
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12 - 031/12 

Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan 

Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

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

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 18.01.12 

 

 

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  18.01.12  

 

MERKNADER: 

 

Tema: 

 Orientering om viltforvaltningen v/Hilde Holtan 

 Arkitektkonkurranse innfallsporter Sjunkhatten nasjonalpark v/Gudrun Hagalinsdottir 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Rådmannen orienterte om at søknad i sak 31/12 trekkes. 



 Janne Hatlebrekke (AP): Ber om orientering ang. muligheter for bredbåndstilgang i 

Øvre Valnesfjord. Fauske kommune og Valnesfjord Helsesportssenter eier kabelen. 

Ca. 500 husstander. 

 Vigdis Kristensen (H): Spørsmål ang. møtebok 

 Ari Tollånes (H): Ber om orientering om Vestmyra barnehage – progresjon ang. 

parkering, lys osv. 

 To ekstra referatsaker 

 Ottar Skjellhaug (AP): Skilting undergang Sjøgata 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Spørsmål fra tidligere: 

 Vigdis Kristensen (H): Lys svømmehallen. Skal dette prioriteres sammen med 

gatelys? Svar: Kommunalsjef har tatt kontakt med enhetsleder bygg/eiendom. Har 

bedt han tatt kontakt med enhetsleder VVA. Vil arbeidere videre med dette. 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): Svar: Kulturminneplan. Det ble laget 

kommunedelplan i 2001, med ble ikke behandlet. Saken kan tas opp i planstrategi, 

som kommunestyret skal behandle i år. 

 Kapasitet byggesaksbehandling. Har ansatt en som går byggesaksskole samt at en 

ansatt vil skifte oppgaver. 

 Gruppe forskjønnelse er kommet i gang. Høring nasjonaltransportplan er gjort. 

 Kathrine Moan Larsen (FL): Hvilket ansvar har kommunen ang. Smeltehytta og vei 

inn til industriområdet? Svar: Statskog er grunneier. De har startet avklaring ang. 

ansvar for veier. 

 

Svar på spørsmål: 

Janne Hatlebrekke: Kommunalsjef svarte. Svar kommer neste møte. 

Ari Tollånes: Kommunalsjef svarte. Rekkverk er kommet opp. Lys kommer så snart tela er 

gått. 

Ottar Skjellhaug: Skilting undergang i Sjøgata. Sak til møte i april. 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

023/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

024/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

025/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

026/12 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD 

OPPVEKSTSENTER 

027/12 JUNKERDAL NASJONALPARK - FORSLAG TIL ENDRING AV 

GRENSE VED DAJA - HØRING 

028/12 FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING FOR 

TERMINALVEIEN ØST 

029/12 DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. 

030/12 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, 

IDRETT OG FRILUFTSLIV - INFORMASJON OM PLANOPPSTART 

031/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/19      

 Arkiv sakID.:   12/8  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    023/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-023/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/17      

 Arkiv sakID.:   12/6  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    024/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 002/12: KARSTEN WANGEN, VASKERMOEN. SØKNAD OM FRADELING AV 

CA. 0,8 DAA TIL TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS SAMT UTHUS PÅ  

EIENDOMMEN GNR. 83 BNR. 7 I VASKERMOEN. KJØPER: TOM KRISTIAN 

WANGEN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I hht vedtak i DT-sak 29/2001 gir med dette leder plan/utvikling dispensasjon fra vedtatt 

kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser slik at nedenfornevnte fradeling kan 

gjennomføres. 

 

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

0,8 daa av eiendommen gnr. 83 bnr. 7 som omsøkt. 

 

Det forutsettes at tomten ikke skal omfatte gårdsveien inn mot boligtomten gnr. 83 bnr. 

68. 

 

 

 

DPLU. 003/12: 103/58 - FAUSKE BLUESKLUBB - SØKNAD OM TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT, BRUKSENDRING TIL KLUBBLOKALE I VIKAVEIEN 6, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan og Bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunens 

reguleringsplan for Fauske Østre del 1 av 12.03.98, § 6, for omsøkte bruksendring til 

klubb/konsertlokale for en periode på 3 år fra vedtakets dato.   

Statens Vegvesen har ingen innvendinger til dispensasjonen i samme periode. 

Portable toaletter plassert hensiktsmessig på tomten aksepteres som løsning i omsøkte 

periode. Eventuelt privat enkeltutslipp omsøkes om det blir aktuelt. 

 

 



 

DPLU. 004/12: JON SKOGLUND, SJØNELLIKVEIEN 5, 8200 FAUSKE.  SØKNAD OM 

FRADELING AV BOLIGTOMT AV EIENDOMMMEN GNR. 104 BNR. 89 PÅ 

STRANDA. KJØPER: BJØRN HERMANN SKOGLUND,  

 

VEDTAK : 
 

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

areal stort ca. 1 daa av eiendommen gnr. 104 bnr. 89 som omsøkt. 

 

Med hjemmel i DT-sak 29/2001 gir leder plan/utvikling dispensasjon fra vedtatt 

reguleringsplan for Stranda slik at byggegrense  mot Rv80 for fradelt parsell endres fra 

30,0 m til 20,0 m.  

Det stilles som krav at støyforskriftene T 1442 – 2005 oppfylles ved oppføring av bolig 

på ny eiendom, jfr. krav fra Statens vegvesen. 

 

 

 

DPLU. 005/12: GUNNAR HANSEN, JAR. JAN SVERRE NORHEIM, VESTBYGD OG 

ELIN A. LANGMO NIKOLAISEN, BRUMMUNDAL. SØKNAD OM FRADELING AV 

AREAL AV EIENDOMMEN GNR. 102 BNR. 2, 4, 20 PÅ INNERFAUSKE. KJØPER: 

FAUSKE BÅTFORENING 

 

VEDTAK : 
 

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

av eiendommen gnr. 102 bnr. 2, 4 og bnr. 20 i hht kartskisse datert 02.12.2011. 

 

 

 

DPLU. 177/11: TOR ERIK HOLST ANDERSEN, BODØ - OPPFØRING AV TILBYGG 

MED BRA 14 M2 TIL FRITIDSBYGG MED BRA 41 M2 PÅ HYTTEOMRÅDE I 

KISTRAND G/B.NR. 78/13. BYGN.NR. 188857922 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og SAK10 § 5-1        

meddeles byggetillatelse for tilbygg til hytte på G.nr. 78/13 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og kontrollplaner godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 178/11: 103/391 - LARS ANTONSEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, RIVING AV HELE BYGG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 punkt e og TEK10 §9-6 meddeles 

rivingstillatelse for brannskadet hus på G.nr. 103/391 som omsøkt. 



