. 

 

Eiendommen er ikke i jordbruksmessig drift ved eier men en del av dyrkamarka høstes av 

annet gårdsbruk i drift. Søker har en god del drift i skogen og bebor eiendommen selv. 

Erverver er søkers sønn. 

 

Saksbehandler har sammen med søker og erverver vurdert tre andre tomtealternativer på 

eiendommen som i ulik grad kunne anses som gunstigere for landbruket enn omsøkte tomt. 

Søker var imidlertid ikke interessert i noen av disse alternativene. 



 

Vurderingsprinsippa 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 

omdisponering  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.  

 

Det er etter forholdene en passelig stor landbrukseiendom som her blir berørt. Siden en stor 

del av skogarealet vanskelig kan drives, er den likevel noe mindre enn det man umiddelbart 

får inntrykk av. Det eiendommen har relativt sett minst av, er dyrka mark. Slik sett synes det 

lite gavnlig for eiendommen å miste 0,25 dekar med fulldyrka areal til en adkomstvei som 

også vil dele et større sammenhengende fulldyrka areal i to, samt miste 1,15 dekar med 

lettbrukt dyrkbart areal som i tillegg ligger slik til at det skiller to områder med fulldyrka 

areal.  

 

Hvis fradelingen gjennomføres, vil både det fulldyrka og det dyrkbare arealet som omfattes av 

søknaden, normalt måtte regnes som tapt for jordbruksproduksjon i fremtiden.  

 

Etablering av et bolighus på omsøkte tomt synes dessuten å kunne virke negativt for 

kulturlandskapet i området idet huset vil bli liggende på en bakkekant forholdsvis høyt i 

terrenget midt i et jordbruksområde.  

 

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte omdisponering/fradeling. 

 

Omsøkte fradeling/omdisponering er for øvrig klart i strid med gjeldende kommuneplan idet 

adkomstveien må bygges over fulldyrka mark. Tomten er også større enn 1 dekar og vil 

medføre en dårligere arrondering for eiendommens produksjonsareal ved at et større 

fulldyrka areal blir delt i to av adkomstveien. Selve hustomten vil i tillegg kunne bidra til å 

forhindre oppdyrking som vil binde sammen to områder med dyrkamark. Det kan dessuten 

stilles spørsmålstegn ved om det vil være mulig å bygge et hus på omsøkte sted uten at 

avstanden til dyrkamark på en eller annen side blir mindre enn 15 meter. 



 

Med bakgrunn i det forannevnte synes det ikke akseptabelt å tillate omsøkte omdisponering. 

Siden eiendommen ikke har større samlede produksjonsareal en det den har, synes 

fradelingen av dyrka og dyrkbart areal ikke å være forsvarlig med hensyn til eiendommens 

avkastning.  

 

Fagansvarlig landbruk har gjort følgende vedtak i sin jordlovsbehandling: 

 

VEDTAK  

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 ikke 

tillatelse til omsøkte omdisponering og fradeling av tomt til bolig og adkomstvei. 

 

Avslaget begrunnes med at det i forhold til jordlovens § 9 (omdisponering av dyrka og 

dyrkbar mark) er vanskelig å finne noen samlet begrunnelse for at jordbruksinteressene bør 

vike. Omdisponeringen vil samtidig medføre drifts- og miljømessige ulemper for landbruket 

kan virke negativ for kulturlandskapet, vil være vanskelig å reversere og er i tillegg klart i 

strid med kommuneplanens arealdel. 

 

Med hensyn til jordlovens § 12 (fradeling) begrunnes avslaget med at fradelingen ikke kan 

anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning, og også vil medføre drifts- 

og miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket. Fradelingen vil i tillegg være 

klart i strid med kommuneplanens arealdel.  

 

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for omsøkte omdisponering/fradeling. 

 

Rådmannen konklusjon: 

Med bakgrunn i nylig vedtatt kommuneplan arealdelen samt den utredning fagansvarlig 

landbruk har gjort i saken, finner ikke rådmannen å kunne anbefale klagen fra Frank 

Hjemgam tatt til følge. Rådmannen finner heller ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon 

fra vedtatt kommuneplan arealdelen i angjeldende sak 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Klage fra Frank Hjemgam på vedtak i DEL-sak 109/11 av dato 05.07.2011 står ved 

lag.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen i angjeldende sak. Begrunnelsen for dette framkommer i 

skogbrukssjefens utredning/vedtak. 

