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OPPVEKSTSENTER. KLAGE pA VEDTAK PLUT 026112

AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV
TILLEGGSOMT pA SØBBESV A AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM
GNR. 103 BNR. 11

FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT
OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE
KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRIG AV
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BOSTEDSADRESSE. KLAGE pA PLUT-SAK 038112
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2681

Arkiv sak.: 12/694
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 040112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

. I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

I Dato: 16.04.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

ato:
nr:

15.02.2012
4/2012

Fra kL. 10:00
Tilkl. 14:15

Til behandling: Sakene 032112 - 039112
Møtested: Administras . onsby et, møterom 2

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan
Larsen, Erling Palmar, Kai Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten, Ari Tollnes.

Varamedlemmer:
*

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder planutvikling, plansjef, IT-sjef, Kirsti Ellngsen, Lars
Morten Rødaas, Ane Elin Olsen.

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

F=k:;~;,g ah$d-
~n Haga¡¡nsdotti~
enhetsleder

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrif sendes:
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier

Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 16.02.12

MERKADER:

Svar på spørsmål fra siste møte:
Janne Hatlebrekke: IT-sjef svarte. Bredbåndstilgang i Øvre Valnesfjord. Kommunen har
ingen prosjekt på gang. Initiativ må tas av nærmiljøutvalget, lag for foreninger eller andre
private.

Tema: Orientering om landbruet i Fauske - Utvikling og utfordringer



Fra Fauske og Sørfold bondelag deltok Kirsti Ellngsen, fra Fauske og Sødo1d bonde- og
småbruerlag deltok Lars Moten Rødaas og fra Fauske og Sørfold skogbrukerforening deltok
Ane Elin Olsen.

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. Leder i planutvalget orienterte om at "orientering av aktuelle saken) skal komme som

et nyt punt på innallngen. Spørsmål vil kunne tas under dette punet.

. Leder tok også opp spørsmålet om tileggssak og fikk tilslutning til at ((Endring av
kommunedelplan med tema motorferdseb) kune tas opp i møtet som ekstrasak.

. Ottar Skjellhaug (AP): Ber om orientering om utfyllng ved Lundhøgda. Enighet om at

Kai Inge Sletvold (eier av Lundhøgda) fratrer møtet under orienteringen.
. Linn Norman Godtfredsen (AP):

1. Ber om orientering om hva som er gjort med Coop~vilaen, brantomt i Sulitjelma,
falleferdig hus på Sandneshaugen og bedehuset.

2. Medfører det riktighet at Smeltehyta skal rives?
. Jane Hatlebrekke (AP):

1. Ber oín orientering om utfyllng på Kjetil Skår sin eiendom på Lund.
2. Fremdrift i stenging av vei til Valnesfjord skole.

. Ari Tollånes (H): Fremdrift i ekspropriasjon i Furesfeltet.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Svar på spørsmål:
Ottar Slçellhaug;
Enhetsleder planutvikling svarte. Kommunen har vudert utfyllingen som ikke søknadspliktig
tiltak. Fylkesmanen er orientert. Utfyllngen skal brukes til oppstilingsplass for
campingvogner. Dette vurderer kommunen som omdisponering av dyrka mark. Det må søkes
om omdisponering etter jordloven.
Linn Normann Godtfedsen:
Pkt. 1. Enhetsleder planutvikling svare. Coop-vilaen: Prosess rivingspålegg er ikke staret.
Kommunalsjef svare. Prosess skal stares opp. Brantomt: Forsikringssak er nettopp
avsluttet, forventer at opprydding settes i gang. Sandneshaugen: Har kontaktet eier. Eier lover
å rydde opp. Kommunalsjef: Eier skal gis ny kort frist til å rive bygget. Bedehuset: Eier er
kontaket skrftlig. Han har svar at huset skal restaureres. Arbeidet skal starte opp i mai.
Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Kommunen er ikke kjent med at bygget skal rives.
Janne Hatlebrekke:

Pkt. 1. Plansjef svare at det er gitt muntlig tilatelse til utfyllng.
Pkt. 2. Utvalgsleder svare at saken skal gjennomgås på utvalgets neste møte.
Art Tollånes:

Kommunalsjef svare. Kommunens advokat har fått oppdraget. Det skal være møte med
grunneier i mars for å forsøke å oppnå minnelig avtale.



Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

032/12

033112

034/12

035112

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKR I PERIODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

KLAGE pA VEDTAK i PLUT-SAK 19112: KJØRETILLATELSE
TURISTANLEGGET V/STORTOPPEN/OTERVATN

RULLERIG AV TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN -
OPPSTARTSMELDING

SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR BYGGING AV
STORELVVATNET KRFTVERK I SULITJELMA.

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRIG AV
FRITIDSBOLIG P A SAGMO TIL HELARSBOLIGINY
BOSTEDSADRESSE. NY BEHANDLING

ENDRIG AV DELPLAN MOTORFERDSEL

036112

037112

038112

039/12



032/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 3/2012 godkjennes.

PLUT -032/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

033/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-033/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

034/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-034/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

035/12: KLAGE PÅ VEDTAK I PLUT-SAK 19/12: KJØRETILLATELSE
TURISTANLEGGET V/STORTOPPEN/OTERV ATN

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i PLUT-sak 19112 opprettholdes.

PLUT -035/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble endret: Det skal være PLUT-sak 19/12, ikke PLUT-sak 14112.



Ari Tollånes (H) fremmet følgende forslag:
Pun 1: Som tidlìgere.
Pun 2: Som tidligere.
Pun 3: Transport i påskehøyiden tilates ikke.
Punt 4: Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er
vedtatt, dog ikke lengre enn til 1. mai 2013.
Pun 5: Somtidlìgere.
Pun 6: Som tidligere.
Punt 7: Det skalleveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt
gjenstår ved sesongslutt. Et endelìg krav fra Fauske kommune er at opprydding skal
være endelìg ferdig innen 1. mai 2013.

Kathrine Moan Larsen (FL) og Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag:
2. Dispensasjon for inntil 9 turer pga. kortere frist.
Endr. Pkt 3. Tiltakshaver kan kjøre i helgene.
Emir. Pkt. 4. Ferdigstilelse innen 1. mai 2013 iht. reindriftsnæringens innspilL.
Endr. Pkt. 7. Tiltakshaver må dokumentere arbeidet underveis iht. kommunens krav.

H' s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FLs forslag.

VEDTAK:
Med hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19,2 og 3, gir planutvalget dispensasjon fra
gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Joakm Jamæs, Bodø, gis dispensasjon for transport med snøskuter fra kirka i
Sulitjelma til Breporten i fbm bortkjøring av avfall fra turistanlegget. Trase i hht
vedlagte karutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 6 tuer pr sesong med 2 stk kjøretøy. Det skal
føres kjørebok.

3. Transport i påskehøytiden tilates ikke.
4. Dispensasjon gjelder frem til nyt regelverk for motorferdsel i utmark er vedtatt,

dog ikke lengre enn til 1. mai 2013.
5. Grunneiers tilatelse må innentes av søker.

6. For øvig gjelder bestemmelserlvilkår vedtatt i tilknytning til kommunedelplan
med tema motorferdseL.

7. Det skal leveres rapport for utført arbeid og plan for det som eventuelt gjenstår ved

sesongslutt. Et endelìg krav fra Fauske kommune er at opprydding skal være
endelìg ferdig innen 1. mai 2013.

036/12: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN -
OPPSTARTSMELDING

INNSTILLING:

Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold til vedlagte
prosjektlan datert 31.1.2012.

PLUT -036/12 VEDTAK- 15.02.2012



Innstillngen ble enstemmig vedtatt. ,

VEDTAK:
Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen gjennomføres i henhold til vedlagte
prosjektplan datert 31.1.2012.

037/12: SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BYGGING AV STORELVVATNET
KRFTVERK I SULITJELMA.

INNSTILLING:

Med hjemmel plan- og býgnings10vens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftnlegg kan etableres i tråd
med godkjente planer.

Begruelsen for å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

PLUT-037/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel p1an- og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanlegg kan etableres i tråd
med godkjente planer.

Begrelsen for å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

038/12: GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV
FRITIDSBOLIG P Á SAGMO TIL HELÁRSnOLIGINY BOSTEDSADRESSE. NY
BEHANDLING

INNSTILLING:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruken for området
Sagino.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er vesentlig
større enn fordelene. Med bakgru i dette finner planutvalget at det inedhjemme1 i p1an-
og bygningslovens §19-2 ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan
arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hultinann hva angår omgjøring av fritidsbolig på
Sagino til helårsboliglfast bopel kan innvilges.

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

PLUT-038/12 VEDTAK- 15.02.2012



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vurdering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er
vesentlig støre enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med
hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19-2 ikke er grlag for å gi dispensasjon fra

vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hultman hva angår
omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsboliglfast bopel kan innvilges.

Begruelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

039/12: ENDRING AV DELPLAN MOTORFERDSEL

PLUT-039/12 VEDTAK- 15.02.2012

Utvalgsleder i p1an- og utviklingsutvalget tok opp saken i møtet.

Fauske komme starer arbeidet med å gjennom gå motorferdselsplan med sikte på å ta
inn i planen mindre vesentlge endringer vedr. kjøring med scooter 1. påskedag.
Bakgru for igangsettelse av arbeidet er at Fauske kommunes nabokommune Saltdal
har åpnet for kjøring med scooter 1. påskedag.
Et av Saltens største hyteområder ligger i Sulitjelmafjellene som omfatter Fauske og
Saltdal kommune. Innfallsporten til dette området går via Sulitjelma som ligger i
Fauske kommune.
For å legge til rette for en lik behandling av motorferdsel i dette område, vil Fauske
kommune se det som foriålstjenlig og endre motorferdselsplan, med at det 1.
påskedag ikke blir en scooterfi dag. 1. påskedag er dessuten den dagen i påsken da
store deler av hyteturstene reiser hjem fra påskeferien og de fleste ha lov etter
motorferdselsplan til å bruke scooter til sin hyte og kan etter nåværende
motorferdselsplan ikke kjøre fra hyten på denne dag, men ligger hyten på
Saltdalsgrunn kan det kjøres til kommunegrensen til Fauske som ligger midt i
hytteområdet

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag:
Fauske kommune starer arbeidet med å endre delplan motoderdse1 for i hovedsak å
endre planens pun som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke
blir en scooterfi dag.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å
endre planens punk som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke
blir en scooterfi dag.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
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JouralpostID: 12/2679

Arkiv sakD.: . 12/692
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 041/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

I Dato: 16.04.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 022/12: SØKNAD OM OMDISPONERING AV ARAL FOR OPPFØRING AV
BOLIG P Å LANDBRUKSEIENDOM - GNR. 5513

VEDTAK:

Med henvísníng tíl det som er nevnt í saksutredníngen, og í medhold av Jordlovens § 9
samt de1egasjon~ gís det tí1ate1se tn omdísponeríng av ínntn 300 m2 dyrkbar tunområde
for oppføríng av nyt boHghus på gnr. 55/3 í Fauske kommune

Det settes som vnkår for omdísponeríngen at p1asseríng av bolíghuset gjøres í samåd
med kommuna1landbrusmyndíghet.

Tí1atelse tn omdísponeríng faller bort hvis tntaket omdísponeríngen gjelder íkke er
påbegynt ínnen 3 år fra vedtaket er fattet.

DPLU. 023/12: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT P Å GNR. 5513

VEDTAK:

Med henvísníng dl det som er nevnt í saksutredníngen, og í medhold av Konsesjonsloven
av 28 november 2003, samt delegasjon, ínnvnges Chrstían og Runa Gravem - Nordgård
2 års utsettelse på boplíkten på gnr. 55/3.

Eíendommen må tnflytes ínnen 01.01.2014 og deretter bebos í mínst 5 år
samenhengende.

DPLU. 024/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
TIL KOPPDALEN



VEDTAK:
Med hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Helge Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr sesongfor transport av
bagasje, utstyr og brensel til hytte som han eier sammen med sin far,beliggende i
Koppdalen.

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 11. mai 2014.

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdsel.

DPLU. 025/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
TILNÆVERVATN

VEDTAK:
Med hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med tema motorferdsel:

1. Helge og Gøran Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges ti sammen inntil 6 turerpr
sesongfor transport av bagasje, utstyr og brensel til sin hytte beliggende ved
Nevervatn.

2. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 11. mai 2014.

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

5. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorferdsel.

6. Denne tilatelse betinger dispensasjon fra Sørfold kommune.

DPLU. 026/12: 103/520 - SIRI SLETTEN/STEFFEN PEDERSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, FASADEENDRING OG NYE VÁTROM I



EKSISTERENDE BOLIG I VANGSVEIEN 12, FAUSKE. BRA=197 M2, LA=138 M2.
BYGN.NR 188875505

VEDTAK:

I medhold av PLB §20-1 og SAKI0 §2-2 meddeles tilatelse for ombygging av
eneboligen som omsøkt.

I bakgrunn av sentral godkjennng samt søknad om lokal godkjenning om ansvarsrett
godkjennes Brødr. Palmesen Ans for SØKlRO og UTFIKUT for tømrer og
trekonstrusjoner.
I bakgr av sentral godkjenning og søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett

godkjennes Ebbe Rørservice AS for PRO/KR og UTFIKUT for van og
av1øpsinnstallasj on.
I bakgrunn av søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett godkjennes flslegger Poul
Christensen for PROIUTF og KUr av fls og membranarbeider.
Flexit AS godkjennes for PRO av ventilasjonsanlegg

Når tiltaket er ferdigstilt må det anodes om ferdigattest.

DPLU. 027/12: 761177 - ELIN HANSENIJENS EILERTSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE OM TILTAK, RIVING AV GAMMEL HYTTE SAMT OPPFØRING AV
NY PÅ SAMME STED I BRATT ÅSVIKA, VALNESFJORD, BRA=57,5 M2.

VEDTAK:

I medhold av PLB §20-1 a og e,jvfSAK 10-4-1 meddeles tilatelse til riving av eldre
hyte samt oppføring av ny på samme plass som omsøkt på fritidstomten g.m. 76 b.nr.
177 i Brattåsvika, Valnesfjord.

Fraksjonsrapport fra godkjent mottak etter riving må innsendes til kommunen.

i bakgr av sentral godkjenning og søknad om ansvarsrett godkjennes Byggsøk Norge

VIJarie Pedersen for SØK, Oras AS Bodø for PROIUTF for innv. vvs og sanitær,
Russånes Fabrikker AS for PROIUTF for byggesett på fabrikk. I bakgrun av søknad
om lokal godkjenning om ansvarsrett godkjennes BjørsetBygg og Anlegg for UTF av
riving av hytten, grunnarbeider og oppf. av rå bygg, Semcon Nord AS, Bodø, for
PROIUTF for membran- og våtromsarbeider, Kjell Håkon Pedersen for UTF for
innredningsarbeider.

DPLU. 028/12: 51/3 OG 4 - ALVENES MARIA E. - DISPENSASJON SAMT
IGANGSETTINGSTILL. FOR OPPFØRING AV NAUST PÅ CA 24 M2 SOM TILBYGG
TIL TO EKSIT. NAUST VED SJØEN PÅ EIENDOMMEN GNR.51 BNR.3 OG 4 PÅ
ALVENES, FAUSKE

VEDTAK:



1----
.:

I h.h.t. vedta i D7T sak 29/2001 jvf. kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon
fra arealplanen samt dens bestemmelser og dispensasjon fra PBL § 1-8 om tiltak langs sjø
og vassdrag, jvf. PBL § 19-2.

Byggetilatelse meddeles i medhold av p1an- og bygningslovens § 20-1 for oppføring av

nyt naust i rekke til eksisterende naust på eiendommen gbnr.5113 og 4 på Alvenes som
omsøkt.

Jvf. mottatt tegning skal naustene i rekken ha lik utforming og farge.

DPLU. 030/12: HEGE KRSTOFFERSEN OG CHRISTOPHER SJUE, FARVIKVEIEN 5,
FAUSKE. SØKNAD OM ENDRET ADKOMST TIL EIENDOMMEN FARVIKVEIEN 5,
GNR. 104 BNR. 144

VEDTAK:

Søknad fra Hege Krstoffersen og Christopher Sjue hva angår endring av adkomst til
eiendommen Farvikveien 5 fra Farikveien til Valnesfjordveien innvilges.

Dagens adkomst må fysisk sperres.

Eiendommen beholder sin nåværende adresse Farvikveien 5.

DPLU. 031112: 77/1 - KAI-FRODE SOLBAKK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING
AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV LITEN TOMT FOR TRANSFORMATOR
VED NORDVIK

VEDTAK:

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

§ 9 tilatelse ti10msøkte fradeling og omdisponering av areal på ca 0,015 dekar for
transfortatorstasjon.

Det settes som betingelse at tomten legges så nær eksisterende gamle bilvei som mulig.

Det gis også tilatelse til fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

DPLU. 032/12: MOTORFERDSEL I UTMARK

VEDTAK:

Med hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommuneplan med tema motorferdsel:



7. Eva og Kjell Jensen, FridtjofØstensen og Rita østensen, Fauske, innvilges til
sammen inntil 6 turer pr sesongfor transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta
beliggende i Bjørnhaugen.

8. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 11. mai 2014

9. Det skal føres 19ørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune.

10. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hytta.

11. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med
tema motorftrdsel.

DPLU. 033/12: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM
IGANGSETTINGS- TILLATELSE FOR BUNNLEDNINGER SAMT SELVE BYGGET
U. TEKN. INSTALLASJONER FOR FORRTNINGSBYGG PÅ TELENOR~TOMTEN,
SJø GATA 45

VEDTAK:

I medhold av p1an- og bygnìngs10vens § 20-1, jvf. § 21-2 og § 21-4 meddeles
ìgangsettìngstì1atelse for bunednìnger samt selve bygget utenom teknske
ìnstallasjoner, fram tH1uket ìso1ert bygg som omsøkt.
Mìndre fasadeendrìng godkjennes.

Søknad om ansvarsrett fra H. & O. Bertardsen AS, Sweco Norge AS, YlT AS, Skanska
Norge AS og Fìnneìd Sveìseverksted AS godkjennes.

Innvilget ansvarsrett fra Unìkus AS og Nordconsult AS ì sak 07111, 132/11 og 08112
vìdereføres til omsøkte ìgangsettìng.

Kommunen vìser for øvrìg tH rametìll. og senere endrìng ì sak 07/11 og 132111.

DPLU. 034/12: 45119 VIBEKE SOLBAKK - SØKNAD OM FRADELING AV
GRUNNEIENDOM TIL EVY-IREN SOLBAK VED HOLSTAD

VEDTAK:

Skogbrukssjefen vìser tì saksutrednìngen og gìr med hjemmel jordlovens § 9 og § 12
ìkke tì1ate1se tì1 h.h.v. omsøkte omdìsponerìng av dyrka jord og omsøkte fradelìng av 2,8
dekar for eksìsterende vånìngshus. En slìk omdìsponerìng vil legge beslag på dyrkbar
jord som eìendommen vH ha behov for ved sìn drìft og slìk fradelìng må anses som ìkke
forsvarlìg med hensyn tì eìendommens avkastnìng.
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Skogbrussjefen har foretatt vudering aven mindre tomt på ca 1,3 dekar for det
eksisterende våningshuset og har samlet sett fuet med hjemmel i jordlovens § 9 og
§ 12 å gi tilatelse til den omdisponering av ca 0,3 dekar en slik tomt medfører samt til en
samlet fradeling av 1,3 dekar tomt. En slik omdisponerig av et lite og dårlig arondert
areal med dyrkamark kan aksepteres og en slik tradeling kan anses som forsvarlig med
hensyn til eiendommens avkastning. Omdisponeringen synes ikke å være i strid med
naturangfoldlovens vuderingsprinsipp i § § 8 - 12.

Tomten må ikke omfatte gårdsveien på anen måte enn at tomten gis tinglyst rett til bruk
av gårdsveiens nedre deL.

DPLU. 035/12: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS- SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE FOR ETABLERING AV FLERLEILIGHETSHUS I
ERIKSTADVEIEN 70, TIDLIGERE HUSMORSKOLEN

VEDTAK:

I medhold av PLB § 20-1 meddeles rametilateIse for brusendring av husmorskolen til

flerleilighetshus på fradelt tomt G.m. 104 B.nr. 843.

I medhold av PLB § 19-2 gis dispensasjon fra kommunens planbestemmelser § 2-1, som
hjemler krav om utarbeidelse om reguleringsplan, mot at det utarbeides en detaljert
situasjonsplan, samt dispensasjon fra krav om universell utforming for 2 leiligheter i
3.etasje, bygg B.

Søknad om ekstra adkomst til Erikstadveien 70 godkjennes.

Det må utarbeides avrenningsplan for veilparkeringsareal, samt området ved bygget.

Det vises for øvig til utredningen i saken. Søknad om ansvarsrett fra Erikstadveien 70
AS godkjennes.

DPLU. 037/12: STAT SKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM TILLATELSE TIL
PUNKTFESTE AV NAUST VED NAUSTBUKTA VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR.
L. FESTER: STÅLE INDREGÅRD, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til puntfeste av
naust på eitmdommen gn. 119 bnr. 1 som omsøkt.



DPLU. 039/12: 102/238 - KENNET WINDSTAD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, FRITTSTÅENDE GARASJE, BTA = 64 M2 MED STØTTEMUR I
ROGNVEIEN 13 , FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av PLB § 20-1 og SAK 10 § 4-1 meddeles tilatelse til oppføring av
frttstående garasje i Rognveien 13 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Salten Byggservice AS og A. Moan AS godkjennes.

DPLU. 040/12: 103/391 - LARS ANTONSEN - GJENOPPBYGGING AV BOLIG I 2.5
ETASJER ETTER BRANN I STORGATA 103, BRA = 250 M2, LA = 190 M2

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, jvf SAK §4-1, meddeles gjenoppbygging av
bolig på fradelt tomt i Storgata 103 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS og Rørleggermester Bringsli godkjennes.