 

Søknad om ansvarsrett og kontrollplaner godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 179/11: 52/10 OLE-EVAN STRANDBAKK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM FRA MAY OG NANNY STEMLAND - 

TILLEGGSJORD TIL EKSISTERENDE LANDBRUKSEIENDOM I DRIFT 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i konsesjonsloven av 

28.11.2003 Ole-Evan Strandbakk konsesjon for erverv av eiendommen gnr 52, bnr 61 i 

Fauske kommune som tilleggsareal til hans nåværende eiendom, gnr 52, bnr 9 og 21 i 

Fauske kommune. 

 

Kjøpesummen på kr 20.000,- godkjennes. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at det ervervede areal sammen med søkers 

nåværende eiendom bebos av søkeren i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

DPLU. 180/11: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST 

VED KJELVATNET I SULITJELMA GNR. 119 BNR. 1. FESTER: BETTY MOAN, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

eksisterende naust beliggende ved Kjelvatnet, (Rundvatnet),  i Sulitjelma, gnr. 119 bnr. 1 

som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 181/11: 83/160 - ANN KRISTIN PETTERSEN - IGANGSETTINGSTILLATELSE 

FOR OPPFØRING AV BOLIG PÅ TO PLAN M/GARASJE PÅ FRADELT TOMT PÅ 

LEIVSET, FAUSKE  BRA:233 M2 BYA:162 M2.. BYGNR.: 300258565  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 29-4 

slik at boligen kan føres opp inntil felles grense mot gbnr.83/2 jvf. erklæring av 03.10.11 

fra eierne Nina og Terje Aasgaard. 

 

Byggetillatelse meddeles i medhold av PBL § 20-1 og § 21-4 jvf. SAK 10 § 6-4 for 

oppføring av bolig på to plan m/ tilbygg av garasje på fradelt tomt gbnr.83/160 på Leivset 

som omsøkt. 

 

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



 

Privat enkeltutslipp vises til sak nr. A-101/2011 (utslippstillatelse). 

 

Søknad om ansvarsrett fra Roar Løkås AS, Rørlegger`n Fauske AS, Fauskebygg AS og 

Optimera AS godkjennes. Ansvarsrett som selvbygger fra Ann Kristin Pettersen, Jvf. 

SAK 10 § 6-8. Søknad om ansvarsrett for tømrer og snekkerarbeid, samt våtrom må 

innsendes straks firma er valgt.  

 

 

 

DPLU. 182/11: 119/388 FAUSKE KOMMUNE V/ESPEN A. ARKITEKTKONTOR AS - 

IGANG-SETTINGSTILL. FOR UTENOMHUSARBEIDER PLANERING, VEIER, 

PARKERING, RUNDKJØRING OG BUSSHOLDEPLASS FOR NY SKOLE I 

SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 

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

settingstillatelse for etablering av veier, parkering, rundkjøring, bussholdeplass samt 

planering som omsøkt i forbindelse med skoleprosjektet i Sulitjelma gbnr.119/388. 

 

Søknad om ansvarsrett fra A. Moan AS for utførelsen/kontroll av tiltaket godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 183/11: 86/5 - OLAV VEDAL - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING I SOLVIK AV TO PARSELLER FOR 

EIENDOMMENS ELDRE VÅNINGSHUS  

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av parsell 1 på 0,73 dekar til eksisterende bolighus og til omsøkte 

fradeling av parsell 2 på 0,31 dekar til eksisterende bolighus som skal nyttes til fritidshus. 

 

Forutsetningen for dette er at ingen av de to parsellene skal omfatte gårdsveien som går 

fra eiendommens nåværende våningshus til eiendommens driftsbygning og dyrkamark. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av de to 

omsøkte parseller. En betingelse for dette er at de omsøkte parseller får tinglyst 

adkomstrett langs gårdveien som går gjennom eiendommens tun. 

 

 

 

DPLU. 184/11: 103/1562 - FAUSKE HANDELSPARK  -  ENDRING AV TILLATELSE 

JVF. VEDTAK AV 30.08.2010 INNREDNING AV LOKALE I 2. ETASJE TIL 

FRISKHUSET AS BRA: 910 M2 NYE ANSVARSRETTER SAMT ENDRING AV 

FASADER. BYGGEST.: KROKDALSMYRA, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 



 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 93 og 95 a nr. 2 meddeles endring av tillatelse 

(igangsetting) av tiltak behandlet i sak nr. 86/2010 av 30.08.2010 som omsøkt. 

 

Fasadeendring ved innsetting av flere vinduer i 2. etasje godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Rørlegger`n Fauske AS, GK Norge AS, Bodø og K. Haneseth 

AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 186/11: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTKJØRING AV 

HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Thor Even Sørensen gis dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer, til spredning av 

80 m3 husdyrgjødsel i perioden 1. til 7. november 2011.  

 

Spredning nær vassdrag må unngås. Gjødsla skal moldes ned umiddelbart etter spredning. 

Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

 

 

 

DPLU. 187/11: 97/1 FRANK HJEMGAM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ VEDTAK I JORDLOVSAK D-152/11 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og tar klagen til følge og gir tillatelse til 

omsøkte fradeling av tomt for bolighus med adkomst over dyrkamark i samsvar med 

Plan- og utviklingsutvalgets vedtak 25.10.2011 i sak 6/12. 

 

 

 

DPLU. 188/11: 76/211 - BJØRNAR EILERTSEN, BODØ - RIVING AV EKSISTERENDE 

HYTTE OPPFØRING AV NY MED BRA: 71 M2  BYA: 89 M2 PÅ FRADELT TOMT I 

BRATTÅSVIKA, VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 10 § 5-1 meddeles tillatelse til riving av 

eldre hytte, samt oppføring av ny på samme plass på fradelt tomt i Brattåsvika 

gnr.76 bnr.211 som omsøkt. 

 

Hytten må oppføres etter TEK 10 av 01.juli 2010. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Rusånes Fabrikker AS, Nilsson AS og Bygg-Team Fauske AS 

godkjennes. 

 

Det må innleveres fullstendig fraksjonsrapport for bortkjørt rivingsavfall. 



 

 

 

DPLU. 189/11: 103/949 - BJØRN KROGSTAD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, REHABILITERING AV SKORSTEIN I ENEBOLIG I GRYTTINGVEIEN 21, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 meddeles tillatelse for tiltaket. 

Søknad om lokal godkjenning samt søknad om ansvarsrett fra Alucon AS godkjennes. 

Rehabiliteringen kan således igangsettes. 