 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.  

 

 

PLUT-006/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet på vegne av AP og H følgende forslag:  

Klagen til Frank Hjemgam tas til følge, med de tilpasninger han har foreslått. 

Det betyr at planutvalget dispenserer i forhold til kommuneplanen arealdelen. 



Begrunnelse: Samfunnsinteresser med nyetablering og videre drift går foran verning 

av den delen av den dyrka marka. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen til Frank Hjemgam tas til følge, med de tilpasninger han har foreslått. 

Det betyr at planutvalget dispenserer i forhold til kommuneplanen arealdelen. 

Begrunnelse: Samfunnsinteresser med nyetablering og videre drift går foran verning 

av den delen av den dyrka marka. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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GUNNAR RABBEN, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 

FRITIDSBOLIG AV EIENDOMMEN GNR. 61 BNR. 5 PÅ NYSTAD. SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN AREALDELEN. KLAGE PÅ VEDTAK  

   

 

Saksutredning: 
 

Søknaden gjelder tillatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig av eiendommen gnr. 61 bnr. 5 

på Nystad. Det søkes også om dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen for å få 

gjennomført omsøkt fradeling. Vedlagt søknaden følger kart som viser tomtens beliggenhet 

samt biloppstillingsplass. 

 

I hht søknaden skal omsøkt fritidstomt overdras til sønn av bror til søker. 

 

Angjeldende område/Nystad er i stadfestet kommuneplan arealdelen reguler t til LNF-B, hvor 

kun spredt boligbygging er tillatt. En fradeling som omsøkt krever således dispensasjon fra 

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser. 

 

I 2004 fremmet søker en likelydende søknad om fradeling av tomt til fritidsbolig på Nystad. 

 

Søknaden ble avslått med hjemmel i den gang gjeldende  kommuneplan arealdelen. 

Det ble videre i vedtaket sakt: “I forbindelse med rullering av kommuneplanen arealdelen vil 

det bli tatt initiativ til å se på mulighetene for å legge forholdene til rette for fritidsboliger i 

deler av Nystadområdet”. 

 

Under rulleringsprosessen ble det avholdt administrasjonen et arbeidsmøte med planutvalget, 

hvor alle innkomne innspill/merknader ble gjennomgått og diskutert med utvalget. 

Problemstillingen vedrørende kombinasjon av boliger/fritidsboliger innenfor Nystadområdet 

var et av temaene som ble tatt opp med utvalget.  

 

Rådmannen er av den klare oppfatning at planutvalget ga klar tilbakemelding til  

administrasjonen om at det ikke var  ønskelig med en blanding av boliger og fritidsboliger 

innen området LNF-B2 (Gnr. 61 – Nystad ligger innenfor dette området).  

 

Vedtatt plan inneholder områder hvor det er tillatt med kombinasjon av spredt 

boligbygging/fritidsboliger. I Valnesfjord gjelder det områdene LNF-BC1 og LNF-BC2.  

Områdene ligger lengre nord i Valnesfjordbygda. 

 

 

 



Med bakgrunn i ovennevnte finner rådmannen ikke å kunne anbefale dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan samt dens bestemmelse hva angår tillatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5, beliggende innenfor området merket LNF-B2 i vedtatt 

kommuneplan 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. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Bilag:  Kopi av klage fra Gunnar Rabben, innstemplet her 20.09.2011 

 Kopi av søknad fra Gunnar Rabben datert 15.08.2011 

 2 stk. kartkopier 

 

Gunnar Rabben søkte i brev av 15.08.2011 om tillatelse til fradeling av tomt til fritidsbolig av 

eiendommen gnr. 61 bnr. 5 på Nystad i Valnesfjord. Det ble også søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanen arealdelen for å få gjennomført omsøkt fradeling. 

 

Søknaden ble behandlet administrativt. Søker fikk avslag på søknaden. Begrunnelsen for 

avslaget framkommer i saksutredning ovenfor. 

 

Gunnar Rabben påklager administrativt vedtak, og klagen legges fram for planutvalget for 

avgjørelse. 

 

Et eventuelt samtykke til omsøkt fradeling krever at saken også blir behandlet i hht jordloven. 