DPLU. 043/12: WANJA KRSTOFFERSEN M.FL. SØKNAD OM FRAELING AV CA.
60 M2 AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 17 BELIGGENDE VED MØLNVEIEN.
KJØPER: ARNE OTTO KORSVIK, MØLNVElEN

VEDTAK:

Med hjemme i p1an- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse ti fradeling av ca.
60 m2 av eiendommen gnr. 104 bnr. 17 som omsøkt.

DPLU. 044/12: 5818 - ROBERT KASSON - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS VED HAGENES

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser ti saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
ti10msøkte fradeling av ca 1,4 dekar tomt for eksisterende våningshus.

Det er en betingelse at tomten ikke må berøre gårdsveien på anen måte enn at fradelte
. tomt kun får tinglyst bruksrett til nedre del av gårdsveien.



DPLU. 206/11: 103/533, 1099 - JØRG A. MYRVANG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, TILBYGG, BRA 38 M2, I 2 ETASJER TIL EKSISTERENDE BOLIG MED
BRA 134 M2 I SELBERGVEIEN 6, FAUSKE. BYGN.NR.188872859

VEDTAK:

. I medhold av p1an- og bygningsloven § 20-1 og SAK §§ 3-1 og 3-2 meddeles tilatelse
for tiltaket som omsøkt.

Statens Vegvesen gir dispensasjon for tilbygg til eneboligen 30 m fra rv 80, med vedtak
av 02.01.12, som omsøkt.

Ansvarsforhold:
Selvbygger Jørg Anders Myrvang har sansynliggjort at arbeidene blir utført i samsvar
ihht lover og forskrfter og godkjennes som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og
kontrollerende, og er ansvarlig for at arbeidene blir utført i samsvar med kravene til p1an-
og bygningsloven med forskriftr.

Anodning om ferdigattest og kontrollskjema innsendes nàr tiltaet er ferdig.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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Deres referanse: Vår dato:

20.02.201211/5975

Uttalelse ti forslag ti reguleringsplan for Geitberget . Fauske kommune

Viser til brev av 27.06.2011.

Kommunestyret i Fauske vedtok med hjemmel i p1an- og bygningsloven, den
16.06.2011, å avvise det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget.
I forbindelse med utvidet boligbygging ga Statens vegvesen i 2001 midlertidig
avkjørselstilatelse fra dagens avkjørsel, med krav om at Fauske kommune utarbeidet ny
reguleringsplan der hele boligområdet fikk ny atkomstveg fra Geitberget i nord.

I forbindelse med at foreslåtte reguleringsplan for området ble forkastet ber vi om en
redegjørelse fra Fauske kommune som viser den videre prosessen innenfor et gitt
tidsperspektiv.

Statens vegvesen, avdeling Nordland
Med hilsen

l'~ft ti~
Marianne Eilertsen
seksjonsleder

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
B002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75552951
firmapost-nord~vegvesen.no

Org.nr: 971032081

1t~
Wenche Sivertsen

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 7895 33 52



Jnr. l;l IJ~38

Fauske kommune
Plan- og utviklingsutvalget

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede foretok 19.03.12 en befaring
av tilgjengeligheten utenfor Fauske svømmehall, samt Fauske videregående
skole, avd. Vestmyra.
Fauske svømmehall er innvendig et av kommunens mest tilrettelagte bygg.
Hallen er til stor glede og nytte for mange av våre innbyggere. Men
tilgjengeligheten til svømmehallen er ikke god nok.

Veien ned til hallen er bratt og mangler varmekabler. Dette gir problemer på
vinterhalvåret for både funksjonshemmede og funksjonsfriske.
Mennesker som er avhengig av rullestol har spesielt store
utfordringer. Stigningen kan faktisk være for bratt for rullestolbrukere, selv på
sommerhalvåret.
Kun området rett utenfor inngangspartiet har varmekabler. i tilegg tiner snø og is
fra dette partiet og har tendens til å skape en stor vanndam/isflate på deler av
varmekablene.
Den utvendige belysningen er mangelfulL. Dårlig belysning gjør i perioder av året
forholdene utenfor hallen enda vanskeligere.
Parkeringsplassene reservert for funksjonshemmede og området frem til disse,
bør så fremt mulig holdes snø og is fritt med varmekabler.
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber Plan- og
utviklingsutvalget se nærmere på denne saken, og snarlig sette iverk tiltak for å
bedre tilgjengeligheten til kommunens flotte svømmeanlegg.
Rådet anser det som svært viktig at universell utforming blir ivaretatt, også
utvendig.
I forbindelse med den utvendige befaringen på Fauske videregående skole ble
rådet gjort oppmerksom på at Nordland fylkeskommune ikke kan få opparbeidet!
tilrettelagt eget areal i hht. universell utforming før Fauske kommune asfalterer
veistykket uten fast dekke foran skolebygget. Dette området eies av Fauske
kommune.

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ber Plan- og
utviklingsutvalget se nærmere på denne saken, for om mulig finne en snarlig
løsning.

Med hilsen
Janne Hatlebrekke
Leder av Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
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Rapport vedrørende forskjønninglvedlikehold i Fauske

i

Plan og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtok på møet den 22.11.2011 og
nedsette en grppe bestående av: leder Fauna,enhetsleder bygg eiendom, enhetsleder
planutviking (sekretæriat) og utvalgsleder plan utviking for sette i gang en prosess
og å lage en handlingsplan sammen med berøre akørr for opprydding,forskjøng
og vedlikehold av utearealene inen Fauske kommune.

Grppen så det hensikmessig å stae med Fauske sentr og dets nærliggende
områder og har på bakgr av det utvidet grppen med representater fra Fauske
nærigsforu, Fauske handelsstadsforenig, Fauske parkerig og Am senteret. I
tillegg ka grppen utvides dersom det skulle være behov ved prosjektr i andre deler

av kommunen. De som deltar i gruppen er: Ottar SkjeUhaug, Gudrun
BagaUnsdottr, Bent F. Solbind, Kristian Amundsen, Nils Ole Steinbakk Birger
Sehjølberg, Asbjørn Lorentsen og Ann Mari Zahl.

Gruppen blir å betegne som stygsgrppe for det videre arbeide, for å samordne og
.. følge opp de mål og tilta som blir iverksatt. Grppen vil rapportere til Fauske

kommune ved plan og utvikingsutvalget om arbeidet frem til en ferdig handlingsplan
og i gang satte tilta.'"''
Gruppen har som mål at Fauske kommunes utearealer skal være innbydende,
universell og skinnende rent der innbyggerne og besøkende trives i flotte
omgivelser.

Planer., i gang satte tiltak og ansvarfordeUng for Fauske sentrum.
Fauske kommune:
Injøp. av flere søppelbokser og askebeger. Satt i gang

Planegge prosjekt hvor 2 personer i 4-5 mnd skal ha ansvar for rydding/vedlikehold
i sentrstrandpromenade. Settes i gang våren 2012.

Konta med Mesta vedrørende vedlikehold miljøgaten. Satt i gang

Snødding/strøing. Samarbeid Fauske parkerig, nærigsliv, gårdeiere og mesta.
Satt i gang

Tømme søppelbokser jevnlig. Satt i gang

Feiing og spyling av. Samarbeid mellom nærigslivet, VV A, Salten bra, Fauske
parkering og Mesta. Settes i gang våren 2012. ...,.

Sette i gang årlige ryddeakjoner på våren. Samarbeid med frvillige organsasjoner.
._.7-"
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Settes i gang våren 2012.
Rydde, oppgradere rudt Vestmyr skoleområde, idretthallen idrettanegg, fjerng

av kustgress og skateboardhall. Samarbeid med idrettslag og andre organisasjoner
med tilkyting til området. Settes i gang våren 2012.

Håndheve politivedtektene. Settes i gang sommer 2012

Innspill til regional transportlan vedrørende krssing av riks og stavei, samt
utbedrng av infarsårer til Fauske. Satt i gang januar 2012.

Opprydding skysselvika. Nærigslivet og greiere, avholdt møe med greier og
nærigsdrvende, dialogen fortsettr. Frist for å rydde opp 1. jun. Settes i gang
våren 2012.

Opprydding nord for sentr. Brev sendt til greiere og dialog oppretet. Settes i
gang våren 2012.

Opprydding i Sulitjelma. Samarbeid kommune, nærigsliv, greiere, Staten,

Sulitjelna næringsfellesskap og nærmiljøutv.
Settes i gang 2012

Opprydding Valnesfjord. Samarbeid ned nærigsliv 

og nærmljøutv. Settes i gang

våren 2012.

Fauske parkering:
Opprusting parkeringsarealer og sitteplasser. Settes i gang våren 2012.

Spleiselag av stillin tilkytet opprydding i sentr. Settes i gang våren 2012.

Snødding. Samarbeid med kommune. Avtle med private akører. Satt i gang

Feiing og spylling. Samarbeid med kommunen, VVA, nærigslivet og Salten bran.
Settes i gang våren 2012.

Amfi senteret:
Rydde i tilkyting til senterets arealer. Satt i gang

Fauske handelsstandsforening:
Pådrver og info overfor sine medlemsbedrfter vedrørende det og holde det ryddig
og fortuene rent i tilkyting til forretngene. Satt i gang

Fauske næringsforum:
Utsending av ino til berørte akrer. Satt i gang
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Akivisere sine fuedlemsbedrertil å holde det ryddig i tilkyting til de enkeltes

foreta. Satt ~ga~g ._~..ò.'
.f

lii
Fauna:
Samordne til~"edørende stedsutviking. Satt i gang

.w
"

Inlle og delta med nærigsliv akrer. Satt i gang.

d'

¡relles: ~
Beplantng, dugøader vår og høst, samt ved ekstra insats i forbindelse med
framvisnig av F.àuske til omverden. Kommunen lager en beplantngsplan og
kostnadsoverslag.
Kostnaden ved beplanting søkes fordelt på flere akører. Settes i gang våren 2012.

Bidra til at ansvaret for forskjønninglopprydding ligger i fellesskapet mellom
kommunen FN, handelsstaden, gårdeiere, Fauske parkerig og den enkelte
inbygger.Ansvar for å påvirke folk holdnger til det å være bevist på å bidra til en
ryddig og ren komiune. Settes i gang våren 2012.

Fortsette arbeide med å tà hele komiunen inemiet i prosjektt og bidra til en
handlingsplan for forskjønnelse/opprydding og fremtidig oppfølging av et skiende'
rent Fauske. Satt i gang.

Ot Skjellhaug

Leder plan og utvikingsutvalget
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST

Vedlegg: Reguleringsplanart med bestemmelser. Planbeskrvelse. ROS-analyse. Reguleringsplan for
Radioskogen.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

AlS Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Stadssalg Eiendom AS og Fauske kommune
forslag til områderegulering for Sjøgata vest.

PIanområdet er på ca. 59,8 daa og avgrenses av riksveg 80 mot nord, Postveien mot øst, sjøen
mot sør og Fauske niuseuiTe1etunet mot vest. Innenfor området finnes i dag Fauske apotek i
sørøst, Skatteetaten mot nordøst, NavlTelenor mot nordvest og kommunale bygg (VV A, Bran,
Park/idrett m.v.) mellom Sjøgataog sjøen i mot sør.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye forretningsbygg og bygg med
kombinert forretning i 1. etasje, kontor i 2. etasje samt leilgheter i øverste etasje. Planen legger
også til rette for et nyt barehagebygg og et bygg for fjernvareanegg mot sjøen.

P1anors1aget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning, Barnehage, Kontor, Bygdemuseum, Avløpsanlegg,

Fjernvarmeanlegg, Forretning/Kontor/Bolig, Næring/Bolig.
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles avlgørsel, Fortau/Gangveg,

Annen veg grunn (tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplasser.
3. Grøntstruktur: Friområde.

4. Hensynssoner: Angitt hensynssone bevaring kulturmiljø.

Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Telenor-tomten (vedtatt 9.12.2003),
reguleringsplan for Sjøgata (vedtatt 25.6.1985) og reguleringsplan for Radioskogen (vedtatt
11.2.1999).
Kommunedelplan for Fauske sentrum, de12 er vedtatt av kommunestyret 3.2.2011.
Foreliggende forslag til omregulering er i hovedsak i tråd med denne.

Vedlagt er skjema for vudering av risiko- og sårbarhet for området.
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Kommunen er kjent med ustadige grunnorhold (kvikkleire) innenfor planområdet. Rådmannen
viser til at dette er ivaretatt gjennom allerede utarbeidet geoteknisk rapport (Stadssalg Eiendom
AS) og bestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b). Rådmanen ta forøvrig vurderingen til etterretning og
konkuderer med at det ikke finnes andre kjente forholdIhendeIser, verken natulige eller
menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrvelse.
Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarerlvurderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljølfriluft og VV A.

Baras representant finner ingen kritikkverdige forhold knytet til bar og unge. Generelt stiles
imidlertid spørsmålstegn ved behovet for en barehage i dette området.

Koimentar fra folkehelserådgiver er som følger: "Slik jeg oppfatter reguleringsplanen er det
tenkt at området først og fremst skal brukes til forretningsvirksomhet og kontorer. Det er i
utgangspunktet trafikkøkende og dermed lite forenlig med for eksempel barnehagevirksomhet.
Selv om det er forventet en forbedring av trafikliorholdene med definert skille mellom kførebane
og fortau vil en generell trafikkøkning og trafikktetthet være en utfordring i områder der barn
skal ferdes.

Ut fra et helsefremme,!de perspektiv bør barnehager ligge i områder med stor frihet til aktivitet
og stort mangfold av opplevelsesmuligheter. Slik områdereguleringen for Sjøgata vest fremstår,
har området som ""barnehagearena "" klare begrensninger.

Et av oppmerksomhetsområdene knyttet til barnehager er hvordan barna kommer til
barnehagen. Legges det til rette for at barna skal kunne kføres helt inntil barnehagen er av- og
påstigningsområdet et kritisk punkt i forhold til trafikksikkerhet. Dette går ikke tydelig frem av
reguleringsplanen"

Fauske kommune har for tiden full barehagedekning. Utfra ovenstående merknader og at det
ikke er fremkoimet konket behov for en barnehage i dette området anbefaler rådmanen at
området BHl og FR9 tas ut av planforslaget. Planens begrensning reduseres tisvarende.
Planstatus for dette området er vist i gjeldende reguleringsplan for Radioskogen. Området har
benevnelsen Spesialområde - Bygdemuseum, Ml.

I angjeldende planforslag overlapper Fripmrådet FRI gjeldende boligområde Bli
reguleringsplan for Radioskogen.

. Rådmannen anbefaler derfor at FRI tas ut av planforslaget og planstatus (boligområde) i
gjeldende reguleringsplan for Radioskogen videreføres.

Forøvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.



Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut
til offentlig ettersyn tas områdene BHl, FRI og FR9 ut og planens begrensning reduseres
tilsvarende.

INNSTILLING:

Med hjemmel i p1an- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn.
Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BHl, FR10g FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

Even Ediassen
rådmann
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
til områderegulering for

Sjøgata Vest

SAKSBEHADLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008 RH
1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2010003

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 21.01.2011
av AlS Salten Kartdata på vegne av Stadssalg Eiendom AS og
Fauske kommune

Revidert:
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§ L

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på planartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning, Barnehage, Kontor, Bygdemuseum, Avløpsanlegg,
Fjernvarmeanlegg, Forretning/KontorlB01ig, Næring/ontor.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles avkjørsel, FortuiGangveg,
Anen veggr (tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplasser.

3. Grøntstruktr: Friområde.

4. Hensynssoner: Angitt hensynssone bevaring kulturmiljø.

§ 2

Plan erstatter "Reguleringsplan for Telenor-tomten" vedtatt av kommunestyet den
09.12.2003. Planen erstatter del av "Reguleringsplan for Sjøgata" vedtatt av kommunestyet
den 25.06.1985.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpa.sses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Forretning, Fl.

il) På område Fl kan det oppføres et forretningsbygg i en etasje samt kjeller med flatt tak
der maksimum byggehøyde er 10,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det
samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 2850 m2.

b) Tiltakets nærhet til museet som tur- og kultuområde skal vektlegges ved utforming av
bygg, veier, forstøtningsmurer og planering av tomten.

c) Området for váreleveranser skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere
/ containere for oppsamling av avfall skal plasseres i bygget eller avskjermes ved
levegg, beplantninK eller tilsvarende.

3.2 Barnehage, BH1.

a) Det tilates oppført barnehage i inntil 1 etasje. Maksimummønehøyde 8,0 m og
gesimshøyde 5,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Bygg vist i plankart er
ku retningsgivende og det tilates justering for best tilpasning til terreng. Takvinkel
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skal ikke være større enn 45 grader og det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke
overstige 50 %.

b) Tiltakets nærhet til museet som tur- og kultuområde skal vektlegges ved utfonning av
bygg, vei og planering av tomten.

3.3 Kontor, KL.

a) På område Kl kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses
eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det samlede bebygde
areal (BY A) skal ikke overstige 50 % inkudert parkering. Maksimum byggehøyde
skal ikke oversttge mønehøyde på eksisterende bygg.

3.4 Bygdemuseum, Ml.

a) På området forutsettes eksisterende bunkers opprettholdt som bevarngsverdig
an1egglygning i samråd med ansvarlige myndigheter.

3.5 Avløpsanlegg, Ol.

a) Eksisterende pumpestasjon for avløp kan opprettholdes og vedlikeholdes som
tidligere.

3.6 Fjernvarmeanlegg, FVl.

a) På område FVl kan det oppføres inntil 4 bygg i en etasje med maksimum mønehøde
på 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal ikke være større enn 45
grader. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 50 %, parkering er
ikke inudert. Bebyggelsen skal tilpasses naustbebyggelse på område for museum
med hensyn til fonn og mareria1valg.

3.7 ForretninglKontor/Bolig, F/K1Bl-FIK3.

b) På område FIKB2 kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

c) På område FIKB1-FIKB3 kan det oppføres et bygg i inntil 3 etasjer med maksimum
byggehøyde på 12,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde
areal (%-BYA) skal ikke overstige 50 % inkludert parkering.

d) Det tilates kontoriforretning i 1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer

tilates bolig i andre etasje.

e) Området for vareleveranser skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere
1 containere for oppsamling av avfall skal plasseres i bygget eller avskjermes ved
levegg, beplantning eller tilsvarende.
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f) Inenfor området skal det tilrettelegges for lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Plassering
tak/terrasse tilates.

g) Eksisterende bygg på FIKlB3 kan ved behov rives.

h) Det er felles atkomst til område F/K/3 for gn.103 bnr.11, 1338 og 1431.

3.8 NæringIKontor, N/Kl.

a) På område N/Kl kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det
samlede bebygde areal (BY A) skal ike overstige 50 % inkludert parkering.
Maksimum byggehøyde skal ikke overstige mønehøyde på eksisterende bygg.

§4
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Veg.

a) RV.80 og Postveien kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Kjøreveg, VEI 1- VEI 4.

a) Sjøgata forlenges vestover med VEI 4 og eksisterende atkomst VEIl fra Postveien
forlenges vestover til et sammenhengende veisystem jf. plankar. Vei skal
dimensjoneres i henhold til håndbok 017. VEI 4 skiltes som enveiskjørt fra Sjøgata
frem til P2 for å sikre trafikksikerhet i forbindelse med varelevering.

b) VEI 2 og VEI 3 er felles atkomst for tilstøtende eiendommer.

4.3 Felles avkjørsel, FA1-FAS.

a) FAl og FA2 er felles avkjørsel/atkomst for Kl og Ml samt eiendom gn. 103 bnr.82,

1301, 1411 og 1447.

b) FA3 er felles avkjørsel/atkomst for parkeringsplass P6.

c) F A4 er felles avkjørsel/atkomst for BH1 og museum vest for pianområdet.

d) FA5 er avkjørsel/atkomst for FV1.

4.4 Fortau/gangveg, Gl-G2S.

a) GI-G24 er felles for alle bruerne av området.

b) G 1-G23 er både eksisterende og nye fortau langs veg samt gangveg mellom disse.
Fortau langs vei skal opparbeides med asfalt og kantstein. Gangveg mellom områder
kan opparbeides med grs eller asfalt.
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c) G24-G25 er eksisterende strandpromenade langs sjø.

4.5 Annen veggrunn - grøntareal, AGl-AG2.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår anen veggr som grøfter, skjæringer 1
fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg. Området
kan opparbeides som grøntområde.

4.6 Annen veggrunn - tekniske anlegg, ATl-AT2.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår anen veggrnn som grøfter, skjæringer 1
fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg. Området
kan asfalteres ved behov.

4.7 Parkering, PL.PS.

a) Inenfor område P 1 avsettes 41 parkeringsplasser samt 2 parkeringsplasser ti personer
med nedsatt fusjonsevne.

b) Eksisterende bygninger innenfor P2 tilates revet.

c) Inenfor område P2-P7 avsettes det minimum 172 parkeringsplass og herav skal 5 %
være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

d) Område P8 er offentlg parkeringsplass for brukere av frområder vest for p1anomåde
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne.

§ 5
GRØNNSTRUKTUR

5.1 Friområde, FRl-FR13.

a) Områdene FRl-FR4 skal gis en tiltalende parktessig behandling og kan tilrettelegges
etter behov med belegningsstein 1 heller / skifer og/eller opparbeides gressplen.
Områdeiie FR5-FR13 kan opprettholdes og vedlikeholdes som grøntområder. Det skal
ikke føres opp bygninger og det er ikke tilatt med motorisert ferdseL.

b) Det kan anlegges komiunaltekniske anlegg herunder ledninger i gren og lignende.

§ 6
HENSYNSSONER

6.1 Angitt hensynssone, bevaring kulturmiljø

a) Se § 3.4 vedr. bygdemuseum, ML.
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§ 7

DIVERSE BESTEMMELSER

7.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis midlertidig brustilatelse eller ferdigattest for ny bebyggelse på Fl skal.
VEIl og VEI 4 knyttes sammen med Sjøgata og parkeringsplasser Pl~P6 samt G7-G8
og G 12-G 13 være opparbeidet i henhold til plankaret.

b) Før det kan gis byggetilatelse for bebyggelse innenfor pIanområdet skal det

gjennomføres en geoteknisk undersøkelse.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kultuinnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

d) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

l 7.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot gren og skal tilrettelegges for
egnet tiltak i byggegrnn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikrngstiltak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.