  

 

 

DPLU. 190/11: 102/150 - OMAR WAHLBERG - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV 

BILVERKSTED TIL GARASJE FOR BOLIG I RABBENVEIEN 1, FAUSKE. BYGNR.: 

188898742 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 pkt.d meddeles bruksendring av verkstedet 

på boligtomten, Rabbenveien 1 omgjort til garasje/uthus som skal tilhøre boligen på 

tomten. 

 

Bruksendringen er i tråd med reguleringsplanen for Fauske Østre del 1. 

 

 

 

DPLU. 194/11: 103/324 - FAUSKE HOTELL  AS - REPARASJON AV MANGLENDE 

UTFØRELSE AV ENDRING/ REHABILITERING AV SYD, ØST OG DELVIS 

NORDFASADEN PÅ FAUSKE HOTELL I STORGATA 82 JVF. SAK NR. 192/2008. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b meddeles tillatelse til omsøke repara-

sjonsarbeider på Fauske Hotell AS  syd, øst og nordfasade  jvf. sak 192/08. 

 

Lokal godkjenning av foretakene samt ansvarsrett fra Naustvoll og Aursand Arkitekter 

AS, Bodø og Consto AS, Bodø godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 195/11: 101/180 - ROGER HENRIKSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

REHABILITERING AV VÅTROM I EKSISTERENDE BOLIG I BRATTHAUGEN 18, 

FAUSKE.  

 

VEDTAK : 
 



I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 og SAK10 §2-2 meddeles tillatelse for 

rehabilitering av våtrom som omsøkt.  

 

Ansvarsforhold: 

Roger Henriksen godkjennes som ansvarlig søker og er ansvarlig for at arbeidet blir 

utført samsvar med kravene i plb med forskrifter. Rørlegger’n Fauske AS skal bytte sluk 

på badgulv. Indre Salten Installasjon AS skal legge varmekabler samt annet øvrig 

elektrisk arbeide. Nico Handverk AS skal avrette gulv samt legge våtromsbelegg. 

Fauske Rør AS skal legge rør i rør i veggene. 

Selvbygger monterer Fibo Tresbo veggplater, innredning, toalett og dusj i samarbeid med 

kamerat og svigerfar som har erfaring/kunnskap. 

 

 

 

DPLU. 196/11: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - IGANGSETTINGSTILL. FOR 

GRUNN- ARBEIDER I FORB. MED GEOTEKNISK UNDERSØKELSE SAMT RIVING 

AV ELDRE BOLIG SAMT FJERNING AV GRUNNMUR/BETONGPLATE FOR TIDL. 

LAGER I SJØGATA 47, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. § 21-2 og 21-4 meddeles tillatelse til 

riving av eldre bolig og grunnmur på tomten som omsøkt, samt prøvetaking av grunnen i 

byggeområdet for vurdering og utarbeidelse av graveplan for bygget, jvf. vedlegg fra 

Rambøll Norge AS av 31.10.11. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Rambøll Norge AS og H & O Bernhardsen AS godkjennes. 

 

Kommunen viser for øvrig til rammetillatelsen og senere søknad om endring i sak 07 og 

132/11. 

 

 

 

DPLU. 197/11: VEDR. SØKNAD KOMMUNALT TILSKUDD TIL ANLEGG AV 

SKOGSVEI - HAMMERHØYVEIEN VED DJUPOS I VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til saksutredningen og gis tilsagn om kommunalt tilskudd på kr. 14.244,- til 

Hammerhøyveien ved Djupos i Valnesfjord. Tilsagnet gis med den betingelse at offentlig 

tilskudd til veianlegget til sammen ikke skal utgjøre mer en maks 80 % av godkjente 

anleggskostnader ekskl. mva. Tilsagnet gjelder kun for år 2011. 

 

Før kommunalt tilskudd utbetales, skal veianlegget med tilhørende byggeregnskap være 

kontrollert og godkjent i veiklasse 8 av skogbrukssjefen. 

 

Tilsagnet belastes kommunens budsjettpost 1470 5850 3257 “Overføring til andre” med 

kr 14.244,-. 

 

 



 

DPLU. 198/11: 103/1322 - FAUSKE KOMMUNE - TILBYGG (LAGER) MED BYA:228 

M2 OG BRA: 220 M2 TIL VESTFASADEN PÅ FAUSKE IDRETTSHALL, VESTMYRA 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a jvf. SAK § 5-1 meddeles tillatelse til 

oppføring av tilbygg (lager) til idrettshallen på Vestmyra på følgende vilkår: 

 

Siv.ing. Alan Bell, Bodø godkjennes som ansvarshavende for prosjektering av 

fundamenteringen, samt tilbygget for øvrig. Tiltaket må prosjekteres etter geoteknisk 

anbefaling i notat av 26.05.2011 fra Rambøll Norge AS. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS som ansvarlig søker og utførende entreprenør 

for tiltaket godkjennes. Rambøll forutsetter geoteknisk kontroll av fundament. og fylling. 

 

Tiltaket gir økt tilknytningsavgift for vann- og kloakk. (regning blir tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 199/11: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I SULITJEMA. FESTER: HELGE MOLAND, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

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

 

 

 

DPLU. 200/11: 102/185 - FAUSKE TANNTEKNIKK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRUKSENDRING AV SOKKELETASJE TIL 2 HYBLER I ASPVEIEN 5, 

FAUSKE. LA: 77 M2,  BRA: 93 M2 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 og SAK §§ 3-1og 2-2 meddeles tillatelse for 

ombygging av sokkeletasjen til 2 hybler som omsøkt. 

 

Ansvarsforhold: 

Hans Lehmann har sannsynliggjort at arbeidene blir utført ihht lover og forskrifter og 

godkjennes som ansvarlig søker og ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med 

kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter.  

Rørlegger Sture Gundersen utfører alt VVS-arbeide og  

Indre Salten Installasjon AS installerer nytt elektrisk anlegg. 

 

 

 



DPLU. 201/11: 85/6 - SIV OG LEIF OLE KRISTENSEN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR 

EIENDOMMENS VÅNINGSHUS VED MOEN 

 

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

tillatelse til omsøkte fradeling av tomt for våningshus. 

 

Som begrunnelse for vedtaket anføres at det ikke vil være forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning å fradele tomt for det eneste våningshuset på eiendommen som 

står til disposisjon for eiendommens eiere. En slik fradeling vil også medføre drifts- 

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

 

Det må i denne sammenheng også tillegges betydning at kommuneplanens arealdel i 

dette området forbyr etablering av boliger som ikke har tilknytning til stedbunden næring. 

 

 

 

 

DPLU. 202/11: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 

108/20 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen , og med hjemmel i Lov om 

konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt delegasjon, 

innvilges Ann Kristin E. Koskinen og Albert J. E. Koskinen konsesjon for erverv av 

eiendommen, gnr. 108 bnr. 20 i Fauske kommune. 