Saken er således behandlet av fagansvarlig landbruk.  

Av saksframlegget framkommer: 

 

Det søkes om fradeling av hyttetomt på 0,5 – 1,0 dekar fra eiendommen. Området som 

opprinnelig var omsøkt lå ca 50 meter nærmere eiendommens tun. Søker har imidlertid i 

samråd med skogbrukssjefen funnet å flytte omsøkte tomteareal noe lenger mot øst slik at 

omsøkt tomt blir liggende ca 135 meter øst for tunet i en høyde av ca 65 meter o.h.. Arealet 

består dels av glissent tresatt impediment samt litt skogsareal med lav skogbonitet med 

småvokst glissen bjørkeskog.  

 

Det søkes også om tillatelse til å avstå rett til oppstillingsplass for bil på et areal (ca 0,03 

dekar) mellom gårdsveien, dyrkamarka og Gunnar Rabbens boligtomt (gnr 61/45). Dette 

arealet er å regne som såkalt annen jorddekt fastmark og synes ikke å kunne utnyttes i særlig 

grad i forbindelse med landbruksdriften. 

 

Omsøkte areal ligger arronderingsmessig gunstig til og synes ikke å ville bli liggende til 

hinder for fremtidig skogsdrift i området. 

 

Omsøkte fradelinger er ikke i samsvar med vedtatt kommuneplans arealdel. 

  

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

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

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



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

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

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

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

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

samt hensynet til kulturlandskapet.  

 

Det synes ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at fradelingen bør tillates. 

 

Siden omsøkte tomt kun omfatter skogsareal med lav skogbonitet bevokst med småvokst 

glissen bjørkeskog samt glissent tresatt impediment, synes omsøkte fradeling å være 

forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Det at omsøkte tomt også har en gunstig 

plassering med hensyn til ikke å ville bli til hinder for eiendommens fremtidige skogsdrift, 

styrker en slik vurdering. Omsøkte rett til oppstillingsplass for bil synes også å være 

forsvarlig på dette viset idet dette arealet ikke synes å ha noen bruksverdi av betydning for 

eiendommen. 

 

Omsøkte fradelinger synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av 

betydning for jord- og skogbruket i området. 

 

Fagansvarlig landbruk konkluderer med at det i hht jordloven er forsvarlig å fradele en tomt 

til fritidsbolig på ca. 0,7 daa. 

 

Gunnar Rabben anfører i sitt klagebrev at det i området Nystad er fradelt flere tomter til 

fritidsformål. Dette er korrekt, men disse er i all hovedsak  fradelt før Fauske kommune fikk 

vedtatt sin kommuneplan arealdel. 

 

Det har vært dialog mellom Gunnar Rabben og fagansvarlig landbruk hva angår flytting av 

omsøkt tomt til fritidsbolig. Omsøkt tomt flyttes noe østover, ca. 135 m fra tunet, og høyere 

opp i terrenget. Med en slik løsning unngås den direkte sammenblanding av 

boliger/fritidsboliger.  Gunnar Rabben aksepterer en slik flytting. 

 

Rådmannens vurdering: 

Med den begrunnelse som framkommer i klagen samt at omsøkt tomt trekkes østover/ikke 

kommer i direkte konflikt med eksisterende bebyggelse /tun, anbefaler rådmannen at klagen 

fra Gunnar Rabben tas til følge.  

 

Rådmannen anbefaler videre at planutvalget gir dispensasjon fra vedtatt kommuneplan 

arealdelen slik at tillatelse til fradeling av 0,7 daa av eiendommen gnr. 65 bnr. 5 kan 

gjennomføres. Dette begrunnes med at omsøkt fradeling ikke kommer i konflikt med 

eksisterende bebyggelse/ikke sammenblanding av boliger/fritidsboliger. 

 
  

 

NY INNSTILLING: 

 

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

vedtatt kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser, slik at fradeling av 0,7 daa 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5  kan gjennomføres. 

 



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

fradeling av 0,7daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

  

Ny eiendom skal ha tinglyst  rett til biloppstillingsplass på eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

 

 

PLUT-007/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

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 0,7 daa 

av eiendommen gnr. 61 bnr. 5 kan gjennomføres. 