7.3 Tilgjengelighet

a) Fortauigangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad
utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle

tilak i pIanområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på
områder innom hus, som på områder utendørs.

7.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

7.5 Trafikkstøy

a) Miljøverndeparementets retningslinjer T-1442 om vegtafikkstøy gjelder for boliger
med varig opphold. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent
innendørs støyivå ikke overskrider grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot
vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i bru.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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21.01.2011 ~ Plan beskrivelse

1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgiver
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75 600702 og e-post:

postmottakc£fauske.kommune.no og Stads salg Eiendom AS v/Stig Otto Nilsen, Olav V Gate
100,8004 Bodø. Telefon 75 5872 00, mob. 41 45 8000 og e-post: stigc£stadssalg.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hi emmelshaver Adresse Poststed
103 82, 83,662, 1235 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø

103 1507,1518 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø

103 379 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø

121 i Statens Vegvesen Brynsengfaret 6 A 0667 Oslo

121 i Statens Vegvesen Dreyfushammam 3 i 8002 Bodø

103 i 1,1418 Fauske Kommune Torggata 11/21 8200 Fauske

103 1328 Stein AS Kirkeveien 5 i 8200 Fauske

103 1339,1448 Grimelid S AS Fjæreveien 5 8200 Fauske

103 1339,1448 Helland Ole AS Helland 8226 Straumen

103 1359 Naf Gårdene AS Slemdalsv I 0369 Oslo

103 1338,1431 Sjøgata 56 AS Sjøgata 56 8200 Fauske

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av forretningsbygg og bygg med
kombinert forretninger i I .etasje, kontor i 2.etasje samt leiligheter i øverste etasje. Planen legger
og til rett for ett nytt bamehagebygg. I planen vises også tilhørende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk

- " I.'
f1l\~ "0_

Utdrag av reguleringsplan for Sjøgata.
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21.01.2011 ~ Planbeskrivelse

Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Telenor-tomten (2003005), vedtatt av
kommunestyret 09.12.2003 med bestemmelser av 18.06.2004 og reguleringsplan Sjøgata vedtatt
av kommunestyret 25.06. 1985. De gjeldende reguleringsplanene tilater bygging av forretnings-
og kontorbygg samt offentlig bebyggelse. Det samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige
25 % og utregning areal viser at parkering ikke ble medtatt i oppgitt %-BY A. Kommunedelplan
for Fauske sentrum, Del Il er vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.

1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører at et større ubrukt område i Fauske sentrum kan benytes til forretning.
Området har tydelige spor ettertidligere aktiviteter. Nytt veisystem med fortau samt bygg og
definerte parkeringsplasser vil gjøre området mer attraktiv for videre etableringer i denne delen
av Fauske og sees på som positivt for Fauske sentrum. Etablering av barnehage i nærheten av
museumsområdet vil gi små negative konsekvenser for museumsdriften og positive konsekvenser
for beboere i mange av byggene i sentrum der det tilates leiligheter i øverste etasje. Planen
medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor pIanområdet pga
høydeforskjeller i terrenget samt avstand til tiltak. Videreføring av Sjøgata med fortau frem til
museumsområdet samt markert område for parkering gir positive konsekvenser i form av bedre
trafikksikkerhet og økt tilgjengelighet for allmennheten opp mot friområder vest for planområdet.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 59,8 daa og ligger helt vest i Fauske sentrum og omfatter området mellom
rv.80, sjøen, Postveien og Teletunet.

4



21.01.2011 ~ Plan beskrivelse

2.2 Eksisterende arealbruk

Området avgrenses av riksveg 80 mot nord og Postveien mot øst og Sjøgata mot sør. Veisystem i
henhold til reguleringsplan for Sjøgata er bare delvis gjennomført pr. i dag og vil nå bli
videreført. Postveien har litt høydeforskjell til atkomstveien, VEI 1 nedenfor Skatteetaten /
Friskhuset. Området skal profieres og man vil da se på tiltak for å jevne ut forskjellen mellom
Postveien og VEIl. Innenfor området finnes Fauske apotek i sørøst, Skatteetaten/Friskhuset mot
nordøst og Nav samt Telenor mot nordvest.

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Vestmyra skolesenter, som ligger ca 600 m fra området. Innenfor en radius på
under i km ligger Vestmyra barnehage (kommunal) og Lyngheia barnehage (privat). Fauske har
flere innregulerte friområder, fotballstadion, svømmehall og idrettshall som ligger innenfor en
radius på ca 1 km fra området. Det er under 100 m til butikker for mat og det er under 500 m til
butikker for klær, elektronikk, jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
I planområdet ligger rv.80 i nord med rundkjøring til Postveien i øst og i sør ligger Sjøgata, som
er to kommunale veger. Vei til skattetaten fra Postveien samt vei fra Sjøgata er opparbeidet pr. i
dag samt vei fra Sjøgata til Nav-bygget. Innenfor området finnes tekniske anlegg som vann, avløp
og strøm. Kommunen har vurdert kapasitet på anlegg og sett på løsning for overflatevann. I
samråd med ansvarlige etater er det også sett på eksisterende teleanlegg og el-kabler der
kraftlaget vil vurdere behovet for ny trafo i området.

2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området. Like vest for pIanområdet ligger "Teletunet", som
er et verneverdig kulturmiljø.

2.6 Grunnforhold
I forbindelse med gjeldende plan for Telenor-tomten ble det utarbeidet en rapport av
Scandiaconsult i 2003 med geoteknisk vurdering av området. Dette selskapet er i ettertid
oppkjøpt av Rambøll, som i forbindelse med mulig utbygging av Nav gjorde grunnboringer i
2009. Disse rapportene vil ligge til grnn for fremtidige byggeplaner i området FL.

2.7 Klimatiske forhold

Generelt er Fauske svært vindeksponert, men utgjør ingen risiko. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflikt med tiltaket.

2.8 Støy
Området har flere kjøreveier og noe trafikkstøy kan forekomme. Det antas at størst støy vil
komme fra rv.80, men vil ikke komme i konflikt med tiltak i planen foruten muligens
toppleiligheter. Fremtidig trafikkstøy vil øke noe pga ny plan, men det ansees likevel ikke som
nødvendig med egne støyberegninger pga hastighet og avstand vei vil være som for øvrige
leiligheter i sentrum.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt, se også pkt. 2.6 vedr.
grunnforhold.
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3.0 llanfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Sjøgata Vest og planid er 1841-2010003. Planforslaget består av:

. plankart av 21.01.2011, målestokk 1: 1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 21.01.2011

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretninger, kontor, kombinert
forretning/kontorlbolig, barnehage, friområder, parkering, gangvei/fortau samt løsning kjøreveier.
Maksimal byggehøyde er satt til henholdsvis 12,0 m. For områder med utnyttelsesgrad vist som
bebygd areal (BY A) er parkering vist som eget formålsareaL. Der utnyttelsesgrad er vist som
bebygd areal (%-BY A) inngår parkering i utnytelsesgraden. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m. Plantype er områderegulering, men
deler av planområdet er detaljplanlagt. Større avvik fra områdereguleringsplanen vil føre til krav
om detaljreguleringsplan.

Planforslaget følger i hovedsak vedtatt reguleringsplan for Telenor-tomten og reguleringsplan for
Sjøgata der formålet var forretning og kontorbebyggelse, vei, parkering, fortau m.m.

Forretning
I område Fl planlegges et forretningsbygg på ca 2850 m2 og en kjellerdel, som må tilpasses
grunnforholdene og er anslått til ca 800 - 1 200 m2. Det er noen nivåforskjeller i området, men
det søkes å utjevne disse best mulig for å sikre tilgjengelighet for alle og området vil bli profiert
for å sikre et godt høydegrnnlag for området. Planlagt bygg mr flatt tak og en byggehøyde på
10,4 m, som er lavere enn reell høyde planlagt i gjeldende plan. I gjeldende plan for Telenor-
tomten var det planlagt en oppfyllng mot Sjøgata på ca 2,7 m + mønehøyde på 8,9 m dvs. reell
høyde vile vært på 11,6 m. Tomten er på ca 16900 m2 og planlagt bygg utgjør ca 2850 m2. Når
areal til parkering (ca 5500 m2 inkL. veg) er trukket fra gir dette en utnyttelsesgrad på 25 %.
Krav i gjeldende plan er maksimum 25 % BY A uten parkering.

På bilder nedenfor vises utkast til planlagt forretning i område Fl sett fra rv.80. Arkitekt i
byggeprosjektet er Unikus i Bodø.

Unikus

Fasade Nordvest

Fasade Sørøst
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Kontor og NæringIkontor
Eksisterende bygg på Kl innholder i dag kontorer for Nav og Telenor. Bygg på område N/K1 har
kontorer for Skatteetaten og her har også Friskhuset treningslokaler. Utnyttelsesgrad for begge
områder er vist som bebygd areal med maksimum %-BY A=50 og er i henhold til
kommunedelplan for Fauske Sentrum, Del Il. Byggehøyde eksisterende bygg maks
dimensjonerende.

Barnehage
I område BH1 planlegges en mindre barnehage med et bygg i en etasje på inntil 300 m2 med
maksimum mønehøyde 7,0 m. Maksimum utnyttelsesgrad inkludert parkering er satt til %-
BYA=50.

Forretning/Kontor/Bolig
På områder F/KIB tilates det bygg i tre etasjer med forretning i første, kontor i andre og bolig i
øverste etasje. I områder avsatt til dette formålet har en maksimum utnyttelsesgrad på %-
BYA=50 og innenfor området skal areal til lek, parkering og bygg løses. Det åpnes for
lekeområde på tak for å oppnå god utnytting av tomter i sentrum. Maksimum byggehøyde er satt
til 12,5 m.

Fjernvarmeanlegg
Fauske Lysverk AS planlegger et anlegg med sjøvannbasert varmepumpe som varmekilde.
Bakgrnnen er at Fauske kommune har som intensjon om å anta lysverket som leverandør av
fjernvarme til kommunale bygg i sentrum på bakgrnn i gjennomført anbudskonkrranse.
Planlagt bygg er tenkt delt opp i flere seksjoner og skal bygges som en "naustrekke" med gavl
mot sjøsiden. Det legges opp til torvak og bruk av ubehandlet paneL. Bygget senkes i terrenget
tilpasset grunnforholdene. Maksimum mønehøyde 6,0 m og maksimum utnyttelsesgrad
ekskludert parkering er satt til %-BYA=50.

GangveienIF ortau
På gangveier kan det benyttes grus/asfalt og fortau mot kjørevei kan det benyttes asfalt med
granittkantstein.

Vei- og krssløsning
I gjeldende reguleringsplan for Telenor-tomten er det lagt opp til utkjøring i krss mot rv.80.
Statens vegvesen og Fauske kommune har uttalt seg svært positive til forslag om å fjerne denne
mot utkjøring fra Postveien til rundkjøring Vest evt. videre trafikkavvikling langs Sjøgata.
Bakgrunnen er at planlagt krss ligger tett opp mot rundkjøring og rent trafikksikkerhetsmessig
ønskes det ikke flere krss/avkjørsler langs rv.80. Dagens farsgrense på rv.80 er 50 krnt før
vestre rundkjøring og fartsgrensen i Sjøgata er 40 krnt. Det legges opp til at VEI 4 skal være
enveiskjørt nordover med nødvendig skilting for å gi god trafikkflyt samt for å sikre trygg
varelevering.

Parkering
I planforslaget er det for Kl samt arealer utenfor planområdet avsatt 43 parkeringsplasser på PL,
herav 2 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. For Fl er det avsatt 155
parkeringsplasser, herav er 8 plasser til personer med nedsatt funksjonsevne på henholdsvis P2-
P6. For kjelleretasjen settes det av 17 parkeringsplasser, herav 2 parkeringsplasser på P7 til
personer med nedsatt funksjonsevne. Område P8 eies av kommunen og ligger lengst sørøst i
planområdet nærmest museumet. I dette området er det i dag spredt parkering og kan til tider
fremstå som litt kaotisk. Skilting og/eller asfaltering med oppmerking kan være med å bedre
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parkeringssituasjonen i dette området. Det settes av 66 parkeringsplasser, herav 4
parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Parkeringsplassen er offentlig og ment
for allmennheten i forbindelse med friområder vest for planområde og strandpromenade langs
sjø. Det legges opp til at eksisterende bygning på P2 (gnr. 1 03 bnr.662) rives.

3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn til ved utbygging av eiendommene.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til et sammenhengende fortauIgangvegsystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er noe høydeforskjell mellom Sjøgata og VEI 1, men det avsatt tilstrekkelig med
parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i tilknytning til forretninger/kontor.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planleggingen av blant annet barnehage. I områder det tilates boligformål i øverste etasje skal
kommunens krav til lekeareal på 25 m2 løses innenfor samme området. Løsning skal vises i
detaljert situasjonsplan i forbindelse med byggesaken. Trafikksikkerhet har vært et
gjennomgående tema i planprosessen og det legges opp til et omfattende og sammenhengende
fortau/gangvegsystem innenfor planområdet. Like vest for planområdet ligger museum med
større og sammenhengende friområder og er i dag mye brukt til friluftslivlturgåing. Dette området
samt nærhet til sjøen gir også mulighet for variert lek.

3.5 Trafikkforhold
Trafikken vil øke i området, men det er forventet en forbedring av trafikkforholdene med tanke
på definert skile mellom kjørebane og fortau. Dette i tilegg til mulighet for gjennomkjøring og
tydelig avsatte områder for parkering vil gjøre det mer oversiktlig.

3.6 Avfallshåndtering
Når det gjelder avfallhåndtering løses det på de enkelte områdene. For Fl vurderes dette lagt til
område for varelevering. Endelig løsning på områdene vil bli vudert i samråd med Iris og
kommunen.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

3.8 Annet
I planprosessen er atkomst til området vurdert og i samråd med Fauske kommune og Statens
vegvesen Gf. brev 11.10.2010) er det valgt å fjerne T-krss mot rv.80 jf. gjeldende
reguleringsplan. Tidlig i prosessen ble det også sett på mulig tilbygg til Nav-bygget og i denne
forbindelse ble det gjort en henvendelse til Statens vegvesen vedrørende byggegrense mot rv.80.
Statens vegvesen aksepterte da en byggegrense på 15 m Gf. brev 21.1.0.2008).
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4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Ákerli, Oddbjørn Wårheim og Frode Ramskjell samt
Frank ZahL.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten og Avisa Nordland 15.07.2008. Det ble sendt ut
melding om planlegging 14.07.2008 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 31.07.2008
Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i planbestemmelser.

4.3.2 Statens vegvesen (SVV), 13.08.2008

Endringer i atkomstforhold og byggegrense fra riksvei 80 må avklares med SVV.
Reguleringsplan må dokumentere støyforskriften T-1442 og evt. avbøtende tiltak må
avklares og vises i planen.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser. Se også pkt. 3.8.

4.3.3 Fylkesmannen i Nordland (FM), 12.09.2008
Merknad miljø: Konsekvenser barn og unge skal vurderes og medvirkning denne grppen
viktig. Stiles krav til fysisk utforming av arealer tiltenkt barn og unge med tanke på støy,
trafikkfare, helsefare, størrelse, egnethet, ulike typer lek og ulike aldersgrupper
(samhandling). Tilstrekkelig areal barnehage kommunens ansvar. Omdisponering areal
(fellesareal og friområde) som egner seg til lek skal erstattes. Viser til T-2/2008 pkt.5
vedr. utforming. Planprosess må beskrives. Viser til T-1442 vedr. støy i forbindelse med
nærhet rv.80. FM foreslår tekst vedr. krav støy i planbestemmelsene. Merknad beredskap:
Risiko- og sårbarhets vurderinger skal synliggjøres i plandokumentene.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

4.3.4 Nordland fylkeskommune (Nfk), 23.03.2010
Planfaglig innspill: En stor utbygging vil føre til økt trafikk og Nfk mener at kommunen
bør gjennomføre en trafikkanalyse. Tiltak innenfor sentrumsavgrensning, men mener
likevel at det kunne vært en fordel med gjennomføring aven handelsanalyse. I delplan
sentrum Il er det satt av parklturveg mot sjø og dette bør reguleringsplanen gjenspeile.
Kulturminnefaglig innspil: Planområdet ligger tett inntil og omkranser "Teletunet", som
er et verneverdig kulturmiljø og dette bør tas hensyn til ved nye tiltak. Nfk anbefaler at det
stilles krav om ilustrasjoner (perspektiv, fotomontasje eller lignende), som belyser
hvilken effekt planlagte tiltak vil ru i forhold til omgivelsene. Tiltak ikke i konflkt med
automatisk fredete kulturminner. Ta stilling til behov for befaring når planforslag
foreligger.
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Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.5 AlL Radioskogen Borettslag, 26.08.2008
Eksisterende tilkomstvei, Skoanveien, er lagt som på stadfestet reguleringsplan.
Reguleringsgrense for planen er trukket for langt mot vest. Borettslaget ønsker at vedtatte
reguleringsplan nord/øst beholdes. Videre ønsker borettslaget å erverve området nord/øst
fra dagens grense til inntegnet gangvei nord/øst, ca 800 m2, fra gnr. 103 bnr.84. Området
mot Rv. 80 har vært tenkt som boligområde for eldre/spesielle grupper når veien (Rv. 80)
blir lagt utenom Fauske sentrum.

Vår kommentar: Planområdet lengst mot nordvest er opprettholdt som i gjeldende plan.
Kommunen vil ikke erverve dette området, men oppfordrer borettslaget til å sende en
henvendelse til grnneier vedrørende kjøp av areaL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 08.07. 2008 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen samt
avklaringsmøte med kommunen 04.10.2010.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1:1000
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Geoteknisk rapport

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

· "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/01 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

· Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ _ql!r~C!e!~e~I~rin~_Sj~e~~_~~s_t,_ ~C!L!s_k~_ _ _ _ _ _
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Ja Geoteknisk rapporter utarbeidet o vedlagt.

Steinras, steinsprang Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Mye nedbør Nei

Store snømengder Nei

Radon Nei Tas hensyn til ved bygging.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritids bebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei
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Brann!eksplos'on ved industrianlegg Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei

Olje-/gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farli avfall

Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei

Gamle fyllplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industritomter

Nei

Militære og sivile skytefelt Nei

Dumpeområder i sjø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Nei

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ulykkesbelastede ve er Nei

Støysoner ved infrastruktur Nei

Sykehus/helseinstitusj on Nei

Sykehj em!omsorgsinstitusj on Nei

Skolelbarnehage Nei

Flyplass Nei

Vikti vei/jernbane Nei

J ernbanestasjon/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverklkraftverk Nei

Undervannsledninger/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

I JouralpostID:

12/333 I

Arkiv sakI: 10/1601 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen
Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestye I

Sak nr.: 044112 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012
KOMMUNESTYR 10.05.2012

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I KJELVATN

Vedlegg: Reguleringskar med bestemmelser. Planbeskrivelse.

Saksutredning:

1. gangs behandling.

Statskog SF har i samarbeid med Salten Kraftsamband Produksjon AS og Fauske kommune
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Naustbukta ved Kjelvatnet. AlS Salten Kàrdata har
utført det karekniske arbeidet. P1anors1aget fremmes av Fauske kommune som en
områderegulering.

PIanområdet er på ca. 31 daa og ligger i nordenden av Kjelvatnet i Sulitjelma. Statskog SF er
grueier (119/1) i oinådet.

Hensikten med planen er å bedre tilretteleggingen for allmenneten gjennom å utvide arealet
for båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillngsplass for biler og
tilrêttelegge for en universelt utformet tlytêbrygge. Det avsettes egne parkeringsplasser for de
med nedsatt fusjonsevne. Nytt båtutsett skal også ha bedre tilgjengelighet for alle
bruergrupper.
Det skal i tilegg avklares fremtidig arealdisponering for naustbebyggelsen i området.
Viser for øvrig til vedlagt planbeskrivelse.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
5. Bebyggelse og anlegg: Naust, garasjer, energianlegg og teknisk anlegg.
6. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, parkeringsplasser, veg, snuplass

og annen veg grunn.
7. Landbruks-, Natur og friluftsområder samt Reindrif: Friluftsområde på land.

8. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i vassdrag, flytebrygge, båtutsett og
båtopplag.

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 03.02.2011) er angjeldende område avsatt til
byggeområde for fritidsbebyggelse. Foreliggende planforslag anses å være i tråd med dette.
Arealdelens bestemmelser, § 2.1 a), lyder slik: For følgende områder avsatt til utbygging
(Byggeområder), samt utenfor områder avsatt til spredt bebyggelse (LNF-B, C og E), skal



arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 (pbI1985),
samtfradeling av eiendom til slikt formål, ikke finne sted før arealene inngår i
reguleringsplan.
Foreliggende forslag til områderegulering ivaretar dette planavet.

Det er gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for området gjennom følgende sjekkliste:

NATUR- OG MILJØFORHOLD
Forholdiuønsket hendelse Jalei Vurdering
J ord-/leire-/løsmassesked Nei
Kvikleire, ustadige Nei
grforhold
Steinas, steinsprang Nei
Is-/snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Ja SKS Produksjon AS har vudert en høydemessig plassering av

naust, opp mot hva man kan forvente av vannstand i Kjelvatnet
ved flom, som følger:
Q 500 (500 årsflommen) i Kjelvatnet vil nå opp til kote 510,36
som er 86 cm over høyeste regulerte vannstand (HRV på 509,50).
Fra 1992 er det registrert flomvanstander og noen tà ganger er det
nådd over kote 510,00. Dette var før SKS bygget om dammen i
vestre løp. I dag er det en mye bedre flomavledning gjennom den
store segmentluka i dammen. Terskelen på luka ligger på kote
506,50 og luka har en bredde på 8 meter.
Ut fra dette konkluderes det med at naustene ike bør plasseres
lavere eIl50 cm over BRV, dvs. på kote 510,00.
Med denne bakgr er det tatt in i reguleringsbestemmelsene at
nye naust ike kan plasseres lavere enn kote 510,00.