 

            Kjøpesummen på kr. 130.000,- godkjennes. 

 

            Det settes som vilkår for konsesjon at eiendommens dyrka jord skal drives på 

            på en jordbruksmessig forsvarlig måte, jfr. Jordlovens § 8. 

        

            Alternativ til egen drift av dyrka jord er at den leies ut, i samråd med  

            kommunal landbruksmyndighet, på langsiktig skriftlig  kontrakt med varighet på  

            minst 10 år, jfr. Konsesjonsloven §§ 1 og 11 samt Jordlovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 203/11: 103/1566 - BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM ENDRING 

AV TILLATELSE (RAMMETILL.) FOR OPPFØRING AV 3-LEILIGHETSHUS I TO 

ETASJER I STEDET FOR 4-LEILIGHETSHUS I TO ET. BYGGEST.: GRYTTINGVN. 

44, 46 OG 48,  FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan og bygningslovens § 21-2 og § 21-4 meddeles tillatelse til å endre 

rammetillatelsen, jvf. sak nr. 44/11 slik at 3-leilighetshus fordelt på to etasjer godkjennes 

oppført på tomten i stedet for 4-leilighetshus i to etasjer i Gryttingvn. 44, 46 og 48. 



 

Endringen er ikke i strid med reguleringsplanen m/ bestemmelser for området. 

 

 

 

DPLU. 204/11: 103/1253 - ANNE-MARIE FREBERG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

VÅTROM I EKSISTERENDE BYGNING I SISIKVEIEN 16, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 og SAK10 § 2-2 meddeles tillatelse for 

rehabilitering av våtrom som omsøkt. 

 

Ansvarsforhold: 

Anne-Marie og Jon Freberg godkjennes som ansvarlig søker og er ansvarlig for at 

arbeidet blir utført i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter. 

Rørlegger Kristen Jakobsen, Fauske, som skal demontere badekar samt montere nytt 

toalett og dusjkabinett. Murermester Sigurd Tverrå skal legge membran og fliser. 

Selvbygger forestår all riving og remontering av veggplater. 

 

 

 

DPLU. 205/11: 83/7 - KARSTEN WANGEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EIENDOMMENS VÅNINGSHUS 

VED VASKERMOEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til fradeling av tomt på ca 0,88 dekar for omsøkte våningshus og uthus.  

 

Det forutsettes at tomten ikke skal omfatte gårdveien som går inn mot boligtomten gnr 

83/68. 

 

 

 

DPLU. 207/11: 104/674 - DAHL-BYGG AS, FAUSKE - SØKNAD OM DISP. FRA 

REGULERINGSPL. HÅKONHEIM M/ BESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV 

BOLIGHUS MED 24 GR. TAKVINKEL PÅ ERIKSTADTUNET 21, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra bestemmelsene 

til reg. planen for «Håkonheim» slik at angjeldende hus godkjent i sak nr. 133/11 kan 

oppføres med takvinkel på 25 gr. 

 

 

 



DPLU. 208/11: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - IGANGSETTINGSTILL. FOR 

UTGRAVING AV BYGGETOMT, UTSKIFTING OG INNFYLLING AV MASSER FOR 

BYGGETOMT, VEIER OG P.PLASSER FOR FORRETNING I SJØGATA 47, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

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

igangsettings-tillatelse for utgraving av tomteområdet samt innfylling av masser på 

forretningstomt i Sjøgata 47 som omsøkt. 

 

Vann og avløp tilknyttes kommunale ledninger i området etter anvisning fra VVA avd. 

 

Innvilget ansvarsrett fra Rambøll Norge AS og H & O Bernhardsen AS, Bodø i sak 

196/11 videreføres til omsøkte igangsetting. 

 

Kommunen viser for øvrig til rammetill. og senere endring i sak 07/11 og 132/11. 

 

 

 

DPLU. 209/11: 103/296 - GRAHN JOHN-ANDERS - ENDRING AV GARASJE 

GODKJENT I SAK A-101/2008. BYGGESTED: FOLLAVEIEN 85, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

Nye tegninger mottatt 06.10.2011 av garasjen med større areal og utforming enn den som 

ble godkjent i 2008 jvf. sak A 101/08 godkjennes, jvf. PBL § 20-1.  

 

Loftsplan (bortstuvingsrom) over garasje godkjennes som lagerrom og tillates ikke 

innredet til beboelse eller rom for varig opphold, kun som kaldlager. 

 

Det vil bli utstedt regning for økt areal, samt tilknytningsavgift for vann og avløp. 

 

Det er kritikkverdig at endring er gjort på bygget uten at tillatelse er innhentet. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-024/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/18      

 Arkiv sakID.:   12/7  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    025/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/11131 I 11/952 17.11.2011 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

PLASSERING AV RAMPE FOR 

VAREMOTTAK 

 11/11427 U 11/2449 30.11.2011 Bodø kommune HØRING - FJORDSTANDARD 

 11/11778 I 11/495 06.12.2011 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN - 

OPPFØRING AV HYTTE - 

OPPHEVING OG AVSLAG 

 11/12283 I 10/2682 19.12.2011 Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre 

SVAR PÅ SØKNAD OM 

DISPENSASJON FOR 

MOTORISERT FERDSEL 

 11/12357 I 11/2283 27.12.2011 Evy og Bjørn R. Olsen REGULERINGSPLAN FURNES 

NORD - KOMMENTARER 

 12/135 I 11/1033 02.01.2012 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

ADMINISTRATIVT VEDTAK 

AV 08.06.11 - AVSLAG PÅ 

SØKNAD OM BRUKSENDRING 

FRA FRITIDSBOLIG TIL 

BOLIG, SAGMO, SULITJELMA 

- OPPHEVING AV 

KOMMUNENS VEDTAK 

 12/260 I 04/2867 06.01.2012 Miljøverndepartementet GODKJENNING AV 

FYLKESDELPLAN FOR 

SJUNKAN-MISTEN, BARNAS 

NASJONALPARK I BODØ, 

FAUSKE OG SØRFOLD 

KOMMUNER 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-025/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/12411      

      Arkiv sakID.:   11/2844  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    026/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

 

 

 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune datert 9.9.2011, om utsatt frist for prosjekt fortau Valnesfjord skole. 

Brev datert 12.10.2011 fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune fikk i 2010 innvilget tilskudd til prosjekt «Fortau Valnesfjord skole».  

På grunn av problemer med grunnerverv fikk kommunen utsatt frist til 2011 til å gjennomføre 

tiltaket. Heller ikke i 2011 ble det oppnådd enighet om grunnavståelse med alle berørte 

grunneiere.  