 

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

fradeling av 0,7daa av eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

  

Ny eiendom skal ha tinglyst rett til biloppstillingsplass på eiendommen gnr. 61 bnr. 5. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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FARTSGRENSESKILTING LANGS BJØRKVEIEN-ROGNVEIEN-TINKELIHEIEA 

   

 
Vedlegg: 1. Kartutsnitt med påtegning av fartsgrenseskilt. Nr 1, 2 og 3 

2. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder utgitt av Statens vegvesen  

3. Brev fra Politiet datert 29.09.2011 

 

Sammendrag: 
 

På strekningen Terminalveien/Grønåsveien er det satt opp skilt med fartsgrense 50 km/t inn mot 

Bjørkveien/Hauanbrua. Det er ikke satt opp fartsgrenseskilt på strekningen Bjørkveien-

Rognveien-Tinkeliheia da strekningen anses som del av tettbygd strøk og som sådan har 

fartsgrense 50 km/t. På deler av strekningen kan det være tvil om veien er å anse som en del av 

tettbygd strøk og videre er deler av veien ikke ferdigstilt.  

 

For å klarlegge fartsgrenser foreslår rådmannen at strekningen skiltes som anført på vedlagte 

kartutsnitt. 

 

Saksopplysninger: 

 

Vegstrekningen nevnt ovenfor trafikkeres daglig av mange kjøretøy og “myke trafikanter”. På 

deler av strekningen er trafikken skilt mellom “myke trafikanter” / kjøretøyer med egen 

gang/sykkelveg eller fortau. Veistrekningen er regulert til å ha hovedvegstatus i forhold til 

boligfeltene men er en del av boligfeltene og som sådan må den defineres som tettbygd strøk 

med fartsgrense 50 km/t i tråd med Vegtrafikkloven § 6 Fartsregler, (bl.a. angis “Dersom ikke 

annen fartsgrense er fastsatt ved offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere 

enn 50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t. ---“) 

Alle boligfeltene er skiltet med fartsgrensesone 30 km/t. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er kommet innspill til kommunen om at fartsgrensen på veistrekningen nevnt ovenfor av 

noen ansees som usikker. Rådmannen fremmer derfor en sak hvor fartsgrensen tydelig vises med 

skilt. 

Strekningen fra Kantlyngveien til avkjøringen til Finneid skole er ikke ferdigstilt. Her mangler 

det gang/sykkelveg og gatelys noe som tilsier at strekningen er risikoutsatt spesielt for de “myke 

trafikanter”.  

Rådmannen foreslår at strekningen fra Hauanbrua langs Bjørkveien og videre langs Rognveien 

til Kantlyngveien skiltes med fartsgrenseskilt 50 km/t. På strekningen som ikke er ferdigstilt 

(Rognveien fra Kantlyngveien til Finneid skole) skiltes hastigheten til 40 km/t inntil strekningen 



er ferdigstilt. Tinkeliheia skiltes med fartsgrense 30 km/t fra Rognveien og ned til der gangveien 

krysser denne. Herfra angis hastigheten til 50 km/t ned til kryss med Heiaveien. Herfra og ned til 

Rv 830 (Sulitjelmaveien) skiltes hastigheten til 40 km/t. 

Se vedlagte kartutsnitt. 

 

Rådmannen anbefaler følgende:  

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunal veg på strekningen Hauanbrua langs Bjørkveien/Rognveien opp til 

Kantlyngveien skiltes med fartsgrense 50 km/t som angitt på vedlagte skiltplan. Videre 

skiltes strekningen Rognveien, fra Kantlyngveien, fram til avkjøringen til Finneid skole, 

med 40 km/t. (ikke ferdigstilt veg). Fra dette punktet og videre ned Tinkeliheia til en har 

passert gangvegpassasjen skiltes det med 30 km/t grunnet mye skolebarntrafikk.   

Tinkeliheia ned til krysset med Heiaveien skiltes med 50 km/t. Herfra og ned til Rv 830 

(Sulitjelmaveien) skiltes det med hastighet 40 km/t grunnet mange avkjørsler. 

 

Gang/sykkelvegen langs Rognveien skiltes med skilt nr 522 i tråd med krav til plassering 

av slike skilt. 

 

Skiltplassering og type er angitt på vedlagte kartutsnitt nr. 1, 2 og 3. 