Springflo Nei
Flomsonekar, historiske Nei
flomnivå
Sterkt vindutsatt, stormorkan Nei
etc.
Mye nedbør Nei
Store snømengder Nei
Radon Nei
Anet... Nei

DRIKKVAN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Jalei Vurdèring
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei
næring lindustri, infrastr etc.) i nærheten av:

- drikevanskilder, nedbørsfelt, grvan
- landbrusareal
- oppdrettsanlegg m.m.

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SARBARET
Forhold/uønsket hendelse Jalei Vurdering
Braneksplosjon ved industrianlegg Nei
Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei
Olie-/gassanlegg Nei



Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasjoner, radioakiv lagring
Høyspentledninger Nei
Anlegg for deponering og Nei
destrsjon av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner Nei
Ciarnle fyllplasser Nei
Foruenset grnn og sjøsedimenter, Nei
endret bru av gamle industrtomter
Miltære og sivile skyefelt Nei
Dumpeområder i sjø Nei

INFRASTRUKTUR
Forholdiuønsket hendelse Jalei Vurdering
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei
som kan intreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en risiko for
området?

- hendelser på veg
- hendelser på jernbane
- hendelser på sjølvann
- hendelser i luften

Veger med mye transport av farlig gods Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastr Nei

STRATEGISKE/SARBARE OBJEKTER
Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og
derfor bør ha en grudig vudering.
Forholdiuønsket hendelse Jalei Vurdering
Svkehus/helseiistÌtisj ort Nei
Sykehus/omsorgsiistitisi on Nei
Skolelbarehage Nei
Flyplass Nei
Vikig vêVielìbane Nei
J ernbanestasjonlussterminal Nei
Havn Nei
Vannverk/aftverk Nei
Undervannsledningerlkabler Nei
Brudeiting Nei

Rådmanen konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIendelser, verken naturlige
eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i p1anoinådet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstamelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert i
Planbeskrivelsen.

Planors1aget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos bamas representant,
representatene for mi1jø/fr1uft og VV A.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlge merknader.



Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

VEDTAK:

Med hjemmel i p1an- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 20/08,
legges forslag til områderegulering for Naustbuka ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til områderegu1ering for Naustbukta.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Planart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrvelse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2011 - 16.01.2012. Det
er innommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

Saksbehandlers vurdering:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstilingen slik den
fremstår.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan og milø.
"PlanJaglig vurdering
Nordlandfylkeskommune har mottatt omradereguleringfor Naustbukta i Kjelvatn til offentlig
ettersyn. Planen legger til rette for etablering av nye naust, flytebrygge og parkeringsplasser
ved Kjelvatnet.

Det bes om at kommunen reviderer ordlyden i bestemmelsene for a sikre at de har en entydig
betydning. Eksempelvis bør universell utforming være et krav, ikke noe man tar sikte pa.

Kommunen bør ogsa vurdere behovetfor det relativt høye antallet parkeringsplasser. Veg 2
og P4 innebærer ogsa et relativt stort inngrep iforhold til den samfunnsmessige gevinsten
som vil kunne oppnas med 4 ekstra parkeringsplasser 100 meter bortenfor den store
parkeringen.

Det er positivt at universell utforming blir vektlagt i planarbeidet. Det bes om at vedtak i
denne saken tilsendes når det foreligger.

Kulturminnefaglig vurdering



Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med

foreslått arealdisponering ikke i konfikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert~ Vi er derfor tilfeds med at aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminne lovens § 8 andre ledd er omtalt i regulêringsbestemmelsene. "

Vurdering/anbefaling: Rådmanen ser at pkt. 5.4 i bestemmelsene bør gjøres mer entydig og
. anbefaler følgende endring: Innenfor området SB1 skal det etableres flytebrygge i tilknytning

til parkeringsplasser for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell
utforming slik at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet.

For øvrig fokuserer pkt. 6.2 i bestemmelsene på tilgjengelighet for alle.

TAl er eksisterende målestasjon tilknytet Salten Kraftsambands energiproduksjonsanlegg.
Veg 2 er eksisterende veg frem til denne der P4 er parkeringsbehov primært tilknytet TAl.
Rådmanen anbefaler å opprettholde denne løsning.

Uttalelse fra Sametinget.
"Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
aktuelle området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til den aktuelle
søknaden.

Sametinget er tilfeds med at den generelleaktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9.
Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes
§ 6.1. Viforutsetter at dette påleggformidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredet,jf kml. § 4 annet ledd. Samiske

kulturminner er først og fremst fYsiske spor, løse og faste, etter samisk virksomhet, men også
immaterielle minner somfeks. stedsnavn og/okal tradisjon hører inn under begrepet. Mange
av diSse er ikke funnet og registrert av kulturminnevernet ennå. Det er ikke tilatt å skade eller
skjemme et fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 meter rundt dette, jf kml. §§ 3 og 6."

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalels.e fra Statens vegvesen Reeion nord.
"Vi har ingen merknader til foreslått områderegulering for Naustbukta i Kjelvatn. "

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra NVE Region Nord.
"NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, grunnforhold og
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for allmennheten gjennom å utvide arealet for
båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstilingsplass for biler og
tilrettelegge for en universelt utformet flytebrygge.
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Kjelvatnet er et regulert vann. ROS-analysen viser at flomfaren er vurdert og i
reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at nye naust ikke skal plasseres lavere enn kote
510,00. Ut fra dette mener NVE at flomfaren er tilstrekkelig ivaretatt.

NVE synes det er positivt at det legges til rette for allmennhetens adgang til Kjelvatnet og har
ingen merknader til områdereguleringsplanen."

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland.
"Reindrifsforvaltningen har ikke mottatt merknader eller innspil fra Balvatn

reinbeitedistrikt.

Reindrifsforvaltningen vil påpeke at planområdet ligger innenfor et område som
hovedsakelig er i bruk som høstbeite, høstvinterbeite og vårbeite i Balvatn reinbeitedistrikt.

Det konkrete planområdet er allerede sterkt berørt av menneskelig aktivitet som følge av
kraftutbygging, vei, parkering, naust og båtplasser/båtutsett. Det er trolig at videre
tilrettelegging vil øke aktiviteten og utfarten i området ytterligere. Dette kan også forsterke de
negative konsekvensene den omfattende hyttebebyggelsen i området, med tilhørende stor
aktivitet, har for reindrifen.

Reindrifsforvaltningen ser likevel positivt på at arealbruken og bebyggelsen i planområdet
nå vil komme i ordnede former.

Utover dette har vi ingen merknader til saken. "

Vurdering/anbefaling: Ingen koriete merknader.

Uttalelse fra Kommuneoverlege.
"Områdeplanfor Naustbukta, Kjelvatnet, sak 167/11, er vurdert utfra helsemyndighetens
regelverk. Kommuneoverlegen har ingen merknader ti planen."

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Fauske eldreråd.
"Fauske eldreråd har ingen merknader til områdereguleringfor Naustbukta i Kjelvatn.
Eldrerådet er positiv til at reguleringsplanen legger til rette for større tigjengelighet.
Utfordringen blir regulering av vannstanden, slik at anlegget kan brukes hele tiden."

Vurdering/anbefalIng: Ingen merknader.

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede.
"Kommunalt rådfor funksjonshemmede har ingen merknader til områdereguleringfor
Naustbukta i Kjelvatn."



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse/innsigelse fra Ove Kvitblik.
"Undertegnede er eier av naust 1841/119/1/369, 19øpte dette naustetfor åfå en enklere
tilkomst for utsetting og inndraging av båt.

Dajeg har kroniskplager med nakke og armer (dette kan dokumenteres) ser jeg atjegfår
problemer med å få båten inn og ut av naust etter denne regulering.

Har i dag vinsj i naustet slik at jeg slipper å bruke håndmakt, med en slik omregulering som
er foreslått ser jeg atjegfår en stor bruksforringelse og ser ikke for meg hvordan 

jeg skal

gjøre dette i fremtiden.

Alternativet måjo være åflytte naustet slik atjegfår samme tilgjengelighet som dajeg 19øpte
dette."

Vurdering/anbefaling: Høyde på Vegl mellom eksisterende naust og båtopplag SLI vil
ligge på ca. høyeste regulerte vannstand (HRV), dvs. kote 510,00. Det betyr at planlagt veg
vil ligge lavere enn gulv i eksisterende naust.

Vegen vil få en kjørebanebredde på ca. 3,0 m og går videre i en slak skråning (SLl) ned mot
vanet.

For nausteieme vurderes det som positiVt at det blir etablert kjøreveg forbi naustene samt
båtopplag for sommerbru.

Tiltakshaver (Statskog SF og Salten Kraftsamband Produksjon AS) vil innenfor rimelighetens
grenser søke løsninger og avhjelpe evt. ulemper for eksisterende nausteiere som følge av
tiltaket.

Dette kan være etablering av div. vinsj løsninger ("vinkeldrag"), transportable lunnedrag og
evt. tiltak i vegbanen. Naustets plassering kan også bli vudert.

Foreliggende p1anfòrslag er fremkommet utfra en grudig vudering der hovedmålet er å øke
tUgjengeligheten i området for alle. Dette er bL.a. planlagt gjennom utvidelse av areal til
båtopplag sommerstid og etablering av nye båtutsett.

Innerst i Naustbuka skal det tilrettelegges med flytebrygge slik at muligheten til å brue båt i
Kjelvatnet blir betydelig bedre for alle brukergrpper.
P .g.a. begrenset plass innerst i Naustbukta er planagt nyt båtutsett (U2) flytet lengre ut som
vist i foreliggende p1anors1ag.

Alt i alt vuderes samfunnsinteressene i dette tilfellet å veie tyngre enn ulempene for den
enkelte nausteier som følge av noen meter lengre båttansport mellom naust og vanet.

Rådmanen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes.

Uttalelse/merknad fra Marianne Sandnes.



"I formålet med reguleringa er følgende nevnt: 1) utvide areal for båtopplag. 2) etablere nytt
båtutsett. 3) tilrettelegge universelt utformet flytebrygge.

De nevnte tiltak er positive, men vi har noen kommentarer til planen: Vi eier og bruker naust
nr. 2 på vestsida av bukta regnet innenfa. En tofelts vei med bredde vel 3 meter (?) foran
naustet, samt en helning med tilsvarende bredde mot vannet, vil vanskeliggjøre bruken av
naustet som båthus! Ut- og innsetting ay båten blir betydelig forverret! Poenget med å ha
naust i vannkanten er jo at båten skal flyte inn til naustet, ikke bæres over land!

Vårtforslag er at veibredden blir max ett felts foran de 5-6 naustene på vestsida. Avstanden
mellom Ul og U2 er ikke lengre enn at dette burde være akseptabelt

Videre må helningen (SL 1) foran de nevnte naustene reserveres nausteierne, slik som praksis
har vært tidligere: Ingen legger båtenforan annen manns naust. Dette bør også gjelde
nausteiere på østsida med helningen SL2 foran sine naust.

Vi håper at denne merknaden blir tatt hensyn til. "

Vurdering/anbefaling: Viser ti vudering/anbefaling ovenfor under uttalelse fra Ove
Kvitblik.

Det er naturlig at område av SLI og SL2 rett foran eksisterende naust reserveres disse. Skulle
_ dette bli et problem kan enkel inforiasjonstav1e etableres på strategisk sted i området.

Uttalelse fra Per Harald Ottestad.
"Undertegnede fester en nausttomt på Gnr/ B.nrl19/1 medfestenummer 9580.
Festekontrakten ble inngått med Sulitjelma Gruber 04.09.1969 og senere overført til Stat skog
som bortfester. Fra 1970 ogfrem ti vinteren 2011 har det vært oppført øt naust med en
grunnflate på ca. 22 m2. Dette naustet falt ned på grunn av snølast i 2011 og tomten ble
ryddet samme sommer. Jeg planlegger å sette det opp igjen sommeren 2012. 01.13

Naustet hadde følgende koordinater:

Høyre hjørne bakkant: 7440389.269 ø 545346.824 N
Venstre hjørne bakkant: 7440393.669 ø 545350.828 N
Venstre hjørne forkant: 7440391.393 ø 545352.859 N

Høyde grunnmur 510,4 moh (0,9 m over høyeste regulerte vannstand)

Naustet er ikke tegnet inn i forslaget til områderegulering selv om det ser ut som at naustet er
berørt av det tilsendte forslaget. Jeg ser at naustet heller ikke er tegnet inn i kartet fig. 1.
vedlegg, men kan sees på fig. 2. vedlegg.

Jeg ber om at naustet tas med i reguleringsplanen.

Det planlagte nye garasjeanlegget er lagt i et område det ligger mye snø og vil sannsynligvis
dekkes helt om vinteren. Vintertraseen for skiløypen til Kjelvatn går også der. Jeg regner
imidlertid med at veien vil bli brøytet og at parkeringsplassen vil bli tatt i bruk hele vinteren
etter at tiltaket er gjennomført slik at dette vil endre seg uansett.



1--...
i

For øvrig har jeg ikke flere kommentarer til reguleringsforslaget."

Vurdering/anbefaling: I samråd med Statskog (grueier) anbefaler rådmanen at
angjeldende naust (22 in2) tas inn i reguleringsplanen med benevnelse NB og vil inngå i
bestemmelsenes § 2, p'kt. 2.1.1 for eksisterende naustbebyggelse.

Bestemmelsenes § 3, pkt. 3.3 sier følgende om brøying av Veglog Veg 2: Eksisterende Vegl
og Veg2 opprettholdes som offentlig bilveg, men forutsettes ikke brøytet om vinteren.
Rådmannen ser ingen gru til endring av denne ordlyd.

Uttalelse/merknad fra Anne Berit S. Olsen.
"Undertegnede ser at planutvalgets forslag til områderegulering av Naustbukta har planer
om opp.fllng og tilretteleggelse av vei foran mitt naust ved Kjelvann.
Dette vil jeg på det sterkeste protestere mot da båtutsett og båtoppdrag som jeg bruker pr. i
dag vil bli umulig å bruke.
Jeg har en stor trebåt og det vil nærmest bli umuligfor meg åfå båten inn og ut av naustet
hvis planene realiseres.
Tilbakemelding om forslagfor regulering av Naustbukta og den demokratiske prosessen er

meget ønskelig. "

Vurdering/anbefaling: Viser til vurdering/anbefaling ovenfor under uttalelse fra Ove
Kvitblik.

NY INNSTILLING:

Medhjemmeli p1an- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegu1eringsplan for Naustbuka.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 - Flytebrygge SB1 - skal lyde som følger:
Innenfor området SBI skal det etableres flytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser
for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at
personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet.

Eksisterende naustplassering NB med gruate 22 m2 tas inn i
områderegu1eringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

Even Ediassen
rådman
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OMRÅDEREGULERINGSPlAN
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NAUSTBUKTA I KJELVATN

FAUSKE KOMMUNE

Del av gnr. 119 bnr. i i Fauske kommune.
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Fauske kommune 09.03.2011

PLAN BESKRIVELSE

INNLEDNING

Planen er utarbeidet i regi av Fauske kommune i samarbeid med Salten Kraftsamband AS og Statskog

SF. Salten kartdata AS har utført det karttekniske arbeidet. Statskog er grunneier i området.

Planområdet omfatter et areal på ca. 31 daa i nordenden av Kjelvatnet i Fauske kommune.

Formål

Hensikten med arbeidet er å bedre tilretteleggen for allmennheten gjennom å utvide arealet for

båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillngsplass for biler, og tilrettelegge for

en universelt utformet flytebrygge. Det skal i tilegg avklare fremtidig arealdisponering for

naustbebyggelsen i området.

Tilgjengelighet

Planen har som mål å øke tilgjengeligheten i området for alle. Adkomsten til området utbedres og

antallet parkeringsplasser økes. Det avsettes egne parkeringsplasser for de med nedsatt

funksjonsevne, og tilrettelegges med flytebrygge slik at adkomsten til å bruke båt blir betydelig bedre

for alle brukergrupper. Det blir større areal til å lagre båter på slik at alle skal få plass. Det etableres

også et nytt båtutsett med bedre tilgjengelighet.

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse.

Kart over planområdet "Naustbukta" (ca. 31 daa)

A.

"



Kjelvatnertidligere regulert til kraftproduksjon(HRvs09¡Sog LRV496,1). ~Detharvært praktisert en

reguleringshøyde ìnnenfor ca. 3 meter. Området består Idagav spredt naustbebyggelse,garasjer i

flérerekkerog parkeringsâreat Det er etablertetbåtutsett inne i naustQukta. området brukes som

startpunkt for mangeav hytteèierne rundt Kjelvatn sommerstid, De fleste drar da innover vannet

med båt. Båtene er opplagret i Naustbuktagjennomsornmerhalvåret. Det eri dag for liten plass til
bàtene (lB bilene. Detfinnes også en rasteplass innenfor planornrådetmed bord og benk. Det meste

avarealeter allerede opparbeidet, enten gjennom veilparkeringsareal, bygninger ellersorn følge av

tidligerekraftutbyggi ngo

Innénforplanområdetfinnesclet i dag ca. 50 naustogca.20 mindre garasjer. De fleste er trolig satt

opp for so-70âr siden.Naustene og garas1ene er detingensomhar fullstendigoversikt over
eierskapet til; eller brukerne. Garasjene er satt opp i i rekker, bestående iJv heohøldsvisSstk(G2)og .

lsstk(Pl). G(Onneiersa oppfesfekontraktenefor de 15 garasjenei200g, ogmedkravom riving
innenutgåiigen av2010.0ettefof å kunne utvide parkeringsarealet(Pl).Deter avsatt et nytt areal i .

plan. for tilsv¡:rendegarasJebygg (Gl).

Naböbeby.êlse

Det er 3 fritidsboHger og noen få naust like utenfor planomrâdet SKS har et damanlegg helt inntil

nordenden av planornrådet.

Adkomst

I

Dagens adkomst skjer etterveierioppfraKjêlvannSkryet. Den er bare sommeråpen. penne skal

opprettholdes.

Det er ikke registrert eller indikasjoner påhiologisk mahgfoldav høy verdi innenfor planområdet.

PLAHPIlOSESS

Det ble avholdt forhåndskonferanse med Fauske . kòmmune2S.05.iO. Kunngjøring av oppstart av

planarbeidet blevarslet i salten posten 10,07 og 12;08;:t0, og ¡Avisa Nordlànd 10.07 og OS;Oa.l0.

OVerordnet myndigheter (Fauslce . kommune; SKS, Fylkeskommynen, .Fylkesmannen, Sametinget,

Sulitjelma hytteforening, Balvatn reinbeitedistrikt,Sulitjlema næringsfelleskapogberørte nausteiere)

ble varslet ved brev av 08.07 .10.Oet ble i tilegg satt opp oppslag ¡Naustbukta ffed info orn

muHgheterforåkomme med innspilL.

~J



09.03.2011

Det er innkommet. rnetknader.tilkunngjøringen fra sametinget, Reindriftsforvaltningen ¡Nordland,

Nordland Fylkeskommune og Kad Erik Haugland.

Sametinget:

Har ikke kjennskap til registrerte samiske kulturminner i planområdet.Skulle slike forekomme kan

det Uikònsekvenser for tiltaketsorrfaiig rn.v. Sametinget avventer derfor mer nøyaktig kartfestingav. . - .
tiltak før de kan avgi endelig uttalelse. Det kanvære nødvendig med befaring;

vår kommentar: Detteavklares under høringsprosessen.

Nordland .Fylkeskominune:

Fylkeskommunen synes det er positiv at detleggès tilrette for åUmennhetens adgang til Kjelvatnet.

Det bes omatprinsippetom UniverseUutformíngleggestil grunn i all planlegg¡ng og at det er fokus

på å ivareta nabQers interèsser i planprosessen. EndeHg uttalelse avgis når: plan foreligger;

Vår kommentar: alle tiltak etterstrebesâ ha en mest mulig universell utforrr ing.

. ReindriftsforValtningen:

Balvatn reinbeitedistrikthar ikke kommet med merknader, rêindriftsforvaltojngen har heller ingen

merknader.

Karl Erik Haugland:

Bér ornat det vurderes muHghetenfor å etablere flytebrygger somkan leies. Deter tungt å dra opp

båten når vanOstandehvarierêr så mye.

Vârkommentar: Måletmed planen er åtdetskal bli enklere å ta opp båten, samt atdetleggestil

rette for ei brygge, somdgså kan nyttes for åv/på-stì$ning.

L Plankart
2. ßestemmelser

3. Kopi. av oppstartsmeli;ingmedkopi av forhåndsuttalelser

'¡



PLANBESTEMMELSER KNYTTET TIL OMRÅDEREGULERING FOR
NAUSTBUKTA I FAUSKE KOMMUNE (gnr.119 bnr.l)

§ L GENERELT

Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Garasjeanlegg, Naust, Energianlegg, Teknisk anlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrutu: Kjøreveg, Veg, Snuplass, Parkeringsplass,

Annen veggr.
3. Landbrus-, Natur og Friluftsområder samt Reindrift: Friluftsområde på land.
4. Bru og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i vassdrag, Flytebrygge, Båtutsett,

Båtopplag

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Areal til naustbebyggelse Nl- N12

2.1.1 Naustbebyggelse N3-N12

IIUenfor N3-N12 er eksisterende naust krysset ut. Det betyr at eksisterende naustbebyggelse
kan opprettholdes og vedlikeholdes i sinuåværende størrelse og utforming. Men påbygging!
nybygging i disse områdene vil ikke bli tilatt.

2.1.2 Naustbebyggelse N1-N2

Innenfor NI-N2 kan den eksisterende naustbebyggelse bestå så lenge den holdes ihevd, men
det tilates også å etablere ny naustbebyggelse. Den nye naustbebyggelsen skal etableres i
rekke slik at man fårenbedrearealutIytelse. Ved uybyggskal naustene ha saltak med

takvinke120-30grader,oginnehøydenskal ikke overstige 3 meter over gjennortsnittlig
planert terreng.. Bredde på naustene skal ikke overstige 3,5 meter. IIvert naust kan ha tilatt
bebygd areal på inntil BYA=20 ITF. Ütnyte1sesgraden (%..BYA) for naustområdene NI og N2
fastsettes til60%-BYA. Utvendig klediingskal være matt og helst mørk i fargen. Tak må
ikke være blant eller halyste:fekterendeover:fate.