 

Kommunen søkte høsten 2011om ytterligere utsatt frist for tiltaket, søknaden ble ikke innvilget 

og bevilgningen ble trukket tilbake.  

 

Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan er nå til revisjon, det forventes at ny plan vil inneholde 

tiltak for å trygge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.  

 

Kommunen er også kjent med at det er under utarbeiding en privat reguleringsplan der det 

foreslås at veien opp til Valnesfjord skole reguleres til gang- og sykkelsti.  

 

Saken er satt på sakskartet etter anmodning fra leder av plan- og utviklingsutvalget.  

 

Saken legges fram uten innstilling.  

 

 

PLUT-026/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Janne Hatlebrekke (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.  

Merkes med underskilt: Tillatt adkomst til grunneierne, samt varetransport. 

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar 

parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Veien stenges for motorisert trafikk mellom kl. 08.00 og 09.00 med unntak for kjøring til 

eiendommene for fastboende. 

 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 



 

VEDTAK: 

Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.  

Merkes med underskilt: Tillatt adkomst til grunneierne, samt varetransport. 

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar 

parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11338      

      Arkiv sakID.:   11/2590  Saksbehandler:  Paul Erik Aakerli  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    027/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

 

 

 

JUNKERDAL NASJONALPARK - FORSLAG TIL ENDRING AV GRENSE VED DAJA 

- HØRING 

   

 
Vedlegg: 1. Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 11.11.2011 

2. Kartbilag datert november 2011 med inntegnet forslag til ny/endret nasjonalparkgrense 

 

Sammendrag: 
 
 

 

Viser til Fylkesmannens oversendelse datert 11.11.2011 vedrørende forslag til endring av 

nasjonalparkgrense ved Daja samt begrunnelse for å gjøre angjeldende endring. 

 

Fauske kommune har ved flere anledninger tatt opp problemstillingen vedrørende skuter-

/turistløype i Junkerdalen nasjonalpark. Det har vært søkt Fylkesmannen i Nordland/Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre om dispensasjon  2 ganger/år for å benytte den trace som nå foreslås 

bli liggende utenfor nasjonalparken etter grensejusteringen.   

 

Fauske kommune  meget tilfreds med at Direktoratet for naturforvaltning, (DN),  nå har gitt 

Fylkesmannen  Nordland i oppdrag å utrede en endring av nasjonalparkgrensen og forskriften for 

Junkerdal nasjonalpark. 

 

Det framlagte forslag til ny/justert nasjonalparkgrense synes å være en akseptabel løsning, som 

vil medføre at dagens turistløype sikres en forsvarlig trace som ikke berører nasjonalparken. 

 
 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til ny nasjonalparkgrense for Junkerdalen 

nasjonalpark, hvor grensen for parken trekkes ca. 400 m. sør for høyde 536. 

 

 

PLUT-027/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til ny nasjonalparkgrense for Junkerdalen 

nasjonalpark, hvor grensen for parken trekkes ca. 400 m. sør for høyde 536. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/12155      

      Arkiv sakID.:   11/2764  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    028/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  17.01.2012 

  KOMMUNESTYRE  26.01.2012 

 

 

 

FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN 

ØST 

   

 
Vedlegg: Forslag til Planprogram 

 

 

Saksopplysninger: 

 

A/S Salten Kartdata er engasjert av Fauske kommune til å utarbeide forslag til områderegulering 

av et ca. 150 dekar stort område like nord for Fauske jernbanestasjon og sørøst for E6 i Fauske 

kommune 

Det ble avholdt forhåndskonferanse 29.06.2011 med Fauske kommune v/Paul Aakerli og Jan-

Erik Johansen. 

 

Hensikten med planarbeidet er å fastlegge rammer for den framtidige utviklingen øst for 

Terminalveien på Krokdalsmyra. Målet er å regulere området til formålene forretning, kontor og 

industri da kommunen ønsker tomter for etablering av større virksomheter (storhandel). Det 

meste av området vest for Terminalveien er utbygd. 

 

Planen utløser krav om konsekvensutredning (KU) i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26.06.2009 kapittel II, § 2 f), Vedlegg I pkt. 1 vedrørende bygg med 

bruksareal på mer enn 15 000 m². 

Formålet med utredningen er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. I dette tilfellet er mulige konsekvenser for 

handelen i Fauske sentrum samt trafikkforholdene i og rundt planområdet som er de mest 

sentrale temaene. 

 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 

varsling av planoppstart utarbeides et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet, bl.a 

hvilke tema som skal utredes i KU.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling 

av planoppstart. 

Planprogrammet skal fastsettes av kommunen (planmyndigheten).   

  

Forslag til planprogram er sendt på høring samtidig med kunngjøring av oppstart av arbeid med 

områderegulering for Terminalveien øst. 

 

 



Saksbehandlers vurdering: 

 

Det ble annonsert oppstart av planarbeidet i Saltenposten 04.10.2011 og melding om 

planoppstart  sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter 30.09.2011. 

Samtidig ble det sendt ut forslag til planprogram med frist 25.11.2011 for uttalelser. Statens 

vegvesen ba om utsettelse av fristen og fikk dette frem til 09.12.2011. 

Det er innkommet 8 innspill til forslag til planprogram. Innspill fra Nordland fylkeskommune er 

mottatt 4 uker etter høringsfrist uten at det er bedt om utsettelse av fristen. Av den grunn tas det 

ikke konkret hensyn til dette innspill, men er likevel prinsipielt kommentert nedenfor. 

 

Innspill fra høringsrunden er innført som komprimert utdrag og deretter er det gjort en 

vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den fremstår. 

 

 

Fauske Næringsforum (datert 13.10.2011) 

Mener planområdet må omfatte hele området nordøst for Terminalveien dvs. området fra 

Terminalveien inkl. trasé for ny E6 og området mot dagens E6. Fauske har stort behov for 

opparbeidede næringsarealer som kan tilbys aktører som ønsker å etablere seg uten tidkrevende 

forarbeid. Foreslår at området brukes som deponi i det fremtidige prosjektet som omhandler 

uttak av masse f.eks. ny tunnel ny E6. Viktig GS-veg i området synliggjøres i planarbeidet og 

sees i sammenheng med GS-veg langs Terminalveien fra Hauanbrua til E6. Plandokumentet må 

ta hensyn til økt godstrafikk og fremtidig godsterminal i området. Det er tidligere fremmet 

forslag om døgnhvileplass (truckstopp) for vogntog ved Scania (midt på E6). Herunder ligger 

også tømmestasjon og hvileplass for bobiler. Dette må inkluderes i plandokumentet. 