 

 

PLUT-008/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunal veg på strekningen Hauanbrua langs Bjørkveien/Rognveien opp til 

Kantlyngveien skiltes med fartsgrense 50 km/t som angitt på vedlagte skiltplan. Videre 

skiltes strekningen Rognveien, fra Kantlyngveien, fram til avkjøringen til Finneid skole, 

med 40 km/t. (ikke ferdigstilt veg). Fra dette punktet og videre ned Tinkeliheia til en har 

passert gangvegpassasjen skiltes det med 30 km/t grunnet mye skolebarntrafikk.   

Tinkeliheia ned til krysset med Heiaveien skiltes med 50 km/t. Herfra og ned til Rv 830 

(Sulitjelmaveien) skiltes det med hastighet 40 km/t grunnet mange avkjørsler. 

 

Gang/sykkelvegen langs Rognveien skiltes med skilt nr 522 i tråd med krav til plassering 

av slike skilt. 

 

Skiltplassering og type er angitt på vedlagte kartutsnitt nr. 1, 2 og 3. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning   
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KLAGE PÅ SØKNAD OM TILBAKEREGULERING AV PARKERINGSOMRÅDE VED 

VESTMYRA BARNEHAGE 

   

 
Vedlegg: 1. Sak 6/11 – Plan- og utviklingsutvalget 

2. Klage, datert 15.2.2011 

3. Brev fra Vestmyra barnehage og SU datert 7.2.2011  

4. Referat fra Faglig trafikkforum Fauske datert 7.9.2011 

 

Sammendrag: 
 

FAU v/Vestmyra barnehage har i brev datert 15.2.2011 påklaget vedtak i sak 6/11 i plan- og 

utviklingsutvalget. 

 

FAU påklager avslaget på å endre reguleringsplanen for Vestmyra skoleområde. Det opplyses at 

mange foreldre har meldt at de opplever den nye parkeringsplassen som mindre trafikksikker enn 

tidligere parkeringsplass og det fremsettes ønske om også å kunne parkere på gammel 

parkeringsplass der parkering nå er opphørt.  

 

I brev datert 7.2.2011 fra Vestmyra barnehage v/enhetsleder Sissel Alver og leder av SU, Line 

Skogstad, bes Faglig trafikkforum om å foreta befaring av parkeringsplassen og komme med 

forslag til tiltak som kan bedre forholdene for å bedre trafikksikkerhet og brukervennlighet.  

 

Behandling av klagen ble utsatt i påvente av befaring og konklusjoner fra utvalget.  

 

Faglig trafikkforum har hatt to befaringer av parkeringsplassen. Referatet som er skrevet etter 

den siste befaringen den 7. september er lite konkret om forumets konklusjoner. På direkte 

spørsmål til noen av Forumets medlemmer der det opplyst at Faglig trafikkforum ikke finner 

grunnlag for å endre reguleringsplanen for å gå tilbake til gammel parkeringsordning, men de 

henstiller til de ansatte ved barnehagen om å parkere på hovedparkeringsplassen for på den 

måten å bidra til mer oversiktlige forhold ved levering og henting av barn i barnehagen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen men FAU har utdypet sine synspunkter. Det går 

fram av klagen at noen foreldre opplever at forholdene ved bringing og henting av barn er blitt 

dårligere enn før den nye parkeringsordningen ble innført.  

 

I forståelse med klager har kommunen har ventet med å behandle klagen til Faglig trafikkforum 

har foretatt befaring. Konklusjonene fra befaringen er generelle, men forumet finner ikke 

grunnlag for å endre reguleringsplanen.  



 

Etter rådmannens vurdering kan enkle tiltak som bedre belysning og tidlig snørydding bidra til å 

gjøre situasjonen ved levering og henting av barn tryggere.  

 

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye opplysninger som tilsier at parkeringsordningen 

bør reverseres. Det vises også til konklusjonen fra Faglig trafikkutvalg. På dette grunnlag tilrår 

rådmannen at klagen ikke tas til følge.  

 

INNSTILLING : 
 

Klage fra FAU v/Vestmyra barnehage på vedtak i PLUT sak 6/11 den 18.1.2011, tas ikke 

til følge.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan.  

 

Klagen oversendes klagenemda for endelig avgjørelse.  