Nye naust kan ikke plasseres lavere enn kote 510,00.

Naustene er ikke tilatt innedet for beboelse eller med toalett. Det er ikke tilatt med innagt
van.

2.2 Garasjer GI-G2

Gler areal for etablering av nye garasjer til erstatning for de som nå er fjernet. Garasjene skal
bygges i rekke. Bygningene skal ha skråtak med takvinkel 15-20° og maksimal gesimshøyde i
forkant er 3,0 meter. Hver garasje kan ha tilatt bebygd areal på inntil BYA=12 m2 (3x4m).
Maksimal utnytelsesgrad for henholdsvis Gl og G2 er 95%-BY A. Utvendig kledning skal
være matt og helst mørk i fargen. Tak må ikke være blant eller ha lysre:fekterende overfate.

1
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Innenfor området G2 kan eksisterende garasjer opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming.

2.3 Energianlegg ENI

Området omfatter eksisterende damanlegg for energiproduksjon.

2.4 Teknisk anlegg TAl

Området omfatter eksisterende målestasjon tilknyttet energiproduksjonsanlegget.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Parkeringsplass PI-P6

Arealene P 1- P6 er avsatt til offentlig parkeringsplass. P 1 har 35 plasser, P2 har 31 plasser, P3
har 9 plasser og P4 har 4 plasser. P5 og P6 har hver 2 plasser forbeholdt bevegelseshemmede.
Til samen vil detbli 83 parkeringsplasser ved Naustbukta.

3.2 Annen veggruI1nA VI-AV3

AVI-AV3-er felles veggru og adkomst til båtutsett og båtene.

3.3 KjørevegVegl-Veg2, PVI

Eksisterende Veglog Veg2opprettholdes som offentlig bilveg, men forutsettes ikke brøytet
om vinteren. PV1 er privat veg ned til energianlegget (damanlegget).

§ 4LANDBRUKS.., NATUR. OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsøuitåderpå laI1dLNFR.I-LNFR3

Områdene LNFR1-LNFR3 kan benytes av allmenneten til frluftsformål som turgåing,. 
lek

etc. Det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg. Det skal heller ikke gjøres
terrenginngrep utover opparbeidelse og vedlikehold av stier med enkel standard~

§ 5 BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Friluftsområder i vassdrag FRVI

Området FRVI kan benytes av allmenneten til frilufsformål som bading og lek etc. Det
skal ikke plasseres anlegg som er til hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom
området.

5.2 Areal for båtutsett Ul-U2

2



Eksisterende båtutsett U 1 opprettholdes. Området U2 legger til rette for etablering av ny
fylling med nyt båtutsett i vanet.

5.3 Småbåtanlegg på land SLI og SL2

SL 1 og SL2 er avsatt til å kunne lagre båter på land sommerstid. SL 1 vil inngå som en
forlengelse av veggrnn mot vanet.

5.4 Flytebrygge SBI

Innenfor området SBI skal det kune etableres flytebrygge i tiknytning til parkeringsplasser
for personer med spesielle behov. Flytebrygga er planlagt å ha en universell utformng slik at

personer med nedsatt fusjonsevne kan ha adgang til å nyte båtlivet.

§ 6 DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Gravearbeider

Skulle det under arbeid i marken kômme frem gjenstander eller levninger som viser 
eldre

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene
omgående, jfr. Kulturminneloven § 8.

6.2 Tilgjengelighet

Uteområder og adkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tilgjengelighet for alle.

Reguleringsbesteinelsene er i samsvarmed kommunestyrets vedtak. Planar til
besteine1sene er vist i eget dokument.

Dato.........................................................................................................
ordførerens underskrift

Fauske kommune 20.102011

Revidert:
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FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

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

2. Fauske kotiune - 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 forelig ge
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. A v Fylkesmanen i Nordland,
Landbruksavdelingen ble denne veiplanen regnet som muligens å være tilstrekkelig i forhold
til deparementets 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 planagte veier og
uten nytelkostnads- og miljøvderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest
på bygging av trakorveier og niindre på bilveier. Av foranevnte gruer og det faktum at
Tiltaksplanen for skogbruk (1988 - 1998) nå er foreldet, har det vært natulig å ta initiativ for
å få utarbeidet en ny og noe grudigere hovedplan for skogsveier i kommunen.

I Fauske kommunes Strategiske landbruks plan for perioden 2008 - 2009 og 2010 - 2011 har
Hovedplan for skogsveier ligget inne som et av titakene i planen. Skogbrukssjefen har vært
ført som prosjektasvarlig.

I mai 2008 ble det i anonse i Avisa Nordland og Saltenposten varslet om oppstar med
arbeidet med Hovedplanen for skogsveier og med forespørsel om innspil til planen fra
skogeiereigreiere og andre interesserte. I anonsen ble det bL.a. bedt om forslag til ulike
typer skogveier.

Skogbrussjefen har arbeidet med planen helt siden år 2008, men på gru av mye anet
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 innspil om skogsveiplaner
fra skogeiere er tatt med i veiplanen. Det er imidlertid bare ganske få av de foreslåtte
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veianlegg som er innspil fra skogeiere. De fleste planagte veianegg i planen er foreslått av
skogbrussjefen.

Planforslaget har blitt vUrdert i forhold til kommuneplanens arealdel og eksisterende
reguleringsplaner i kommunen for å ungå konfiktfylt overlapping.

Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planagt med en samlet lengde på 21,5 km. Det
samlede nyteområdet for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for
veiene er kalkulert til ca kr 12.809.000.

I tilegg omfatter planen 30 traktorveier som er planagt med en samlet veilengde på ca 48
km og med et samlet nytteområde på 17,1 km. Kalkulert kostnad for de planagte
trakorveiene er på ca kr 5.064.000.

De planlagte veiene er satt opp i tabellform og lagt inn digitalt på oversiktskar samt på
detaljkar i tilegg til at det er laget en mer detaljert vudering 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 tilatelse til å bygge andre skogsveianlegg enn de
som omfattes av hovedplanen. Slike veiprosjekt vil imidlertid måtte regne med å bli vurdert
og prioritert på same 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 ti nytelkostnads-

og miljøvrderinger. Både slike veianlegg samt de veiplaner som er omfattet av hovedplan for
skogsveier, må uansett før de bygges, sendes til uttalelse til offentlge høringsinstanser og evt.
andre før de behandles og evt. godkjennes avkomnunen.

Målsetting. Formålet med denne hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over
hvor i kommunens skogområder det kan være akuelt 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 samfuet 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
forskrfter.

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis være et arbeidsredskap for kommunen i dens
veilednings- og motiverings arbeid overfor skogeiere og i tilkIytning ti kommunens
forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrfter 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 ti nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det på sikt være mer
lønnsomt å bygge bilvei enn trakorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klar mindre
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transportkostnader og energibruk for samfuet. 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
P1an- og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring.

INNSTILLING:

P1an- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for
skogsveier 2012 - 2021, datert O 1.1 0.201 i, og godkj enner planors1aget lagt ut til
offentlig høring.

PLUT-004/12 VEDTAK- 25.10.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
P1an- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget til Hovedplan for
skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner p1anors1aget lagt ut til
offentlig høring.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Saken har vært lagt ut til offentlig høring og det har i den samenheng 30. november 2011
vært anonsert i Avisa Nordland og i Saltenposten at HovedpIàIen for skogsveier 2012 ~
2021 var lagt ut til høring i ekspedisjonen (Servicetorget) på Administrasjonsbygget, på
biblioteket på Straumsnes, på biblioteket i Sulitjelma og på Fauske kommune sin hjemmeside
på internett under Kungjøringer og høtinger. Det har i tilegg blitt sendt høringsskriv til 6
forskjellge offentlige instanser med orientering om høringen. Frist for innsending av
uttalelser og merknader var satt til 1. februar 2012.

Det har i alt kommet 6 uttalelser til planors1aget. Disse blir nærmere behandlet i det
påfølgende.

Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen innvendinger ti hovedplanen for skogsveier men peker på
viktigheten av å søke om avkjørselstilatelse for skogsveiene når dette er nødvendig ved
tiknyting til fy1kes- og riksveier og at avkjørslene utformes i henhold til vegnormalen 017
Veg- og gateutforming.

Vurdering/anbefaling:
Søknadsplikten i tilknytning til avkjørsler er allerede påpekt i Hovedplanen for skogsveier.
Det er imidlertid ikke henvist til at avkjørsler skal utformes i henhold til vegnormal 017 Veg-
og gateutforming. Denne henvisningen foreslås medtatt i Hovedplanen for skogsveier under
Loverlforskrifter - krav til skogsveibygging - rammebetingelser.
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Uttalelse fra Jo Vidar Nordhaug:
Jo Vidar Nordhaug mener at skogsbilvei nr. 31 P vil påføre hans lile skogteig for mye skade
ved å legge beslag på skogareal. Han peker samtidig på at han, slik han ser det, ikke hår behov
for en slik skogsbilvei. Han ber derfor om at det, hvis veien skal bygges, blir tatt hensyn til
dette slik at man søker å ungå eller å begrense inngrepet og skadevirkningen på hans
eiendom.

Vurdering/anbefaling:
Om denne Hovedplanen for skogsveier blir vedtatt, kan likevel Jo Vider Nordhaug nekte de
andre skogeierne å bygge vei nr. 31 P over hans eiendom. De andre skogeierne kan da for
eksempel rekvirere jordskiftesak for å få tilatelse til å bygge veien som planlagt samt for å få
Jo Vidar Nordhaug med som andelshaver i veiprosjektet. I dette tilfellet kan det imidlertid
vise seg at det ikke blir aktuelt å bygge veien idet vei nr. 32 P vil gjøre en stor del av same
nyten hvis den blir bygd.

I forbindelse med flere veier som omfattes av hovedplanen vil det kune være uenighet
mellom skogeiere om veier skal bygges, eller hvor de skal bygges. Det vil i praksis være
vanskelig å trekke inn slike problem når en slik oversiktsplan som Hovedplanen for
skogsveier skal behandles av kommunen. Det vil uansett være opp til skogeierne selv i stor
grad om veiene i planen skal bygges eller ei.

Uttalølse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland:
Nordland fylkeskommune, Kulturinner i Nordland uttaler at de ikke har godt nok
datagrag til å kune uttale seg til arealbruken som bygging av de 44 planagte

skogsvegene vil innebære for kulturinner. De peker på at Nordland fylkeskommune som før
må få tilsendt de ulike søknader om bygging av skogsveier ti uttalelse. Fylkeskommunen vil
da ta stiling til om det er behov for befaring på stedet før kultuinnefaglig uttalelse kan gis.

Vurdering/anbefaling:
Søknader om byggetillatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes til Nordland
fylkeskommune, Kultuinner i Nordland.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordbind:
Reindriftsforvaltningen Nordland viser til at de ulike planlagte veier ikke er vudert i forhold
til reindriftens bru av områdene og forutsetter derfor at hver enkelt veisøknad i fremtiden må
avklares i forhold til reindriftens bru av berørte områder. I uttalelsen fremgår det at det i
Fauske kommune drives en aktiv reindrift i to ulike reinbeitedistrikt som i store deler av året
har rein på Fauske kommune sine areaL. Det pekes på at etablering av nye veier inn i
beiteområder i enkelte tilfeller kan medføre store ulemper for reindriften, men at skogsveier
også i noen tilfeller kan være til nyte for reindriften hvis reineiere får brue veiene i perioder
de har rein i området.

Vurdering/anbefaling:
Søknader om byggetilatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes
Reindriftsforvaltningen Nordland og heretter også det berørte reinbeitedistrikt.

Uttalelse fra Solvik Utmarkslag:



I uttalelsen fra Solvik Utmarkslag foretar utmarkslaget en vurdering av de 5 planlagte
skogsveiene som Hovedplanen for skogsveier omfatter på gården Solvik sine utmarksareaL.
Utmarkslaget har ingen invendinger mot at 4 av disse planlagte veiene fortsatt tas med i
planen. Den femte av disse veien, 14 P, mener utmarkslaget derimot ikke hører hjemme i
planen idet de mener dette er en kommunal vei som kommunen har vedlikeholdsansvar for.

Vurdering/anbefaling:
Det planlagte veiprosjekt 14 P består i å ruste opp en tyngre trakorvei (opprinnelig en
gamel skogsbilvei). Denne veien er en del av veien som går fra Solvik til Grytvikmoen ved
E6 og som ble bygd i tiden 1961 - 1975 og som da kostet kr 376.014,- å bygge. Av dette ble
kr. 177.600,- dekket med statstilskudd fra skogbrushold og resten, kr 198.414,- synes å ha
blitt bekostet av Fauske kommune som også stìte med kommuneingeniøren som veiformann.
Kommunen skulle i følge søknaden om statstilskudd fra skogbruet ta på seg
vedlikeholdsansvaret for veien. På veimappa for denne veien er det ingen dokumenter som
viser at veien skulle være en kommunal vei eller at det for eksempel har blitt avstått veigru
til kommunen. Det fremgår derimot i skriv fra kommuneingeniøren i Fauske kommune til
Statens vegvesen (i tilknytning til avkjørselen mot E6) at det veien skulle brues som, var
skogsvei og at veien i lang tid vile komme til å ha svært liten trafikk. At kommunen har
påtatt seg vedlikeholdsansvaret er nok ikke så merkelig siden dette var den første bilveien
som ble bygd til bosettingen ved Solvik. I dag synes det naturlig nok ikke like
maktpåliggende for Fauske kommune å vedlikeholde denne veien siden den har liten eller
ingen adkomstmessig betydning for bosettingen ved Solvik.

Uansett hvem som skal regnes som eier av-veien som går fra Solvik til Gryvikmoen, så vil
det være økonomisk fornuftig for skogeierne i området å få gjennomført prosjekt 14 P. Dette
prosjektet må faktisk regnes som et av de mest økonomisk lønnsomme veiprosjektene i
Hovedplanen for skogsveier og bør ikke tas ut av planen. Det vil likevel ikke være noen som
tvinger skogeierne til å realisere prosjekt 14 P. Det er noe de bestemmer selv.

Uttalelse fra NVE:
NVE viser i sin uttalelse til at det i Hovedplanen for skogsveier ikke beskrives i så stor grad
hvordan de ulike planlagte skogsveianegg vil forholde seg i tilknytning til de vassdrag de
kommer i berøring med og at vanessursloven med sine bestemmelser vil regulere slike
forhold uavhengig av tiltakets behandling etter anet lovverk. Vanessurs10ven § 8 slår for
eksempel fast at ingen kan iverksette tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe
for noen allmenne interesser i vassdraget uten at det skjer i medhold aven konsesjon etter
vanessursloven. NVE peker for øvrig på at ganske små vanvassdrag vil være å regne som
vassdrag etter vanessursloven. NVE mener at tiltaketsiveiprosjektets virkning for vassdrag
og hvilke løsninger som velges må vurderes når de enkelte veianlegg behandles.

NVE er i sin uttalelse også opptatt av at det ved bygging/opprusting av skogveianlegg må
foretas vurdering av skredfare i tilknytning til skogsveiplaner, noe de viser til at det ikke er
gjort i forbindelse med Hovedplanen for skogsveier. NVE mener derfor at Hovedplanen for
skogsveier bør slå fast at skredfare må vurderes når de enkelte veianlegg behandles.

Vurdering/anbefaling:
Skogbrukssjefen har foretatt en vudering av trasévalg for alle de planagte veier i forslag til
hovedplan for skogsveier og da har både vassdragssituasjonen og åpenbar skredfare bli tatt
hensyn tiL. Dette har nok likevel ikke i særlig grad blitt tatt med i detalj i selve hovedplanen



som tross alt skal være en oversiktsplan. I tilknytning til den enkelte vei søknad i fremtiden vil
slike forhold bli tatt mer med i detalj.

Det foreslås at det tas inn i Hovedplan for skogsveier under Lover/forskrfter - krav til
skogsveibygging - ramebetingelser at det i tilknytning til de enkelte veisøknader må foretas
en vurdering av veianleggets virkning for berørte vassdrag sett i forhold ti alternative
løsninger. På same sted i Hovedplanen for skogsveier bør det også tas inn at det i forhold til
veier det søkes byggetilatelse for, må foretas en vurdering av skredfaren.

NY INNSTILLING:

Forslag ti Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

Fauske, 01.03.2012

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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Uttalelse til hovedplan for skogsveier 2012 . 2021. Fauske kommune

Det vises til oversendelse fra Fauske konuune datert 25. november 2011 med utsendelse av
ovennevnte plan til høring. Planen omfatter 14 skogsbilveier og 30 traktorveier, samt en
oversikt over samtlge eksisterende skogsbilveier og traktorveier i kommunen.

Hovedplan for skogsveier er ikke ment å være en rettslig bindende plan, men er utarbeidet
primært som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale skogforvaltningen. Gjennom
hovedplanen ønsker kommunen å skaffe seg en samlet oversikt over hvor det kan være aktuelt
å bygge eller ruste opp skogsveier, og for å avklare hvilke skogsveier som bør prioriteres.

Der skogsbilveier og traktorveier kobles på riks-eller fylkesvegnettet er det viktig at
påkoblingspunktet/avkjørse1en utformes og dimensjonerès i henhold til vegnormalen 017
Veg- og gateutforming. Ved ètab1ering av nyè avkjørsler og ved endret bruk av avkjørsler fra
riks-og fy1kesvèger må det søkes Statens vegvesen om avkjørselstilatelse dersom området
ikke er regulert etter p1an- og bygningsloven. Vi setter da krav til plassering og utformng av
avkjørselen som sikrer at atkomsten blir trafikksikker. Det er positivt at denne søknadsplikten
er omtalt i hovedplanen for skogsveier.

Med hilsen
Plan og veg - Salten

J~lAy:.T~
Jan Kristian Tangstad
Overingeniør

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
fi rniapost-nord(§vegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Org.nr: 971032081



Jo Vidar Nordhaug
Klungset.
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OFFENTLIG HØRIG - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

Viser til planorslag vedr. Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 som er ute på
offentlig hørig.

Jeg registrerer at planen legger opp til bygging aven betydelig mengde skogsveier,
nesten 70 km totat i kommunen. Videre legges det gjennomgående opp til høere
standard på skogsveiene enn det som har vært vanig tidligere. Dett inebærer at det
landskapsmessige ingrepet blir langt mer omfattende. En enkel traktorvei kan i stor
grad tilpasses terrenget og gli inn i landskapet~ og dersom den blir liggende ubru
etterat-skoguttet er gjort vil den etter noen år være lite synig.
En skogsbilvei vil deriot kreve en helt anen opparbeidig av terrenget med
skjæriger, fylling, sprengng og større bredde. En slik vei vil stykke opp landskapet

og gi store, varge sår. Jeg merker meg forøvg at de fleste planagte veianeggene er
foreslått av skogbrussjef og ike av skogeierne selv.

Selv om den enkelte skogsvei før evt. bygging må gjennom individuell behadlig vil

jeg allerede nå, ved hørig av hovedplan tillçennegi mitt syn når det gjelder vei som
berører meg.

Jeg er eier av gr (gn.1 17/bnr.6) som vil bli kraftig berørt aven evt. skogsbilvei i
tråd med planens prosjektn. 31PlKungsetveien. Jeg har en liten teig og ta ut skog
med lett redskap, noe som fugerer godt og gi lite skader i terrenget. Det er derfor lite
akelt for meg å benyte noen lastebiltranport, ogjeg ønsker definitivt ingen bilvei
som skjærer tvers gjennom teigen. Dette er ved flere anednger kommunsert til
skogsbrussjef.

Jeg har forståelse for at andre skogeiere kan ha større behov for skogsvei~ og at dette
kan være nødvendig for at de skal ha en reell mulighet for å fà ut tømmer. Selv om det
skulle være lovhjemmel for å tvge gjennom tilta som er uønsket av enkelte parer
bør det tilstrebes å fie løsniger som ike skaper konfiker, og som er akseptable
for de som blir mye berør. Spesielt gjelder dette når det som her er snak om
permanente ingrep av begrenset samsmessig betydng. Det er også ønskelig at
evt. planegging involverer greierne og ta hensyn til våre synspuner i større
grad.



Dersom det fremstå helt nødvendig å gå videre med prosjekt. 31PI Klungsetveien

bør det ses på muligheten for tilpasniEer som gjør at en kan ungå eller begrense
inepet og skadevirkngen på mi eiendom.

Med~Jsen

Jo\J~~g
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Uttalelse om kulturminner til hovedplan for skogsveger 2012 - 2021

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til
Lov om kultuer av 1978 og P1an- og bygningsloven av 2008.

Planen gir en svært god oversikt over planlagte og eksisterende skogsveger i Fauske
konuune. Dessverre har Nordland fylkeskommune ikke godt nok datagrnnlag til å kune
uttale seg til arealbruen som byggingen av de 44 planagte skogsvegene vil innebære for
kultuinner. Skogsveger bygges normalt i områder hvor det ikke tidligere er gjennomført

kultuineregistreringer.

Nordland fy1keskonuune må som før få tilsendt søknader om bygging av nye skogsveger til
uttalelse. Vi vil da ta stiling til om det er behov for befarng på stedet før kultuinnefaglig
uttalelse kan gis.

De:ne uttalelsen gjelder ikke samiske kultuinner; det vises til egen vudering fra

Sametinget.
')

;4~:~.~~~
Marinus Hauglid

arkeolog

Kopi til:
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KASJOK

Adresse postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 26
Tlf.: 75 65 05 20
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kulturminner i Nordland
postcgnfk.no
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Båatsoe-burriej reereme Nordlaantes
Reindriftsforvaltningen Nordland
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Att. Planutvikling

Klassenng

,.r"~iJY~_ ~ d

Din çuj . IDeres ref.:
L 1/1 1326/WMO

Min çuj. IVår ref.:
2011/077 11663/20121 YGS/ 423

DahtonlDa to:
30.01.2012

Offentlig høring - hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, Fauske kommune.