 

Vurdering: Utover det som fremkommer i Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, vet 

kommunen for lite om fremtidig utnyttelse av arealet opp mot trasé for ny E6. Det er også 

knyttet konflikter til fordrøyningsbassenget nord for planområdet. Dette området vil bli kjørt som 

egen planprosess og koblet direkte mot gjennomføring bygging ny E6. Masseuttak er en del av 

Statens vegvesen (SVV) arbeid og evt. bruk av disse må gjøres gjennom samarbeid med SVV og 

Fauske kommune. Plan for godsterminal ligger inne i gjeldende plan for Fauske stasjonsområde 

vedtatt 05.10.2006. Vurdering av godstrafikk og GS-veger er en naturlig del i den generelle 

trafikkanalysen for området jf. planprogram. Når det gjelder truckstopp er dette med i gjeldende 

plan for Truckstopp Fauske vedtatt 03.06.2004. Det pågår i dag et samarbeid mellom SVV og 

Fauske kommune vedr. døgnhvileplass ved Scania og her vurderes også tømmestasjon og 

hvileplass for bobiler. 

 

Anbefaling: Planområdets avgrensning opprettholdes. Godstrafikk og GS-veg vurderes i 

trafikkanalyse samt at GS-veg vises i plankart. Døgnhvileplass/truckstopp kjøres i egen 

planprosess i samarbeid med SVV. 

 

 

Sametinget (datert 24.10.2011) 

Ingen kjente automatisk fredete samiske kulturminner. Trenger kartfesting av tiltak før det kan 

gis endelig uttalelse.   

 

Vurdering/anbefaling: Avventer uttalelse fra Sametinget i forbindelse med offentlig ettersyn.  

 

 

NVE (datert 01.11.2011) 



Vassdragsmiljø: Området berører ingen større vassdrag, men ligger på et myrområde, 

Krokdalsmyra, med noen mindre bekker og tjern. Grunnforhold: Området består av tykk 

havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en 

vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. 

NGIs kvikkleirekartlegging har ikke påvist dette i gjeldende område, men plandokumentene må 

tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn til. NVE mener det bør vurderes å ta temaet 

grunnforhold inn i konsekvensutredningen. Kommunen skal påse at faren for kvikkleireskred er 

tilstrekkelig utredet før planen vedtas. Kommunen sier at dette skal utredes av tiltakshaver før 

byggetillatelse. NVEs retningslinjer er skjerpet og dersom reell fare ikke er utredet, og 

sikkerheten i hht. sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) ikke er ivaretatt i 

reguleringsplanen, vil det bli fremmet innsigelse til planen. Temaet overvann må tas med i den 

videre planleggingen og det vises i den forbindelse til rapport fra Norsk Vann – Veiledning i 

klimatilpasset overvannshåndtering 162/2008. 

 

Vurdering: Bestemmelse i kommuneplanens arealdel, § 9.1 c), lyder slik: Før det fattes 

reguleringsvedtak eller gis bygge- eller delingstillatelse skal det foreligge en vurdering av 

arealplanens/ det omsøkte tiltakets innvirkning på risiko- og sårbarhetsforhold. Dersom en 

finner at risiko- og sårbarhetsforhold ikke er aktuelt tema for aktuell plan/ aktuelt tiltak skal 

dette gå fram av vedtak. NGI-rapport 20091761-1, kvikkleirekartlegging – kartblad Fauske 

2129IV, brukes i vurderingene. 

NGIs kvikkleirekartlegging har i utgangspunktet ikke påvist ustabile grunnforhold i angjeldende 

område. Myrområdet er tilnærmet flatt med mindre dammer i nordligste del av planområdet. 

Nord for planområdet er det mindre bekker og område for fordrøyningsbasseng (flombuffer) vist 

i vedtatt reguleringsplan for Truckstopp i Fauske. 

Målet med en helhetlig geoteknisk undersøkelse av hele planområdet må jo være at det kan 

avklares hvor nye bygninger i ettertid kan oppføres. Det kan imidlertid i ettertid bli en utfordring 

å gi byggetillatelse direkte fra en slik helhetlig vurdering hvis den ikke er nok detaljert.  

I forbindelse med utbygging på vestsiden av Terminalveien ble grunnundersøkelser gjennomført 

og det ble påvist mindre lommer med kvikkleire. Kommunen vurderer derfor at det vil være 

vanskelig og i tillegg uøkonomisk å gjøre grunnundersøkelser før man har mer konkrete planer 

på hvor nye bygg m.m. ønskes plassert. Så lenge man ikke får bygge før grunnforholdene er 

undersøkt skulle krav til sikkerhet være oppfylt.  

Når det gjelder overflatevann er dette sjelden en del av en flateregulering utover krav om 

utarbeiding av plan for overflatevann i bestemmelsene. I Fauske har alle større asfalterte flater 

overvannskummer, som er knyttet opp mot det kommunale overflatevannssystemet. Normalt 

lages planen i forbindelse med byggeprosjektering og må godkjennes av kommunens 

kommunaltekniske avdeling. 

 

Anbefaling: Det tas ikke stilling til grunnforhold eller overflatevann i reguleringsprosessen 

utover at krav om grunnundersøkelser og plan for overflatevann legges inn i 

rekkefølgebestemmelsene. 

 

 

Jernbaneverket (datert 21.11.2011) 

På Fauske stasjon er det registrert mye ulovlig villkryssing over jernbanesporene. Det er bygd ny 

undergang nordvest for jernbanesporene og det er oppført sikkerhetsgjerde rundt 

stasjonsområdet, uten at antall villkrysninger har gått ned. Jernbaneverket har tidligere rettet 

kritikk til Fauske kommune sin håndtering av reguleringsplan for Fauske stasjonsområde, som 

grenser til denne planen. Dette på manglende oppfølging av rekkefølgebestemmelser, der nytt 

kjøpesenter ikke skulle bygges før GS-veg (GS2) var etablert. Undergangen får ikke full effekt 



før GS-vegen til næringsområdene på Krokdalsmyra er etablert. Videre utbygging i området vil 

føre til økning av myke trafikanter til og fra området. Jernbaneverket forventer at det tas inn et 

rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at vegløsningene (inkl. GS2) i reguleringsplan 

for Fauske stasjonsområde må være etablert før det kan settes i gang mer utbygging i området.  

 

Vurdering: Kommunen er kjent med villkrysningene og jernbaneverkets sikkerhetstiltak. 