 

 

PLUT-009/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Brev fra FAU v/Vestmyra barnehage datert 24.10.2011 ble utdelt i møtet. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte i PLUT. Før saken behandles avholdes det en befaring ved 

barnehagen. 

Leder av FAU v/Vestmyra barnehage inviteres til å fremlegge FAU’s syn under 

befaringen. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Klage fra FAU v/Vestmyra barnehage på vedtak i PLUT sak 6/11 den 18.1.2011, tas ikke 

til følge.  

 

Etter vurdering er det ikke funnet grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan.  

 

Klagen oversendes klagenemda for endelig avgjørelse.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HØRING AV JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT DYREPÅKJØRSLER 

MED TOG 2012 - 2017. HØRINGSFRIST 10.11.2011  

   

 
Vedlegg: Høringsbrev fra Jernbaneverket dat. 16.09.2011 

Handlingsplan mot dyrepåkjørsler 2012 – 2017 

 

 

Sammendrag: 
 

Samferdselsdepartementet har i brev av 5. oktober 2010 bedt Jernbaneverket om å utarbeide en 

handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog i første omgang å gjelde for 6 år, dvs. i perioden 2012 

– 2017. Høringsfristen var opprinnelig 20. oktober.2011 men ble utsatt til 10. november .2011. 

 

Antall dyrpåkjørsler med tog har økt de siste årene, der jernbaneverkets registreringer viser at 

antall påkjørsler i 2010 er det høyeste som noen gang er registrert. Påkjørsler av dyr gir store 

negative konsekvenser både dyremessig og samfunnsmessig. 

 

For  å styrke det forbyggende arbeidet har  Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å 

utarbeide en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog. Forslag til handlingsplan er vedlagt, og 

beskriver status, foreslår tiltak og organisering av arbeidet for perioden 2012 – 2017. 

 

Saksopplysninger: 

 

Handlingsplanen fokuserer på artene elg, reinsdyr og sau og anbefaler at innsatsen konsentreres 

til baner som har mer enn 5 prosent av påkjørslene av elg, rein og sau de siste 10 årene. Dette 

betyr at Nordlandsbanen samt Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen prioriteres. 

 

For å nå målet om å redusere antall påkjørsler er det nødvendig med et godt samarbeide med 

lokale myndigheter og aktører. For å få involvert berørte parter på best mulig måte i arbeidet 

med å følge opp handlingsplanen sendes planen derfor ut på høring.  

 

Jernbaneverket ber om tilbakemelding på følgende innen 10. november 2011: 

 

 Jernbaneverkets prioriteringer og forslag til tiltak 

 Hvem som ønsker å delta i det lokale samarbeidet 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 



Det anses som positivt at Jernbaneverket utarbeider handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog. 

Planen har få konkrete tiltak bortsett fra utarbeiding av statistikk samt årlige handlingsplaner på 

den enkelte banestrekning. I tillegg vektlegges det at eksisterende modeller for samarbeid med 

kommuner og grunneiere skal videreføres. 

 

Handlingsplanen tar ikke hensyn til at jernbaneverket på flere strekninger har gjerdeplikt som 

ikke overholdes og foreslår at det skal inngås avtaler med grunneiere om gjerdehold. Fauske 

kommune mener i likhet med bl. a. Saltdal kommune at en må være forsiktig med slike avtaler 

inntil spørsmålet om gjerdeplikt er avklart på den enkelte banestrekning. I mange tilfeller vil 

Jernbaneverket ha gjerdeplilkt som følge av avtaler eller skjønn, og i så fall er det ikke riktig at 

dyreeierne langs linja skal være nødt til å påta seg arbeidet med gjerdeholdet for å få gjerder 

langs jernbanelinja. 

 

I 2010 ble det påkjørt 2292 dyr av toget og dette er en betydelig økning fra 2009 der det ble 

påkjørt 1796 dyr. Jernbaneverket har som mål at antall påkjørsler skal reduseres slik at antall 

påkjørte dyr skal være maksimalt 1400 dyr i 2013. En slik målsetting krever at tilstrekkelig med 

midler stilles til rådighet samt at alle aktører samarbeider. 

 

Det er viktig med rydding av skog langs jernbanelinjen og at dette følges opp etterfølgende år 

med etterrydding og sprøyting. 