Reindriftsforval tningen viser til brev av 25.11.2011 og vedlagt hovedplan for
skogsveier 2012-2021.

Planen omfatter 14 skogsbilveier meâ en samlet veilengde på 21,5 km. I tillegg
omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca.
48 km.

Reindriftsforvaltningen registrerer at en del av de planlagte veistrekningene er
opprustning av eksisterende veier fra traktorvei til bil vei. En stor del av
planen omfatter også planlegging av nye veistrekninger. Totalt sett
representerer planen etablering av nesten 7 mil med traktor og skogsbilveger .

1 Fauske kommune drives en aktiv reindrift i to ulike reinbeitedistrikter.
Balvatn og Duokta reinbeitedistrikter har totalt 5 siidaandeler som store deler
av året har rein også innenfor Fauske kommune.

Etablering av nye veier inn i beiteområder kan i enkelte tilfeller få stor
betydning for reindriften. Dette kan skyldes ulike faktorer.

-Mer ferdsel og forstyrrelser inn i områdene kan medføre at rein vil unnvike et
område, og dermed indirekte redusere beiteområdene.
-Det direkte arealbeslaget en vei representerer vil medføre en viss reduksj on av
tilgj engelig beite.
-Veien kan gripe inn i viktige flyttleier for rein, og hindre fremkommeligheten
som følge av skjæringer, grøfter etc.
-Rein kan følge veien, og letter havne i bebygde områder med innmark og
veg/jernbane.
-Nyetablering av granplantefelt kan medføre stengte flytt og trekkleier, og tap
av beiteland.
-Områder blir lettere tilgj engelig for andre typer arealinngrep i etter kant av

skogsbilvegbygging.
-1 enkelte tilfeller kan også skogsbilveiene være til nytte for reindriften.
Dette forutsetter at reindriften får tilgang til bruk av veiene i perioder de
har rein i områdene.

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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De enkel te vegstrekningene er i planen ikke vurdert i forhold til rEd.ndriffens
bruk av områdene. Reindriftsforvaltningen forutsetter derfor at hver enkelt
veisøknad må avklares også i forhold til reindriftens bruk av områdene.

Enkeltsøknader om bygging av skogsbilveger skal sendes fra kommunen ut til
berørte reinbeitedistrikt, samt til Reindriftsforvaltningen for uttalelse.

,

Med hfJlsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom ftd ~ G. 9-CU

Yngve Granum Stang :J
Rådgiver/nestleder

Kopi: Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Duokta reinbeitedistrikt v/Annfinn Pavall
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Fauske Kommune
Plan og utvikling
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Klassering 5 Kv (;_

di~ o;;:~ !V íb-C
Solvik 31.01.2

Hovedplan for skogsveier 2012-2021, høringsutkast med uttalelsesfrist innen 01.02.2012.

Vi ser på Fauske Kommunes internettsider at skogbrukssjefen har lagt ut et planforslag for nyetablering og
opprusting av skogsveier i kommunen,.og synes at dette er et godt tiltak. Nå kunne kanskje samarbeidet med

skogeierne ha vært bedre på enkelte områder under planprosessen, og vi ser oss deifor nødt for å komme med
noen kommentarer. Hovedplanen ble behandlet i et nesten fulltallg medlemsmøte i Solvik Utmarkslag den
23. januar. Vi vil nedenfor ta for oss de skogsveiene som er foreslått i området til grnneierne i Solvik.

1. Vei nr 13PlTverrliveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.
. Veien er foreslått som en forlengelse aven eksisterende vei. Denne veien holder ike kravene

til tygre traktorvei på deler av strekningen, og må derfor også opprustes der det er
nødvendig. Videre er den tenk lagt ovenfor 4 hyter ved Svartatnet, og passerer mindre enn
L 00 meter fra nænneste hyte. Det er her ønskelig at den flytes noe lenger opp i lia slik at
avstanden til hytene blir større. Veien bør også forlenges noe, slik at den etableres nesten
frem mot grensen mot Saltdal Kommune.

2. Vei nr 14P/Solvikmarkveien, klasse 7/4, sommerskogsbilvei.

. Denne veien ble bygd på slutten av 1 960-tallet mellom Solvik og Gryikmoen, av Fauske
Kommune. På den tiden var det kun jernbaneforbindelse fra Solvik til Finneid og Sulitjelma.
Hensikten var deifor å skaffe Solvik veiløsning. Veien ble også brøyet vinterstid, og ble
brukt i forbindelse med omleggingen frajeriibane til veifor Sulitjelmadalen i 1971. Veien var
et samarbeidsprosjekt mellom Fauske og Saltdal Kommuner. For å få Saltdal Kommune med
på prosjektet, påtok Fauske Kommune seg vedlikeholdsansvaret for hele veistrekningen. Men
Fauske Kommune har, så vidt vi kjenner til, ikke brukt mye penger på å vedlikeholde denne
veien. Slik Solvik Utmarkslag ser det, er Solvikmarkveien (som i SolvikkaIles
Gryikmoveien) en kommunal vei med et kommunalt vedlikeholdsansvar. Veien brukes i
dag av hyteeiere i området, og den brukes også av enkelte SOm velger en kortere

kjørestrekning når de kommer sørfra langs E6 og skal oppover i Sulitjelmadalen. Men veien
er på enkelte partier svært slitt, og lar seg vanskelig passere med en vanlig biL. En utbedring
av enkelte grøfter, øke bredden på enkelte steder, og oppgrsing er det som skal til for å sette
veien i stand. Skogbrukssjefen har beregnet dette til 750.000,- kr.

Skogbrukssjefen foreslår nå å gjøre denne veien om til en skogsbilvei som skogeierne selv
skal bygge med egne midler og med støte fra stat og kommune. Dette inebærer at veien blir
privat, og vi etterlyser her et vedtak i kommunen som gir han fullmakt til å foreslå dette.
Dersom skogeierne skal bygge denne veien, vil den bli stengt med bom for å forhindre slitasje
fra almen bruk. Disse bommene vil i så fall bli satt opp i grensen mot Saltdal, og i Agnøva ved
veiens begyelse i Sol vik. Dette vil stenge for almenhetens lette tilgang til friluftsområdene
langs veien. Her kan vi nevne Storhellarhola og fiskevatnet Svaratnet. Adkomsten til
hytene som også ligger langs veieii blir også vanskeligere. Videre vil heller ikke veien like
lett kunne brukes som omkjøringsvei i forbindelse med stenging av E6 mellom Gryikmoen
og Finneid. Det samme gjelder ved stengning av Sulitjelmaveien mellom Solvik og Finneid,
hvor veien kan benytes som omkjøringsvei for veifarende fra Sulitjelma som skal til Fauske
eller i retning mot Saltdal, og vice versa.

Skogeierne som grenser til denne veien, ser ikke at den innsatsen som kreves i form av kapital
og dugnadstimer for å få bygd denne veien og fremtidig vedlikehold, står i forhold til den

.. ~.
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Solvik Utmarkslag
Leder: Olav Vedal Solvik 821~ Fauske
Tlf. priv: 75644976 Tlf. arb.: 75549255
Mob.: 478 58639

beregnede økning i skogsverdi som skogbrukssjefen skisserer. Ingen har på det nåværende
tidspunk planer om noen større skogsdrift i området.
Solvik Utmarkslag ønsker at denne veien tas ut av Hovedplanen for skogsveier, og tas inn og
prioriteres i Fauske Kommunes vedlikeholdsplaner for kommunale veier. Utiarkslaget kan
eventuelt bidra med traktorer og dugnadstimer slik at Kommunen kan få lavere kostnader hvis
det settes i gang et utbedringsarbeide.

3. Vei nr 15P/ûsenganveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.
. Denne veien har pr. tiden ingen større interesse hos skogeierne i Solvik, men kan likevel stå i

planen
4. Vei nr 16P/Tverrlihaniranveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.

. Denne veien har interesse hos en av skogeierne, og kan stå i planen. Her er nyteverdien ut fra
beregningene lavere enn økningen i skogverdi.

5. Vei nr 17PlMortenliveien, klasse -/7, tyngre traktorvei.
. Skogen langs denne veitraseen er for en stor del tatt ut i 2011, og veien har derfor lav prioritet

hos skogeierne i Solvik, men kan ha interesse for skogeierne på Leivset.

Som nevnt i innledningen, er vi positive til utarbeidelsen av denne Hovedplanen for skogsveier. Men når det
gjelder planforslaget for vei nr 14P/Solvikmarkveien, synes vi at denne veien ikke skal inngå i denne planen.
Vi synes heller at Fauske Kommune skal være sitt ansvar bevisst, og sørge for å tilrettelegge bedre for de som
ønsker å benyte marka i området ved Solvik. Det kan kommunen gjøre ved å sette denne veien ien slik stand
at den er godt kjørbar med vanlige biler. Skogeierne vil kunne få ut sitt. virke ved å benyte traktorer som ikke
laster mer enn det veien tåler.

Vi regner med at våre inspil blir tatt med i den videre hehandlingen av Hovedplanen, og imøteser etgodt
samarbeid med Fauske kommune i vår del av kommunen.

Med vennlig hilsen
Solvik Utmarkslag

(l¿á¿J4
Olav Vedal

(leder)

-- J. ~
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Vår dato: - 1 FEB. 2012

Vår ref.: NVE 201 106900-2 m/sbk
Arkiv: 323
Deres dato:

Deres ref.: 11/11326/WMO

Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
22 95 96 19 , sbk(Ðnve.no

NVEs uttalelse til hovedplan for skogsveier - 2012-2021 - Fauske
kommune
Vi viser tì deres brev datert 25.11.2011.

NVE registrer at planen ikke er bindende og at den enkelte del blir behandlet separat. Det opplyses også
at det kan tilkomme nye veiprosjekter.

Veier vil krsse vassdrag uten at det synes å fremgå hvordan det skal foretas. NVE antar at kjøring i
vassdrag, legging av rør i vassdrag eller bygging av bru over vassdrag er aktuelle løsninger. Når det ikke
er redegjort for hvilke konsekvenser veibyggingen medfører for vassdrag er det vanskelig for NV å gi
konket tilbakemelding til de enkelte deler av planen.

NVE forvalter vannressursloven som er den generelle loven for vassdrag. Bygge- og anleggstiltak som
berører vassdrag vurderes uavhengig av behandling av tiltaket etter annet lovverk. Vannressursloven slår
fast at som vassdrag regnes alt stilestående eller rennende overfatevann med års sikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Som vassdrag regnes også vannløp
uten årssikker vannføring dersom det atskiler seg tydelig fra omgivelsene. Også kunstige va.øp, som

grøfter i jordbruket, er omfattet. I forbindelse med bygging av. skogbilvei vil elver, vatn og det aller
meste av bekker være oppfattet som vassdrag etter vanressurslovens definisjon. Vanhessursloven § 8
slår fast at ingen kan iverksette tilak som kan være tì nevneverdig skade eller ulempe for noen
allmenne interesser i vassdraget uten at det skjer i medhold aven konsesjon etter vannressursloven.
Vannessursloven § I I gir kantsonen/det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag særskilt beskyelse
da det slås fast at langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrennng og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen er vassdragsmyndighet for denne
bestemmelsen. Dersom detplanlegges skogbilvi:ier som ikke er i berøring med vassdrag eller kantsonen
langs vassdrag, så kan byggingen skje uten at det foretas særskilt vurdering av tiltaket etter
vannressursloven. Tiltak utenfor vassdraget og som kan ha påtakelig virknng i vassdraget vil uansett
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Dette er et strengere kriterium.

NVE kan ikke se at skredfare inludert grnnforhold er vurdert som en del av planen. Vi viser i den
sammenheng til aksomhetskartene ww.skrednett.no og løsmassekarene på WW.ngu.no samt til

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81

E-post: nve(9nve,no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon. 09575, Internett: ww.nve.no

Org.nr.. NO 970205 039 MVA Bankkonto. 769405 08971

I Region Nord I Region SørKongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7
i 8514 NARVIK i Postboks 2124

I 13103 TØNSBERG

I Region VestNaustdalsvn. 1 B

i Postboks 53

16801 FØRDE

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

7075 TILLER
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veìlederen Skogsveger og skredfare fra 2011. Vì vìser også tìl retnìngslìnjer Flaum- og skredfare i

arealplaner. NVE kan ikke anbefale at det fremlegges en plan hvor det legges til rette for bygging i
eventuelle skredutsatte områder uten at slìk naturfare er vurdert. Man kan ikke utelukke at nye
skogbìlveier bidrar tìl økt ferdsel av allmennheten. Selve skogbilvegen kan utløse jordskred dersom den

bygges i bratt terreng og uten at ulìke sider ved veìen er vurdert. Det kan være uheldìg plasserte rør og
veier med mangelfull grøfting og som avskjærer større sìder osv.

NVE mener at planen bør slå fast at skredfare osv. må være vurdert ved behandlìng av det enkelte
veiprosjekt. Tiltakets virkning for vassdrag og hvìlke løsninger som velges må også være vurdert.

Med hìlsen

~~'-~~.. . ~sesen .
. regionSJef

"7 ~J~r4t
Stìan Bue Kanstad
seruoringeniør
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Fauske kommune

Hovedplan for skogsveier
2012 - 2021

Tyngre trktorvei, 24 E, ved Sol vik. Veien er noe oppgruset så den kan kjøres med personbiler.

Forslag til hovedplan for skogsveier 2011 - 2021
Datert: 01.10.2011
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39 P Strupenveien (Nystad) ......... ...... ... ... ... ... o.. ..o ... ... ... ... ... ..o ..o ... ... ... ... ... ..o ... ." ... .....
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Hovedplan forskog8veier

~7 (W98.99) V.rd/kfllllJ mJø- muJ/gheerlsk.ltor.,¡~df at
LandôrullOo.matdeparementet vil seteIUav omat4et innen 2001 skal foreUt.e..
kOml1¡evisehovedplaner forutbygiing. av skolsvein.ettt.

I Fauske koinuneble det i tUknytingtilTtltaksplan for skogbruk (19li8~1998) også.

uttbeideteiøarletskogsveiPlan fôr Fauske kommune. Av Fylkt$rtl1eiU Nordland,

Landbnisavdelin,en ble denneveiplanenl'egnel for. væretilsttøkeUI i forhold til
deparementets. krv om hovedplan for. skoisveier. Detllå likevel. undetstrekesat veiphmen,
soinvar endelavTiltasplanenfor sko¡shru,varianskeenkelogpreietav à væte en . ..
gmuke grov oversiktsplan ofte uten forutlàende befarii tmarken av plwilajte veier og uten

.nytelkostnâdslOogmiljøvuderingel'av. pl~l.gte. veier..Fokl;setvarde$$utenolså . mest på. ..

.bysiitigav .trtorveier.Av foranevnte'inmero~ detflltumat Til4isplanenfor skogbruk
nåogsl erforeldet.,hardet viÐttnatlligå tainitiativ for å fê utarbeidet en ny og vesentlig

jtUdiøertfhovedplar for skogsveier fkonuûnert.(!
.1 tiltašd~lêì1iFaU$ke.komiUíes.strateaiske...lfldbtu$piø.som."levedtatt 

av
koriunestytet..15. desømber2009. er et .av .tìlta~ne t'Hovedplttnfor sløgsveier.¡ .kommunen"
medsk;ölbniks$jé£ønsolrlUsVarUgfortHtâet. . .

flfl1Jw'UllØ1F

. Var!din~orn igangsetting av planarbetdetoaforespørselom itUspilEanønse).

. Fl\glig arbeid vedskogbnissjefenmed innspHlIveifotslag.Bef:aringer.Korttakl med

sko.geiere. .Inntegnlng pa.kwtav eksisterende .oø.foreslfltteskogsveíer.Nytelkostnads-
.0,.niUjøvuderlngørog vuderlnger...eVtMlltenærlnìlei\ .Skdving av.tekstdel.ogtabeller; . ..

. PlaiUtvalletgo(1kjennerat fotslagtil Hovedplaø fôrskQgsveier legges ut til offentlig
høring.

. ()ffentlighøtingavpla.fotslag

· Mefknader/innspil itilknytningtilhørlngen vurderes og tas evt. iiulplimfotshiget
sømdeteUerta til behandlirt¡l.p1anutvai¡et ogkonuiiestyret fôt endelig
godkJeMiJ1. ...

. Offeì1tlig&iørlniavendeliggodkjentHovedphinfor skogsveier,
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Valgt planstatus

Hovedplan for skogsveier skal ikke
være en rettslig bindende plan. Planen
er utarbeidet primært som et
veiledende hjelpemiddel for den
kommunale skogforvaltningen. Det
vil m.a.o. kunne gis tilatelse til å
bygge andre skogsveianlegg enn de
som omfattes av hovedplanen.
Slike veier vil imidlertid måtte regne
med å bli vurdert 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 for slike veianlegg samt de
veiplaner som er omfattet av
hovedplan for skogsveier, må
kommunen søkes om byggetilatelse. Før evt. byggetilatelse gis, sendes søknadene til
uttalelse hos ulike offentlige instanser o.a.. Det skal ikke være noen automatikk i at veier som
er med i hovedplanen alltid får byggetilatelse.

Gammel skogsbilvei i Solvikmarka, 26 E. Veien har behov
for opprusting for å kunne kjøres med dagens tømmerbiler.

Med en godkjent hovedplan for skogsveier blir det noe lettere å se i et helhetsmessig
perspektiv om det er fornuftig å bygge et skogsveianlegg eller ei.

Selv om det er lagt ned en god del arbeid i hovedplanen, kan den aldri på noe vis oppfattes
som en endelig fasit på hvor og hva slags skogsveier som bør bygges. Det vil i fremtiden
alltid kunne dukke opp nye veiforslag som kan vise seg å være mer fornuftig enn det som
fremgår av hovedplanen.

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 bedre veistandard. Det vil også være viktig å få frem hvilken
prioritering de ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige
investeringsmidler skal brukes for å gavne skogeierne og samfunnet på en best mulig måte.

Prioriteringen må gjøres i forhold til økonomisk lønnsomhet ved å bygge det enkelte
veianlegg, miljøverdier og evt. andre næringsverdier og begrensende lover og forskrifter.

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis primært være et arbeidsredskap for kommunen i dens
veilednings- og motiveringsarbeid overfor skogeierne 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 bevirke at det blir bygd mer skogsbilveier enn det som har
vært tilfelle til nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det være mer lønnsomt å bygge
bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre transportkostnader og
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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.

Lover/forskrifter - krav ti skogsveibygging - rammebetingelser
I tilegg til at skogressurser og terrengforhold er med å avgjøre hvor det er aktuelt å bygge
forskjellige typer skogsveier vil også noen lover og regler sette grenser for hvilke veier som
kan bygges og hvordan de skal eller bør bygges.

Skoglovens forskrif om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål krever at
det lages planer for permanente skogsveier som skal bygges eller ombyggeslopprustes og at
det må søkes om tilatelse hos kommunen. Kommunen må sende slike saker til høring hos off.
instanser og evt. andre før vedtak gjøres. Veisøknadene skal ved saksbehandlingen undergis
landbruksfaglige og miljøfaglige vurderinger. Det skal legges vekt på å finne helhetsløsninger
for skogbruk, jordbruk og andre
formål uavhengig av
eiendomsgrenser.

Ved anlegg av skogsveier skal
det tas nødvendig hensyn til
biologisk mangfold, friluftsliv,
landskap og kulturverdier. Dette
er nedfelt i skogloven og
skoglovens forskrif om
bærekraftig skogbruk. Sistnevnte

forskrift krever at skogeier ved
gjennomføring av

skogbrukstiltak tar vare på
viktige livsmiljø og
nøkkelbiotoper i samsvar med
Levende skog standardene. I
disse standardene fremgår det
bL.a. at det skal unngås å bygge
skogsveier i biologisk viktige områder. Det bør dessuten bygges minst mulig skogsveier i
større sammenhengende skogområder med lite omfang av tekniske inngrep. Standarden
krever ellers en forsvarlig avfallshåndtering. Skogeier skal sørge for at minst mulig avfall og
utslipp oppstår, og at avfall, i den grad det oppstår, blir håndtert på en forsvarlig måte. Alt
søppel inkL. utrangerte hvilebrakker skal være fjernet når et arbeid er utført.

Tyngre traktorvei, 20 E, under anlegg ved Skognes ved Lakså.
Mye sprengningsarbeid gjør veibyggingen svært kostbar.

Når skogsbilveier og traktorveier skal kobles på riks- og fylkesveinettet eller bruken av
eksisterende avkjørsler skal endres, må det søkes om tilatelse til dette hos Statens vegvesen.
Statens vegvesen vil sette krav om hvordan slike avkjørsler skal utformes og dimensjoneres.
Gjelder det avkjørsel til kommunal vei, må det sendes søknad til kommunen.

Reindrifens rettigheter som bruker av utmarkafremgår bl.a. av Lov om reindrif. Skogsveier
som medfører betydelig terrenginngrep eller ulemper for reindriften, kan få problem med å få
byggetilatelse eller må bygges på annen måte.

Det skal tas hensyn særskilt til automatisk fredete kulturminner, men også andre
kulturminner. Dette fremgår av kulturminneloven, skogloven og Levende skog standardene.
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Alle kulturminner fra før 1537 og alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk
fredet. Rundt et automatisk fredet kulturminne er det en vernesone med 5 meters bredde målt
fra kulturminnets ytterkant.

Det kan gis statstilskudd til skogsveibygging. I dag praktiseres det i Nordland å gi tilskudd på
maks. 70 % til skogsbilveier og maks. 50 % til traktorveier. Den samlede tilskuddspotten er
imidlertid svært liten. For å bygge en skogsbilvei til en millon kroner, så må man kanskje
bruke alle veitilskuddsmidlene i kommunen over tre år. På kort sikt er dette ganske
begrensende for hvor mye skogsvei som bygges. Det fremgår av forskrif om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket at det bare kan gis statstilskudd til skogsveier som er
godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til
landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. For øvrig kan det ikke gis
statstilskudd til skogsveier som medfører reduksjon av "vilmarkspregede områder", dvs.
områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra eksisterende tyngre tekniske
inngrep. Permanente skogsveier blir regnet som tyngre tekniske inngrep.