Rekkefølgebestemmelser for GS2 inngår i gjeldende plan for Fauske stasjonsområde vedtatt 

05.10.2006 samt bebyggelsesplan av 17.03.2009. Kommunen kjører en prosess med oppfølging 

overfor tiltakshaver. Noe av diskusjonen går nå på at det er behov for å endre litt på gjeldende 

trasé (GS2) pga. tiltakshavers videre utbygging i området.  

 

Anbefaling: Rekkefølgebestemmelser vedrørende vegløsninger innenfor planområdet for 

Terminalveien Øst vil bli tatt inn i planen, men ikke for GS2 da denne ligger i en allerede vedtatt 

plan. 

 

 

Fauske Lysverk AS (datert 21.11.2011) 

Innspill planprogram med vekt på pkt. 3.3 Teknisk infrastruktur og 5.3 Klima/energi. Lysverket 

har i dag to fjernvarmeanlegg, det ene er et midlertidig gassanlegg (Krokdalsmyra) og det andre 

er varmekilden fra en container som inneholder 3 stk. elementkjeler på hver 500 kW. Rørnettet 

er ferdiglagt i grunnen, hvorpå følgende er påkoblet: Vestmyra videregående skole, Vestmyra 

barneskole, Fauske svømmehall og Fauske Fengsel. Det jobbes fortløpende med å koble opp 

flere kunder på eksisterende fjernvarmenett eks. Fauske Helsetun og rør for snøsmelting i 

Storgata og Sjøgata. I tillegg er Fauske Handelspark på Krokdalsmyra oppvarmet med gass. Hele 

Fauske er befart med tanke på nye kunder til fjernvarmenettet og strekker seg fra Erikstad i vest, 

til Mesta i nord og jernbanestasjon i øst. Det er planlagt at et nytt nett skal knytte kundene 

sammen hvor også eksisterende nett skal knyttes til. Før Fauske Lysverk setter i gang med videre 

bygging av fjernvarmenett, så vil kartlegging av kundegrunnlaget med tilhørende effekt og 

energileveranse være viktig. Om potensielle kunder som kan bruke fjernvarme ikke pålegges 

tilknytning vil det ikke være lønnsomt med utbygging av infrastrukturen. Dette vil hindre 

utbygging av fjernvarme på Fauske. Ber om følgende: 1 - At det legges opp til at bygget skal 

bruke fjernvarme som energikilde. 2 - At anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til 

Fauske Lysverk AS når en evt. infrastruktur er på plass. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på 

møte/råd i den videre planleggingen av området. Dette både med bakgrunn i elforsyning 

(nettutbygging) og med tanke på fjernvarmeanlegg. 

 

Vurdering: Eventuell opparbeidelse og tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg må forankres i 

Plan- og bygningslovens § 27-5 om fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikt til fjernvarme kan bare 

kreves innenfor konsesjonsområdet til fjernvarmeanlegg.  

Generelt kan det ikke gis planbestemmelser om forhold i tilknytning til bygninger som er 

regulert i TEK. Etter TEK10 § 14-8 kan det bare kreves tilrettelegging for tilknytning til 

fjernvarme for tiltak der tilknytningsplikt er besluttet i plan, noe som bare kan gjøres for 

fjernvarmeanlegg med konsesjon. 

Imidlertid forutsetter TEK10 § 14-7 nr.2 og 3 at bygning skal prosjekteres og utformes slik at en 

viss minimumsandel av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn 

direktevirkende elektrisitet (eller fossile brensel), noe som i praksis innebærer installasjon av 

vannbåren varme i de aller fleste tilfelle. 

Kommunen har avtale om tilrettelegging og tilkobling fjernvarme når det gjelder kommunale 

bygg. Det kan ikke kreves tilkobling til annen privat aktør f.eks. Fauske Lysverk om ikke det 

foreligger konsesjon for dette.  



 

Anbefaling: Utover generelt krav til kommunale bygg vil det ikke bli stilt krav til andre utover 

at bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. Så lenge det ikke foreligger konsesjon på 

fjernvarme kan ikke kommunen pålegge tilknytning til fjernvarmeanlegg levert av en bestemt 

leverandør.  

 

 

Nordland reindriftsforvaltning (datert 22.11.2011) 

Saken forelagt Duokta reinbeitedistrikt, som ikke har merknader til saken og heller ikke 

reindriftsforvaltningen.  

 

Vurdering/anbefaling: Tas til etterretning. 

 

 

Statens vegvesen Region nord (SVV) (datert 08.12.2011) 

Ser positivt på at det planlegges samlet avkjøring fra Terminalveien til området. Fauske 

kommune og næringslivet, som allerede er etablert i området, har gitt uttrykk for at 

trafikkavviklingen i krysset E6/Terminalveien er problematisk. Konsekvensen av økt aktivitet i 

området kan forverre den trafikale situasjonen. Under tema for trafikk i konsekvensutredningen 

må derfor også trafikkavviklingen i krysset E6/Terminalveien utredes. Det kan være aktuelt at 

det blir stilt krav om ombygging av krysset som en rekkefølgebestemmelse i planen. 

Kryssområdet bør da innlemmes som en del av planområdet. I tidligere planer foreligger det 

forslag til ombygging av dette krysset til rundkjøring.  

 

Vurdering: Kommentar: Kryss E6/Terminalveien er allerede nevnt i planprogrammet (første 

avsnitt i pkt. 5.2) og er en del av utredningsområdet i trafikkanalysen. Rådmannen vil avvente 

konklusjon fra trafikkanalysen vedrørende løsning for kryss E6/Terminalveien m.fl. før man tar 

stilling til en evt. planprosess for berørte kryss/veier utenfor planområdet.  

I utgangspunktet stiller ikke kommunen rekkefølgekrav til tiltak utenfor planområdet. 

 

Anbefaling: Planområdet utvides ikke og kommunen avventer forslag til løsning i 

trafikkanalysen og vil da vurdere evt. utvidelse av planområdet. 

 

 

Nordland fylkeskommune (Nfk) (datert 13.12.2011) 

Fauske er viktig handelssentrum for Indre Salten. Regionsentrene er viktige for Nfk som 

lokomotiver i den regionale samfunnsutviklingen. Gjennom forskjellige stedsutviklingsprosjekt, 

også i Fauske, har Nfk arbeidet for å styrke bysentrene i fylket. Det er ønskelig at kommunen 

følger dette opp i sine prioriteringer. Nye etableringer utenfor de etablerte sentrumsområdene har 

ført til en svekkelse av handelsgrunnlaget for forretningene i sentrum. Dette fører igjen til 

redusert attraktivitet og regional betydning for våre byer, og en utvikling med økt avhengighet av 

bil. Større forretningsetableringer utenfor sentrum vil gi negative miljø- og trivselsfaktorer i 

Fauske. Et handelstilbud med avhengighet av bil vil være et redusert tilbud til reisende og 

fastboende uten bil. Bes om at sentrumsarealene prioriteres fremfor å legge til rette for nye 

etableringer utenfor byområdet. Der man ønsker å legge til rette for nye etableringer utenfor 

sentrum, vil man måtte forholde seg til statlige planretningslinjer for kjøpesentre som definerer 

tillatte varegrupper. Det bør fastsettes maksimumsnormer for parkering. Det vises til statlige 

planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Det bes om at klimagasser og 

energibruk blir definert som utredningstema i planprogrammet. Planen er ikke i konflikt med 

kjente verneverdige kulturminner.  