 

Oppsetting av gjerder og vedlikehold av disse bør utføres av Jernbaneverket og ikke pålegges 

dyreeier. 

 

Fylkeskommunen bør lede lokale samarbeidsgrupper i arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler på 

jernbanen. Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har i flere år samarbeidet om tiltak for å 

redusere antall påkjørsler. 

 

I handlingsplanen presiseres det at kommuner som viser vilje til å øke kvotene på elg for å bidra 

til å redusere antall elgpåkjørsler bør prioriteres særskilt. Fauske kommune har økt uttaket av elg 

betydelig de siste årene. 

 

Fauske kommune har ingen strekninger som er prioritert høyt for tiltak når det gjelder elg i 

handlingsplanen målt etter antall påkjørsler pr. mil i perioden 2000 – 2009. I forhold til 2010 har 

antall påkjørsler / drepte dyr økt betydelig til nu i 2011 og strekninger i Fauske må også komme 

inn under områder med tiltak. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune støtter i hovedsak Jernbaneverkets forslag til handlingsplan og 

prioriteringsliste mot dyrepåkjørsler med tog. Vi er enige i at de strekningene med flest 

antall påkjørsler bør prioriteres høyest men påpeker at antall påkjørsler har økt i Fauske 

siste år slik at det også her bør prioriteres tiltak. 

 

Fauske kommune støtter ikke forslaget i handlingsplanen som sier at primærnæringene 

selv skal sette opp gjerde og dekke kostnadene med dette samt at vedlikeholdet skal 

bekostes av andre enn Jernbaneverket. Prosjektering, planarbeid, oppsetting av gjerde, 

drift og vedlikehold må foregå i regi av Jernbaneverket. 

 



Fauske kommune støtter forlaget om hogst og rydding av skog langs jernbanelinja og 

påpeker at det er nødvendig at det settes av tilstrekkelige årlige midler til etterrydding og 

sprøyting. 

 

Fauske kommune er positive til å delta i lokalt samarbeid med andre kommuner, 

grunneiere, Jernbaneverket, rettighetshavere og andre berørte parter. Dette arbeidet bør 

ledes av Nordland Fylkeskommune 

 

 

PLUT-010/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune støtter i hovedsak Jernbaneverkets forslag til handlingsplan og 

prioriteringsliste mot dyrepåkjørsler med tog. Vi er enige i at de strekningene med flest 

antall påkjørsler bør prioriteres høyest men påpeker at antall påkjørsler har økt i Fauske 

siste år slik at det også her bør prioriteres tiltak. 

 

Fauske kommune støtter ikke forslaget i handlingsplanen som sier at primærnæringene 

selv skal sette opp gjerde og dekke kostnadene med dette samt at vedlikeholdet skal 

bekostes av andre enn Jernbaneverket. Prosjektering, planarbeid, oppsetting av gjerde, 

drift og vedlikehold må foregå i regi av Jernbaneverket. 

 

Fauske kommune støtter forlaget om hogst og rydding av skog langs jernbanelinja og 

påpeker at det er nødvendig at det settes av tilstrekkelige årlige midler til etterrydding og 

sprøyting. 

 

Fauske kommune er positive til å delta i lokalt samarbeid med andre kommuner, 

grunneiere, Jernbaneverket, rettighetshavere og andre berørte parter. Dette arbeidet bør 

ledes av Nordland Fylkeskommune 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning   
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VALG AV REPRESENTANT TIL ØVRE VALNESFJORD GRUNNEIERLAG FOR 

PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: PLUT-sak 17/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at plan- og utviklingsutvalget foretar valg av en representant til Øvre Valnesfjord 

grunneierlag for perioden 2011 – 2015. Fauske kommune er en stor grunneier i Øvre 

Valnesfjord. 

 

 

PLUT-011/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Forslag om representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015. Jens 

Erik Kosmo foreslås. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Som vara foreslås Kjetil Sørbotten. 

 

AP/H og FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

 

Vararepresentant til Øvre Valnesfjord grunneierlag for perioden 2011 – 2015: 

 Kjetil Sørbotten, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Jens-Erik Kosmo Kosmo 8215 VALNESFJORD 

Kjetil Sørbotten Bringsli 8215 VALNESFJORD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