I skogbruket har vi den såkalte skogfondordningen som medfører at skogeier ved salgshogst
av skogsvirke er pliktig å sette av
en viss prosent av bruttoverdien
for virket på eiendommens
skogfond. Skogeier velger selv
hvor mye midler han skal sette av
på fondet, men avsettet må være
minst 4 % og maks. 40 % i hele
prosentenheter. Skogfondmidlene
skal beskattes først når skogeier
tar dem ut av fondet. Brukes de til
nyanlegg eller opprusting av
permanente skogsveier, får
skogeier skattefordel idet kun 15
% av skogfondmidlene som brukes
blir skattlagt. En skogeier som er
næringsdrivende vil i tilegg også
kunne skattemessig
engangsavskrive veien de årene
den bygges og får således nesten
en dobbel skattegevinst.

Næringsdrivende skogeiere med høy marginalskatt får slik sett den største skattemessige
fordelen av denne ordningen og vil ved veibygging ikke trenge å dekke mer enn ca. 16 % av
veikostnadene selv. Dette forutsetter imidlertid at skogeier har en aktiv drift av
skogressursene, slik at det kommer tilstrekkelig med midler inn på skogfondkontoen. Når det
gis betydelige. off. tilskudd til veibygging som i tilegg kombineres med skogfondordningen,
blir det i enda større grad det offentlige som bekoster skogsveibyggingen.

En strekning med stabbesteinvei på den gamle veien, 14 E, fra
Tverråmo til Bjømmyr. Det er viktig å unngå at skogsveibygging
og skogsdrifter ødelegger slike kulturminner.

Deler av vedlikeholdet på skogsbilveier kan også dekkes med skogfondmidler med
skattefordeL.
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Miløhensyn
I dagens samfunn kreves det at skogbruket tar hensyn til ulike miljøverdier så som friluftsliv,
kulturminner og naturverdier. Også ved skogsveibygging skal slike hensyn tas. I noen tilfeller
kan skadelidende miljøverdier være så viktige at et veianlegg ikke bør bygges. Det vil også
være slik at jo mindre lønnsomt et veiprosjekt er, jo mer hensyn bør tas til berørte
miljøverdier. I mange tilfeller vil miljøverdiene ikke berøres mer enn at veianlegget kan
bygges under forutsetning av visse miljømessige tilpasninger.

I praksis har det vist seg at det er visse typer miljøverdier som skogsveibygging vanligvis kan
komme i konflkt med. En av de viktigste er inngreps frie områder som ligger mer enn 5 km
fra eksisterende tyngre inngrep (bL.a. bil-/traktorveier, kraftlinjer over en viss størrelse m.m.).
Hvis bygging aven planlagt skogsvei vil medføre reduksjon av slike inngrepsfrie områder,
kan den ikke få statsbidrag. I tilegg vil miljøvernyndighetene gjeme være imot at
veianlegget bygges eller kanskje kreve at det kortes inn.

Miljøvernmyndighetene bruker også begrepene inngrepsfrie områder 1 - 3 km fra tyngre
inngrep og 3 - 5 km fra tyngre inngrep. Vil et skogsveianlegg medføre reduksjon av slike
areal, er det etter reglene ikke automatisk avskåret fra å få statstilskudd, men kan særlig, hvis
det for eksempel også berører andre miljøverdier og lønnsomheten ved anlegget ikke er så
god, bli nektet byggetilatelse. Selv om veianlegget mr byggetilatelse, vil det likevel kunne
bli prioritert lavt når det vurderes hvilke veianlegg som først og fremst bør få offentlige
tilskudd.

Et skogsveianlegg kan også komme i konflkt med vernede vassdrag, naturvernområder og
andre viktige naturareal og biotoper, sjeldne dyreslag og plantearter (rødlistearter).
Veiprosjektet må da kanskje stoppes eller endres eller det må utvises særskilte hensyn i
anleggsperioden og eller i tilknytning til påfølgende skogsdrifter.

Andre miljøverdier som kan bli berørt av skogsveibygging, er friluftsliv og kulturminner. For
de som liker friluftsliv i mest mulig uberørte områder vil skogsveibygging og skogsdriften,

som normalt blir en følge av
veibyggingen, lett ødelegge mye av
naturopplevelsen. For andre betyr ikke
dette like mye og kanskje mindre
negativt enn det positive ved at veien
gjør det lettere for dem å nå fine.
naturområder, gode bærplasser og
lignende. Det er ikke tvil om at bygging
av skogsveier i flere bygder har virket
regelrett velferdsskapende ved å gjøre
tilgangen til utmarka vesentlig lettere.

Kulturminner er konkrete tegn på hva
som har skjedd i fortiden i et område og
er en del aven bygds historie og identitet.
I noen tilfeller kan kulturminnene være
ganske betydningsfulle også i en
regional, nasjonal eller internasjonal

sammenheng. Det er derfor viktig å verne så godt som mulig om kulturminnene. Flere
kulturminner er da også automatisk fredet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er

Viktige biotoper for rødlistearter må tas hensyn tiL. Her
har vi rødlistearten marisko, som det er forekomster av
også Fauske kommune.
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automatisk fredet. Det samme gjelder ikke-samiske kulturminner fra tiden før år 1537.
Skogsveibygging må ta hensyn til berørte kulturminner, enten ved at veianlegget ikke bygges
eller ved at veiprosjektet endres. Dette gjelder ikke nødvendigvis bare automatisk fredede
kulturminner. Også andre kulturminner kan være svært verdifulle og bør skjermes.

I skogbruket brukes begrepet vernskog om skogområder som er utsatt på grunn av marginale
klimatiske forhold som kan gjøre det vanskelig for ny skog å etablere seg. Slik vernskog har
vi normalt opp mot fjellet, i de ytre kyststrøk og i nordlige deler av landet. Skogsdriften må i
vernskogområdene flere steder foregå noe mer forsiktig, bL.a. ved at det settes igjen mer skog
ved foryngelseshogstene og at det noen steder ikke bør hogges i det hele tatt. Dette kan
påvirke lønnsomheten ved å bygge skogsvei. Hva som er vernskog fremgår av de såkalte
vernskogregler som fylkeslandbruksstyret har vedtatt for den aktuelle kommune. I Fauske
kommune er alle skogareal å regne som vernskog.

Byggekostnader
Kostnadene ved å bygge skogsveier varierer mye med hvilken veiklasse veien skal bygges

(. . etter, terrengforholdene samt hensyn som må tas til miljøverdier, rettighetsinteresser m.m.

Bygging av traktorveier gjør at traktortransporten av skogsvirket
kan gjennomføres betydelig raskere og på det viset blir biligere
for skogeier. På skogsbilveier er det derimot kjøper av
skogsvirket som må betale transporten. Biltransport medfører
dessuten betydelig mindre energiforbruk pr. fm3. Bilde fra 26 E.

Traktorveier vil normalt ha en
byggekostnad på kr 60 - 200 pr
meter vei. Nyanlegg av
skogsbilveier vil normalt ha en
kostnad som ligger på kr 400 -
800 pr. meter. Det som virker
spesielt fordyrende på
skogsveianlegg,.er mye
sprengningsarbeid, mange og til
dels store stikkenner, stort
innjøp av grusmasser, lang

transport av grusmasser og ikke
minst bygging av veibroer. Kan
man unngå det forannevnte eller
redusere mengden av det, vil
kostnadene kunne reduseres
betydelig.

De veikostnader som er
beregnet/anslått for de ulike
veiprosjekt i denne planen, er

normalt fremkommet ved befaring av den aktuelle veitraséen kombinert med bruk av et fast
regnearkprogram for kostnadsberegning. Veilengdene har blitt målt på kart, mengde
fjellsprengning og antall stikkenner av ulike slag, mengde ryddearbeid m.m. er blitt
skjønnsmessig anslått. Kostnader ved gruskjøp og grustransport er blitt beregnet med
utgangspunkt i aktuelle grustak i området. Ellers har det blitt benytet de ulike priser som er
vanlige i området med hensyn til veibygging og veimateriell og transport.

Økning av skogverdi ved skogsveibygging
Når det er aktuelt for skogeiere å bygge skogsveier, så er det for å øke skogens verdi. For at
dette skal bli fornuftig økonomisk sett for skogeierne, må skogens verdiøkning være større
enn kostnadene skogeierne har med å bygge skogsveiene.
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l dønne hove(planenfor skogsveiør har vi vurdert øknngen. J skogverdi v~då se på den økte
verdienveibYijing medfører fodan tldfremover og eiiskontert denne verdIen tilbake til
nåtlderi inedl% kalkulasJonsrente. Nytbar skogareal har b1lttfastsatt vedkomblria$jonav
skjønr og beregnini. Detsame &leIder stånde skogvoluto.gprødukl¡jonsevne.Med
Ilnn1aøi dette ha balansekvantuÐU:ttberegn.etogbrut tilkalkulasjon. av fremtidiie
tr-asl'ortgevinster.

Når skolleierbygger btlveier,velterhantrasportkostnaden overpåkJøperav skogsvirket og
¡jør det samtidig enklere og mindre kostbart! frakte utsty ogarbeidsf-olk iit i skogen. Ved
traktorveihyggingvil terrengtanl'0rten soinskogeier bekostet, kuneJoregårakere og
bilUgerejo bedre kvalitet traktorveien har. Det sanegjelder transport av utstyr og
arbeidsfolk uti skogen.

Skogsveier mâjeVnlig vedlikeholdes. Kostnadet.for detteer.blitt.skjønnsmesslgfr~tniet eie

årlig ~slåtte veigevÌíister.

IllJW,£III¡.SIJI.lltÂIR1I¡U:;~tUlß.lik.",lli.lui.....
Laidbrus~oginatdepareinen.tøt liattldligereutarbeidet "Normaler for landbruksveier "som
omfatt~l'veiklassør thiklas~e L til klasse,8. For alle veiklassene er detsattøpp tekniskeø~
geøinetrisKelqav ogby¡ge~lvese;Ueiuefioveaplalen fot sKogsveier .oerørerlKKealleae
8 veiklassene.! det følgende er det sattopp en kortdeflnisjøn avdeveiklasserderiepIllen
omfatter. ... .
Y$(llsl~is~;.ii(lq1;\¥..ltH1tJlJj;l4k¡,y~ilc(fis,fztlvn,llffJrtfrfl,rlJ~JnuJh.~r2
Veik1asse3 er-standarden forskogsbUveietroedmoderat til lavt trafkkgri.ag~.ogfotenkle

gø.reis.. og seterveier. Veien skal kunnetraJ'ikkeresined lass heleåtet.uiutatt i
telelØsningspet'øden og i pedødetried spesielt myenedbø1'.

Y~-*...ll"'_rJ.tmf/42fJf,i"'~IS,ilYlftor.t4l1Q1~i,/leß_ttt..
Veikla$st,i4 er bilveier sombysges forttanspottav tømier i ba..øtârkŠ.p.rloden~enkle
seterveier etc. Veiklassen bøtbYig~sioinåderdertØnmetkvlltui ogiratpo1'vstad
tilsier-. bi1trtmsP()rt,mender.terrengforho1do~tllgjengelige-ressuxser.ìkkegir.økonomlsk .
grqla:gfotå býg¡eenhelårsveL .. . .

Cl
Ii'tkJ~f~;,I.~TJmlrlJth~i/lQQ1m~tlIæI/JLl,l,U;Ql..tf.fIt:~:Jll~tk.lill~I¡ì
Velklasse5.etbUveier berelJ!etfor tønuertranSPOl' med bil..uten. hen~~rutelukendel
bårmrirk.peiioden. Véiklas$eJi inl baebygges I'åsteder hvor detikkeerteknisk: mullgeUer
økøl1omlskfotsvarUg å bY:8leen høyere veistadarei. Denne veiklassen skalbarøbenytes i
untastilfellet.

~lj~i~.i.....1Ja.tg1ØRQIJ.
Veiklasse jer veier for transpørtav landbrusprodûkerogtøinerinødlastetratoroj
l.ueibJ:straktòrmed henier. OeueieltsKal disse veienekunen)'estil tiiansport heleäret
UAtatt i teleløsniíigeii.Svake .parierl .uneiergnuen må forswrkesme4 b~rèlai.

~~.I~ß 4fUttr(J0l€t .
Vetkl~se8$r veier forslepkjørrtgav tøiner og transport av bl.nQb~sprodukter og
redskaper ineei ltmdbrustratoreUet anetletteretrasporttstyr. Veiklassen omfatter enklere
tl'akorveiersøm inngär i detpermtlentelaneibrusveinettet 0lsoinm.edførervaÂge
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terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges
for.

Enkel vei
Enkel vei tr ikke en veiklasse som omfattes av "Normaler for landbruksveier". I denne
hovedplanen for skogsveier brukes betegnelsen på lette traktorveier som bygges svært enkelt
og ofte først kjøres opp som traktorspor og etter hvert stykkevis forbedres ved mindre
byggeoperasjoner slik at de etter hvert fremstår som ganske permanente veier som brukes
jevnlig. Disse veiene vil ofte på flere områder ha åpenbare mangler sammenliknet med
veiklasse 8. De vil normalt egne seg best for lette og små landbrukstraktorer, tohjulstraktor,
A TVer og lignende. Flere av de eldre eksisterende skogsveiene omfattes av denne veiklassen.
Ved fremtidig veibygging vil slike veier normalt bare bli bygd der det ikke vil være mulig å få
statstilskudd eller andre offentlige tilskudd til veianlegget.

Prioritering av veiplaner
For å gjøre det litt lettere å ha oversikt over hvilke veiplaner som bør prioriteres fremfor andre
er det i planen blitt brukt en enkel prioritering fra A - C hvor A er høy prioritet, B middels
prioritet og C lav prioritet.

A-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslåtte byggekostnader er lik eller mindre enn

anslått økning i skogverdi og veianlegget kan få statstilskudd. I tilegg må ikke veianlegget
medføre ulemperiskader av større eller middels vekt for miljø- og kulturminneverdier.

B-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslått økning i skogverdi er noe mindre enn

anslått byggekostnad samtidig som det er mulig å få statstilskudd. Det er også en forutsetning
at veianlegget ikke medfører ulemperiskader av større vekt for miljø- og kulturminneverdier.

C-prioritering vil det være på veianlegg hvor anslått økning i skogverdi er vesentlig mindre

enn anslått byggekostnad eller at det ikke vil være mulig å få statstilskudd til veianlegget.
Hvis veianlegget vil medføre ulemperiskader av større vekt for miljø- og kulturverdier skal
det normalt også gis C-prioritet.

En nyanlagt tyngre traktorvei i Bringsliområdet, 6 L E. Det er
kun brukt stedegne jordmasser. Etter fà år vil gras og annen
bunnvegetasjon ha etablert seg. Dermed blir ikke veianlegget
liggende som et åpent sår i landskapet.
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Planlagte skogsveier
Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 21,5 km. Det
samlede nyteområde for disse veiene er ca 20,7 km2. Den samlede byggekostnaden for
veiene er kalkulert til kr 12.809.000.

I tilegg omfatter planen 30 traktorveier som er planlagt med en samlet veilengde på ca 48 km
og et samlet nyteområde på ca 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte traktorveiene er
på ca kr 5.064.000.

Se veitabeIler og oversiktskart samt diverse data og detalj kart på de følgende sider

, i I'
i, ß~~:;..

Ved å bygge ut et tilstrekkelig stort veinett med skogsveier, vii vi kunne redusere omfanget
av slike terrengskader i skogsmarka når det brukes store og tunge skogsmaskiner.



r
Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 10

Planlagteskoisbllveler 3012.. ioii
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Prosjektnr.lPros.i ektnavn 1 P I Furuhaue;veien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N OIN
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse Enkel traktorvei 17 (tyngre traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Den planlagte tyngre traktorveien vil på

den første delen av strekningen medføre
at en eksisterende enkel traktorvei ti

dels må opprustes. Største delen av
strekningen vil det være aktuelt med

nyanlegg av vei. Langs den vestre delen
av veianlegget må det påregnes en del

sprengningsarbeid.
Planlagt veilengde, m 2390m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 520 dekar

Terreng/skogtilstand Størstedelen av det aktuelle skogarealet
ligger i en nordvendt li hvor det flere

steder kan være vanskelig for
skogsmaskiner å ta seg frem. Det er slik
sett nødvendig med en del veibygging.
Skogen består av mest lauvskog og en

del noe eldre gran og litt furuskog.
Granfelteneligger lengst mot vest.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Inngrepsfrie areal ser ikke ut ti å bli
redusert. Det synes ikke som om viktige

kultur- og miljøverdier forøvrig blir
berørt. Det er ikke.registrert slike

kulturminner i Askeladden og heller
ikke slike miljøverdier i Naturbasen og
Artsdatabasen. Den fremre del av den

eksisterende enkle traktorvei må regnes
som en friluftsvei, noe det må tas hensyn
ti når traktorveien bygges. Hele veiens

nytteområde er vernskog etter
skoe:loven.

Anslått bye:e:ekostnad, kr. 230.000,-
Anslått øknine: i skogverdi 230.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60-70 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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GArdsfiltVn/Gnr. Lanavatoet statsalmennhtgl (jnr.
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Vøitt.aséen for detteveiptosjektet er tegnet Inn på kartkopiøn på. neste side. Veb.d....~..+
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LlölvatnetstatsalmenninllGnr.
Ill)

4 P I.Gølbndvelen

o
"U 3 .høllrsskQ$bllyet . .

Velåill~geter tenkthygavèd at
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Veitraséen for detteveiptosjektet er tegnet inn pA kartkopien pA nesteside.Vend......+
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

Prosj ektnr .IProsj ektnavn 5 P / Hellarmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY2;2;in2; = O Nyanle2;2; = N N
G.ieldende veiklasse/planla2;t veiklasse - 17 (tyn2;re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veiprosjektet er planlagt som tyngre
traktorvei som skal bygges i område

hvor det er noen større bekker som må
passeres ved vad og noen mindre bekker
hvor det må legges stikkrenner. Veien er

planlagt ca. 50 meter nord for
eksisterende turveilsti langs langs

Hellarmova tnet (tidligere
jernbanetrasè). Det må regnes som greit

terren2; å bY2;2;e vei i.
Planla2;t veilen2;de, m 660m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 190 dekar

Terrenglskogtilstand Den lavestlggende del av nytteområdet
har lett terreng for skogsdrift. Det

høyereliggende arealet er derimot noe
mer bratt og vanskelig. Hoveddelen av

skogen består av lauvskog, men med noe
innblandin2; av 2;ranplantin2;er

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Alle tre inngrepsfrie arealtyper (1-3 km,
3-5 km og ~5 km) vii få litt reduksjon
hvis veianlegget bygges. I Naturbasen,
Artsdatabanken og Askeladden er det
ikke nevnt andre særskilte miljø- og

kulturminneverdier enn sibirvalmue

som er registrert ca 50 meter sør for
veistart. Langsmed og ca 50 meter sør

for planlagt vei ligger den gamle
jernbanetrasèen som gikk ti Hellarmo

(nå turvei). Det må legges vekt på at
denne bevares med et urørt skogbelt på
begge sider. Nytteområdet for veien er i

sin helhet vernsko2; etter Sko2;loven.

Anslått bY2;2;ekostnad, kr. 58.000,-
Anslått øknin2; i sko2:erdi 69.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioriterin2;, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Veltraséen for detteveiprosJøktet et tegnetinn på kartkopien på neste side. Vend-~~-+
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Veitraséen fordette veiprosjektetertegnetinnpåkartkoplen på neste side. Vend--..-+



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 27

\

..
NoN

i

N..oN..
(1

ëjj0:: O' i.(j Ul oc:.g' 8:.! c ~ ...
(1 Cl Ul .
~ii c:::~.'E "' l! o ~.ro.ro c. N .9
'i-~ 1i "' C' Ulc: ~ o ~Q.ISOC'.ro
I' ü5:i o :i

oo~

: I
I.

oori



Fauske kommune - Hovedplan fòr skogsveier 2012 - 2021 Side 28

Yeittasó.n. for dette veiprQsjekt.t er tegnet inn.på kartkopien på neste side. Ven.d..-..+
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Prosjektnr.lProsj ektnavn 9 P I Bærsholaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei

--
1841-037

Ombyl!l!inl! = O Nyanle22 = N N
Gjeldende veiklasse/planla2t veiklasse - 1 7 (tyn2re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veiplanen er godkjent av kommunen for
flere år siden og veianlegget er under
bygging. Det er forholdsvis vanskelig

terreng å bygge i med ganske mye
sprengningsarbeid. Dette har gjort

veianlegget betydelig mer kostbart enn
først bere2net

Planlal!t veilenl!de, m 1150m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar
Terrenglskogtilstand Terrenget i veianleggets nytteområde er

ganske skiftende med lettere
driftsterreng noen steder og ganske bratt

og vanskelig i andre områder. Det er
hovedsakelig lauvskog i området, men

med litt innblanding av naturlig
furuskol! Ol! litt l!ran.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen inngrepsfrie arealkategorier får
redusert sitt areal som følge av denne

veibyggingen. Veianleggets avkjørsel vil
være fra rv 830 som er forskriftsfredet

(godkjent av statens vegvesen).
Veianleggets nytteområde omfatter den

gamle ferdselsveien fra Tveråmo ti
Bjørnmyr som må anses som et

attraktivt kulturminne. For øvrig synes
ikke særskilte miljø- og

kulturminneverdier å bli berørt. Hele
veiens nytteområde er vernskog etter

skol!loven.
Anslått bY22ekostnad, kr. 370~000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 180.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70%
Prioriterinl!, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Stormo / Gnr. 89
Prosjektnr.lProsj ektnavn 10 P / Stormoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei - -

Ombygging = O Nyanlegg = N N
G.ieldende veiklasse/planla!!t veiklasse - 17 (tyn!!re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veianlegget er planlagt som tyngre

traktorvei i et område hvor det synes å
være nok løsmasser å bygge vei med. Det

må legges større stikkrenne i bekk som
må krysses, men utover dette synes det
ikke å skulle bli spesielle problem med

veibyggingen.
Planlagt veilengde, m 1015 m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 300 dekar

Terreng/skogtistand En stor del av veiens nytteområde består
av flate skogmoer, men med forskjellge

høyder. Her vil det være lett å drive
skogsdrift (maskinhogst). En god del av
skogen står ellers i forholdsvis bratte lier
hvor det blir tyngre å drive og hvor det

vil måtte bli en viss kombinasjon av
motormanuell og maskinmessig hogst,
evt. også bruk av slepebane. Skogen
består omtrent kun av lauvskog.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Vilmarkspregede områder vil ikke få
redusert sitt areal ved denne

veibyggingen. Inngrepsfrie areal 1-3 km
og 3- 5 km vil derimot få noe redusert

areal. Utover dette synes det ikke å være
kjente særskilte miljø- og

kulturminneverdier som vil bli berørt av
veiprosjektet. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skogloven.