 

Vurdering: Frist for innspill følger krav i plan- og bygningsloven og var 21.11.2011. Nfk har 

ikke bedt om utsettelse av fristen og i tillegg fikk Nfk v/Dag Bastholm planprogrammet 

oversendt til forhåndsuttalelse på e-post 08.09.2011 . Kommunen vil prinsipielt ikke ta stilling til 

innspill som kommer etter frist om det ikke er gitt utsettelse av denne.  

 

På generelt grunnlag viser man til overordnet vedtatt plan der planområdet er avsatt til forretning 

og kontor. Når det gjelder vurderinger vedrørende sentrumsutvikling m.m. så vises det til 

planprogrammet pkt. 5.1. Her inngår dette i problemstillingene som vil bli belyst i 

handelsanalysen . Nfk viser til statlige retningslinjer vedrørende kjøpesentre og varegrupper, her 

har Nfk v/Helge Lynghaug selv vist til Miljøverndepartementets sak vedrørende Mo industripark 

som retningsgivende. Når det gjelder å definere klimagasser og energibruk som utredningstema i 

planprogrammet mener kommunen at det er tilstrekkelig at dette vurderes som en del av 

trafikkanalysen m.m., se planprogrammet pkt. 5.2 og 5.3. 

 

Anbefaling: Innspillet er datert 3 uker etter frist og mottatt 4 uker etter frist. Det tas derfor ikke 

konkret hensyn til dette. På generelt grunnlag mener rådmannen at innspillene fra Nfk allerede er 

ivaretatt i forslag til planprogram.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for Områderegulering for Terminalveien øst fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-028/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for Områderegulering for Terminalveien øst fastsettes som fremlagt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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DETALJREGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. 

   

 
Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt plankart med bestemmelser. 

 

Sammendrag: 
 

Forslag til detaljregulering for Jernbanegata 3 ble vedtatt i kommunestyret den 08.11.11, sak 

017/12. 

 

Innen påklagingsfristen i.h.t. plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, er det innkommet 1 

påklaging på kommunestyrevedtaket. 

 

Klagen fremsettes av Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støtteunderskrift fra ytterligere 

20 naboer, og lyder som følger: “Herved påklages Fauske kommunestyres vedtak fattet i møte 

08.11.11, sak 017/12, godkjenning av Detaljregulering for Jernbanegata 3. 

I tillegg har vi noen kommentarer i forbindelse med de siste hendelser. Saken ble vedtatt med 15 

mot 13 stemmer etter at alle partier, unntatt posisjon (AP og Høyre) støttet vårt syn., jfr. kopi av 

reportasjer i lokalavisene. Resultatet viser at stadig flere (også blant politikerne) har innsett at 

det er en stor feil å gjennomføre en slik utbygging! 

Like før avstemmingen i kommunestyret 8. nov. ba AP om gruppemøte. Etterpå ble det sagt 

(sitert etter hukommelsen): Vi er enige om å si ja til byggeplanene denne gangen, men for 

fremtiden må det lages en helhetlig plan. (For hvordan Fauske skal utvikles!!) 

En helhetlig plan er noe vi har etterlyst siden denne diskusjonen startet! En klarere bekreftelse 

på at en slik plan ikke eksisterer enn denne uttalelsen til Ap´s gruppetalsmann, kan vel vanskelig 

gis. Hvorfor så viktig å gi tillatelse nå? Ville det ikke vært mer naturlig å få på plass en helhetlig 

plan først, og deretter behandle denne saken? 

Utbygger som også er medlem av kommunestyret for arbeiderpartiet, hadde erklært seg inhabil 

under diskusjonen/avstemmingen i denne saken. 

I de over 2 år denne saken har versert, har vi fått utrolig mange henvendelser med 

støtteerklæringer. Det har vært på e-mail, sms, telefon, facebook og på vår hjemmside: 

http://www.facebook.com/fauskehoyblokk, samt i avisinnlegg.  

I tiden etter at vedtaket ble omtalt i avisene, har mengden av støtteerklæringer økt ytterligere. 

Vi setter oss ikke i mot en tettere utbygging i Fauske sentrum. Det vi ber om, er at kommunen 

blir pålagt å utarbeide en HELHETLIG PLAN som tar hensyn til og er i samsvar med 

befolkningens oppfatning. Derfor må Fylkesmannen stanse planen om utbygging i Jernbanegata 

3 slik den ble vedtatt under sak 017/12 i Fauske kommunestyre.”   

 

I ovenstående klage fremkommer det etter rådmannens vurdering ingen vesentlige nye momenter 

i saken. 

http://www.facebook.com/fauskehoyblokk


 

Rådmannen finner ikke grunn til å ta denne påklagingen til følge og anbefaler at saken 

oversendes til Fylkesmannen i Nordland. 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 08.11.11, sak 017/12. 

 

Klage fra Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støtteunderskrift fra 20 naboer 

oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-029/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 08.11.11, sak 017/12. 

 

Klage fra Kåre Aanstad og Magne Thomassen med støtteunderskrift fra 20 naboer 

oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG 

FRILUFTSLIV - INFORMASJON OM PLANOPPSTART 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Fauske Kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal revideres.  

Vi setter derfor ned en arbeidsgruppe på fem eller seks personer; to ansatte i kommunen (Jakob 

Djupvik og Bent Sollund) og to fra Idrettsrådet (Line Bergli og Geir Svarholdt). I tillegg ønsker 

vi deltakelse fra ungdomsrådet og DNT. Disse navn er ikke klar foreløpig.  

Arbeidet igangsettes februar 2012.  

 

INNSTILLING : 
 

Informasjon om planoppstart tas til orientering. 

 

 

PLUT-030/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

En fra videregående skole deltar i plangruppen. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Informasjon om planoppstart tas til orientering. 

 

En fra videregående skole deltar i plangruppen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Fagleder park/idrett til videre forføyning    
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER 

   

 

PLUT-031/12 VEDTAK-  17.01.2012 
 

Saken ble trukket. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