Anslått byggekostnad, kr. 76.000,-
Anslått økning i skogverdi 71.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70 -80 %
Prioriterin!!, A = Høv, B = Middels, C = Lav B

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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"

Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Prosj ektnr .IPros.i ektnavn 11 P / Tveråmoveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanlegg = N N

Gieldende veiklasse/Dlanlagt veiklasse - /7 (tyngre traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som tyngre traktorvei i
et område med forholdsvis bratte

skoglier og flere steder ganske
grunnlendt mark på fjell. Det må derfor

påregnes en del sprengningsarbeid.
Veien vil gi tigang tillauvskogområder

som er vanskelige å drive i dag pga
terrengvanskeligheter .

Planla2t veilen2de, m 1l00m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 440 dekar

Terreng/skogtistand Deler av nytteområdet for veien har
ganske bratte skoglier. Andre steder er

det ikke fullt så bratt, men her kan
terrenget være gjennomskåret av små
daler og søkk som også kan medføre

driftshindringer. Noe krevende
skogsdriftområde. Skogarealet er

bevokst med eldre lauvsko2.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Såkalte vilmarkspregede områder får

ikke redusert areal hvis veianlegget
bygges. Inngrepsfrie areal av

kategoriene 1-3 km og 3-5 km får
derimot noe redusert areal hvis

veiprosjektet realiseres. Utover dette kan
det ikke ses at kjente særskilte miljø- og

kulturminneverdier vil bli berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter Sko2loven
Anslått bY22ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknin2 i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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O/N.
f;.Qk.ll..lkl9tV~dl.' ...l1..ltrlktorv~t

. Veiet),e" ptanlågtliyid Sont tyngre
traktorvei fet ornrAde hvor det synes å

være en. del løsina$serl. bYlgeined.
Langsde.ntreinredel avveltras~en vil
detblf. ~nopprusting âV eksisterende

enkeltratktorvef. nerfra bUr det
ny.øle.gav vei. Det syneldkkeA bli

sprengiifngsarbelder i. størrernllestokk
iten .det bUr noe kOllpUserendeat veien

Bli krsseStorvlkelv. ig...gersamt
l19~QmlJldrl$idid~~. ..eC. ......

. ll~Q..".
... . ....()ôoaeki.. ... .....

E.idel...øalldøíb1,nø~llni'régn.$'som
forholdsvis lett tetreøgfor skØlsdrift.

Ð.lsldeneerderilíotgaiiskebrø,tteogen
goddllJlvskogen.lnytteørnrAdetstlr

bet\Ue.tbJlr Vllrt bogdUtelskogen l de
senerelr.Mesteparten.vskogl'realet er

bevokstmed"l\ívskog~Litt
.rln ....ianJlrf.

ViUinlírksPteged~.rlal$~ne$. Ikkê'.IA
re4u.sert llrealvedeiislik veibygging.

Inn.tepsfritf.relllav kátlgörienel..Ski
og3..Sknvilf. noer~ùsertareal hvis.
vei..deggetbyKges.Førøvrigsytiesdet
ikkesoin omkjeiiteslIrskUteniiijø.. og
kultu.nninneverdiervU bliberørf. AU
skog i veiens nytteonirAdeer vernskog
. efilr~kg~ IQ~elb

. 16Q,QlIQ,.......

2lJj¡,l)l)Q..
1(f¡i8Øêf~

A

Veitrtiséen for dette veiprosjektetertegnet inn pA k.ttkoptenpA neste side.Vend........+
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86

Prosj ektnr .IProsj ektnavn 13 p I Tverrliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbYi?i?ini? = O Nyanlei?i? = N N

G.ieldende veiklasse/planlai?t veiklasse -/7 (tvm!re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Denne veien er planlagt som tyngre
traktorvei opp gjennom en stor skogli.
Veien er planlagt som en typisk basvei
som i stor grad skal gå i samme høyde
langsetter lisiden. Skogsmaskinene skal
med utgangspunkt i denne veien kunne
kjøre rett opp og rett ned skogliene.

Noen steder er det forholdsvis grunlendt
på berg. Det må derfor påregnes en del

spreni?ini?sarbeid.

Planlai?t veileni?de, m 1750m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 730 dekar

Terreng/skogtistand Terrenget er forholdsvis bratt, men ikke
brattere enn at tyngre skogsmaskiner
kan ta seg frem. Arealet er i stor grad

bevokst med eldre lauvskog, men delvis
også med mye gran som ble plantet på

midten av 1960-tallet. I de senere år har
det ikke vært skogsdrift i veiens

nvtteområde.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Det planlagte veiprosjekt vil ikke

medføre at inngrepsfrie areal av noen av
de tre kategoriene får redusert areal.
Det synes heller ikke som om andre

kjente særskilte miljø- og

kulturminneverdier vil bli berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skoi?loven.

Anslått bYi?i?ekostnad, kr. 160.000,-

Anslått øknini? i skoi?erdi 188.000,-

Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterini?, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Prosjektnr.lProsjektnavn 14 P / Solvikmarkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-004
OmbY22in2 = O Nyanle22 = N O
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse 7 1 4 (sommerskogsbilvei)
Omtale av veiprosjekt Det dreier seg her om opprusting av

eksisterende tyngre traktorvei som på
1960-tallet opprinnelig ble bygd som

skogsbilvei. I dag holder ikke veien mål
som skogsbilvei. Det må foretas rydding
av skog langs veien, lages mer veigrøfter,

legges bedre stikkrenner, legges

overflaterenner, lages større veibredde,
bygges møteplasser og snuplasser og

foretas oppgrusing av veianlegget. Det
må muligens også foretas noe

spren2nin~sarbeider.
Planla~t veilen~de, m 2600m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 5100 dekar

Terrenglskogtistand Det planlagte veianlegg her et stort og
ganske variert nytteområde. Nærmest
den planlagte veien, er det forholdsvis

greit terreng for skogsdrift. Lenger unna
veien er terrenget flere steder ganske
bratt og vanskelig. Mesteparten av

skogen i området er lauvskog med noe
innplanting av gran (yngre og eldre)

enkelte steder.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Opprustingen av den eksisterende veien

vil ikke medføre noe reduksjon av
såkalte inngrepsfrie areal. Det synes

heller ikke som om kjente særskilte
kulturminner vil bli berørt. Med hensyn

ti miljøverdier, synes imidlertid to

lokalt viktige naturtyper (ref.
Naturbasen, Rik vegetasjon og

Myrområde) å ligge i veiens
nytteområde. Ved fremtidige

skogsdrifter må det tas hensyn ti disse
miljøverdiene. All skog i veiens
nytteområde er vernskog etter

skogloven.
Anslått bY22ekostnad, kr. 750.000,-
Anslått øknin~ i sko2Verdi 2.300.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75%
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Solvik og MøsdlGnr. 86 og gnr.
99

15 PI Os~n .nnvelen

N
../1 ..retrøktOn'ei

Veien er planlAgi bygdsoni tyngre
.traktorveil et oml'Âde med. lokalt viktige
natu.rtper .(RikvegetllsJon,.MyrODll"âde.

Rer Naturbasen).Planlagtveitrasè er

lagt slikt at phinlagt veibygging ikke
direkte skalbørøre di$$ctnaturtpene.

Det synes ikke âbll nødven4igined
s r~Q . nil) .sirbøtd,er.

lå~nm.
44Ô'âjkìr

Enstotdel llV iêrreIïgetel'rotbòldsvls
greltforskogsdr1ft.)lnkeltesteder er det

Ukevelnoe.gans.ke iir.ttog vanskelig

terl'en.~ Deter.k1alf.itestlaqvSkØI.l
veieø:s nytteomrAde.Men deter

granpl.ntinget dels med lauvskjernipå
ca. cmtredjC(el av nytteoinrådet.Myellv

dønn. .mnl.k2en..erJho .stklß$$.e.;4.
Ingl'epsrtie.r(,j..J;š'..kö...ög~5'.'.1U synes

ikke åralrêduserta....i hvis

veiprøsjektet'.re3llseres. Arealkftegelien
1..31unsynes. detlm()t.âJâ.noe.reduksjoii

i. arealet.lvelønsllngittnytteoniråde
ligge.. delvis to loWlltviktige nahlrtper

(Rik vegetll~jotiogMy..om..Ade,ref.
Naturblsen).. net..å: t$sbønsyn til dette
vedfrëJntidigêskógsddftër.For øvrig
synes ikke,kjø~lltß'S.,,$kiltemiljø... og

kultQ.rminlu~ver(lieÌ'å vile bli berøi1.. All
skQg ivëiensnytt,Qmrå:de ervernskog

eUer,skølQyeQ
'~~ÙÕø'~'..

lQ~~QÔQ.'
16;i8(f.~.

A

Kultut..ogniiUøverdler,. andren_tingër

Vëltraséen for dette veiprosjektet er tegiiet inn på kai1kopien pâ neste side. Vend.......+
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Prosj ektnr .lProsj ektnavn 16 P I Tverrlihamranveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -- - - -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
G.ieldende veiklasse/planla~t veiklasse -/7 (tyn~re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre
traktorvei i for å gjøre et noe vanskelig
men skogrikt område mer tigjengelig
for skogsdrift. Det må påregnes en del

sprengningsarbeid.
Planlagt veilengde, m 480m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 205 dekar
Terrenglskogtistand Veiens nytteområde er både lettere og

vanskeligere å ha skogsdrift i. Hele
området er bevokst med lauvskog på

hovedsakelig middels og høy
skogbonitet.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen inngrepsfrie areal vii bli redusert
og det synes ikke som om kjente

særskilte miljø- og kulturminneverdier
for øvrig vii bli berørt hvis veiprosjektet

blir realisert. All skogen i veiens
nytteområde er vernskog etter

skogloven.
Anslått by~~ekostnad, kr. 59.000,-
Anslått øknin~ i skogverdi 52.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75-85 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav B

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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16 P Tverrlihamranveieñ
Solvik, gnr. 86
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GArdsnavn/Gnr.

K1l1tùr.. øg miljøverdier ,aß(lrenæringer

Letvsef Øvre og Solvik /Gnr.84 og
nr. 86 

17 P/Mortenliveien
..

N
.. /7 n re ttaktørvei

Dette veiprosjektet er plfudagt som
tyngre traktorvei innletområde hvor

terrenget over korte avstander kan være
litt brattoggruniilendt på fjell slik at

det vil kunne kreves noe
sprengningsarbeid. Det vil i fremtiden

kunne være aktuelt å videreføre
veibygglngen,samt ruste deler av veien
opp til skogsbUvei.Underveibygglngen

børmllnhlld~ttetor . øyet. og ikke la
veien bU b..ßere enninøks.18 % i

. .tØPlølbisrelldn.. .
í(ljjHJi

180Ödøkar. . ."', ......,.., ,__o 0'0 .,.,_.., ,_ .

Dette.veÏ..deggetharetforbóíc.svlsstort
nytteønitådenied store.rea1ined
lauvskog som i store øinråder har

forholdsvis letteddftsforhold,inenmed
vanskeligere .terrengstrekningernoen

stedersQ.mmå .3S$~"e$J
Med hens. fil dl sAkåltfrÌingrep. sfÍ"e(U'éal
synesdetkunåværekategørienh3km
somvUku.nnetå nøe reduksjon i arealet.

Tø stederinytteomràdeter.det

registrertplantetson. regnes sønisAkalt

nær truet.J)et erVariligbakkesøte og
Nebbstarr.Detniå uiuigås å skade disse

lokAlitetenemed .veiby'ggingog
skøgsddtt. I nytteønirådet ì vestniotE6

berøresniuligensogså i mindre grad
. lokaltvlktlg område med .

kalkbJØrk~skog.llernu\skogsdriften
tilpasses dette. Forøvrig syiieslkke

kjente særsldltendlJø.. og
kulturminneverdier å. bljberørt. All

skog lnytteoinrådet erveruskøg. etter
skQ.1QVeQ"

HlS.ÖOQ"
4QO,QOO,..

'0%
Â

V eitraséenfordetteveiprosjektetertegnetinn på kartkopien på neste side. Vend,;......+
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85
Prosj ektnr .IPros.i ektnavn 18 P / Kikvikaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombyggin2 = O Nvanleee = N N

G.ieldende veiklasse/planlaet veiklasse -/7 (tvn2re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre
traktorvei i et område med løsmasser og
små gjennomskjærende bekkedaler. Ved

den østre del av veianlegget må det
påregnes noe spreneninesarbeid.

Planlagt veilenede, m 950m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 240 dekar

Terrenglskogtistand Terrenget er noe problematisk p.g.a. en
del små bekkedaler og noe uveisomt

terreng i øst. Nytteområdet er bevokst
med lauvskog og plantet gran i

hoestklasse 3.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer A v såkalte inngrepsfrie areal er det kun

kategorien 1-3 km som får noe
reduksjon i arealet. Fra biltunnelen ved

Kikvika går det en slags sti opp ti
Svarthammarhola og her er det en del
friluftsliv (området er feil inntegnet i
Naturbasen). Denne stien må det tas

hensyn ti i tilknytning ti veibygging og
skogsdrift. Sprengningsarbeider bør

foretas med minst mulige salver for ikke
å påvirke/skade Svarthammarhola.
Ellers synes det ikke som om kjente

særskilte miljø- og kulturminneverdier
vil bli berørt av dette veianlegget. All

skogen i nytteområdet er vernskog etter
skoeloven.

Anslått bveeekostnad, kr. 86.000,-
Anslått øknin2 i skogverdi 50.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. V end----~
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18 P Kikvikaveien
Moen, gnr. 85
Fauske kommune
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- -- '",.... .. ,',
. Kultur;. og niiljøverdier, andre næringer

O/N
EnkelVei /7 oretraktorv... et.',_'_"._. ._ - "o.'. . _ __',' ,',',',,",'...'-,. . .

Veien erplønløgtbygdSom tyngre
traktorvei. De tørste 500..600 ni vUdet

. 
være snakk om opprusting aV

eksisterende enkeltraktørvei.Resteri av.

strekningen vUdetvære nyanlegg avvei.
Terrenget er forholdsvis gruniilendt o.g

det vUderfor bli aktueltåforetø en god
del li reouJn:$3rbehJ,

263ltni
. 10ÔÔdekãr

Store døler av skogeiistl.. L mer eìler
ndttdrebrlltte lier. OnirAdetinå sainlet

sêtt.attseS søin.noe Jtevende...drive
skogbrukh Egtterseg best for bntkav

tyngreskogslUftskil1er.Nytteomrftdet. er i
. . aUboYedsakllevQksimedllJl)'§k,Q.

Av iïirill..pstriøområ4e...erdetkiiii
kategorien 1..3kisoni synes å viUe.få

noe redusert areal. Svarthaninierbolas
bovedåpniø.g ligger ca .600. nI fra

nærmeste d.el av den planlagte veien

(luftlinje),.'Sprengniiils.arbêUlenebør
sliksetttøretas. ø:ed.førslktighøtforlkke...
å påføre grotta skader. For øýrig ser det
ikke nt til at kjente særskilte mUjø...eller

kultiitmbineverd,ier vilbliberørtav
vei"nleggetbvjsdetbygges. AU skog i
veiens nytteoltrãdeervernskog..etter

$kn lQ)/lltk
33Q~QOQ~.

39.Q.OQQ.. .
10%

A

(

/
~

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegneUnnpàkartkopieìi pãneste side. Vend~....+
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Gårdsnavn/Gnr. H.iem2am / Gnr. 97
Pros.i ektnr.lProsj ektnavn 20 P / Lusbakkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
G.ieldende veiklasse/planla~t veiklasse -/7 (tvne:re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre
traktorvei og må regnes som et nyanlegg
av vei. Det kan være noe grunnlendt på

fjell i disse skogliene. Det må derfor
påre~nes litt noe sDrene:nine:sarbeid.

Planla~t veilen~de, m 1040m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar

Terreng/skogtistand En stor del av terrenget synes å være
greit for skogsdrift med tyngre

skogsmaskiner. Noen steder er det i
bratteste laget. Mest lauvskog i

nytteområdet, men her er det også en del
~ranDlantine:er.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie områder
synes å vile få noe reduksjon i arealet.

Det synes heller ikke som om andre
kjente særskilte miljø- eller

kulturminneverdier vii bli berørt hvis
veianlegget bygges. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skoe:loven.

Anslått bye:e:ekostnad, kr. 85.000,-
Anslått øknine: i skoe:erdi 178.000,-
Forventet off. tilskudd i % 75-80 %
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veitrfséen fett dette veiprosjektet er tC'net inn på kartkopienp' neste side. Vend........O+
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Veltraslenrordetteveiprosjektet. er tegnetifiD pA kartkopienp4 neste side. Vend.."......
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Veitliuiéen for detteveiprosj.ktet.r tegnet innpå kartkopien på nestesldé-. Vend..-+
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Veltr.séeQ. for dette veiprosJektet er tegneUnnpA kartk.opien pånoste side~ Vend......+
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24 P Melkerdalveien

Mosti og Vatnan, gnr. 99 og gnr. 100
Fauske kommune
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Veltraséenfor dette veiprosjektet er tegnet iDD pilurtkopienpà neste side. . Vend..........
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Veitraséenfor dette veiptosjektet er tegnet inn pl\ kartkopien pà neste side. Vend........-+. - - .. . - - .



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 65

26 P Tuvaveien
Leivset Øvre, gnr. 84
Fauske kommune
28.03.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021
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V èit..asé~n for dette veiprosJek.tet er tegnet inn på kartkopien pA neste side~ .Vend-......-+
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27 P Korsågaveien
Grønås og Medås. gnr. 108 og gnr. 112
Fauske kommune
28.03.2011
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~

Gårdsnavn/Gnr. Grønås / Gnr. 108
Prosjektnr .IProsjektnavn 28 P / Grønås-Stemmarkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbV22in2 = O Nvanle22 = N O/N
Gjeldende veiklasse/planla2t veiklasse Enkel traktorvei 14 (sommerskof!sbilvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som en
sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Deler av veien eksisterer som

enkel og noe smal traktorvei i dag. Stort
sett greit land å bygge vei i uten mye

bratte lier. Må påregnes noe
spren2nin2sarbeid.

Planla2t veilen2de, m 1800m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 770 dekar

Terreng/skogtistand Terrenget i veiens nytteområde synes å
være greit å ha skogsdrift i med tyngre
maskiner. Noen få steder kan det være
litt bratt og vanskelig. Mesteparten av
arealet er bevokst med lauvskog, men

ganske mye areal er tilplantet med gran.
En god del av denne er moden for

tynninf!.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Såkalte inngrepsfrie områder vil ikke få

redusert areal som følge av at planlagte
vei bygges. Det synes heller ikke som om
andre særskilte registrerte miljøverdier
eller kulturminneverdier vil bli berørt.

All skog i veiens nytteområde er
vernsko2 etter skof!loven.

Anslått bV22ekostnad, kr. 1.060.000,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 1.068.000,-
Forventet off. tiskudd i % 80%
Prioriterin~, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Kvitblik og Tverå / Gnr. 110 og
gnr. 115 

Prosj ektnr .IPros.i ektnavn 30 P / Kvithammarveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N N
G.ieldende veiklasse/planlagt veiklasse -/7 (tyngre traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som tyngre
traktorvei i et område grunnlendt på

kalkholdig fjell. Det må påregnes en del
sprengningsarbeid.

Planlagt veilengde, m 2220m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 500 dekar
Terreng/skogtistand En forholdsvis stor del av nytteområde

har forholdsvis bratt og noe vanskelig

terreng. Mesteparten av skogen består
av eldre lauvskog.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av såkalte inngrepsfrie areal synes det
kun å være kategorien 1-3 km som vil bli
noe redusert hvis veien bygges. En stor
del av nytteområde er omfattet aven
nasjonaltlregionalt viktig naturtpe, 

kalkbjørkeskog. I dette området er det
anbefalt kun plukkogst og at

treslagsskifte forbys. Viktige arter som
er registrert er marisko, vinterkarse
(høy risiko) og håndmarinøkkel (nær
truet). Utover dette synes det ikke å

være registrert særskilte miljøverdier
eller kulturminneverdier. All skog i

veiens nytteområde er vernskog etter
skogloven.

Anslått byggekostnad, kr. 300.000,-
Anslått økning i skogverdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-75 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Indre og Klungset Ytre /
Gnr. 117 og: g:nr. 118

Prosj ektnr .IProsj ektnavn 31 p / Klungsetveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-007

Ombygging = O Nyanlegg = N O/N
Gjeldende veiklasselplanlagt veiklasse 8 1 3 (helårs skogsbilvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som helårs skogsbilvei
får å åpne Klungsetmarka for

kommersiell skogsdrift. I dag stenger
jernbanen for slik skogsdrift i store deler

av dette skogområdet. Første del av
veien vil bestå i å ruste opp traktorvei til
bilvei. Ellers blir det nyanlegg av bilvei.
Det synes å være et greit terreng å bygge

vei i med kun begrenset med
sprengningsarbeid.

Planlagt veilengde, m 2020m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 2300 dekar

Terreng/skogtistand Terrenget er stort sett greit å drive
skogsdrift i. Noe problem med myrer

som kan stenge for terrengtransport og
noen ganske bratte skoglier. Det er

omtrent halvt om halvt med
lauvskogareal og barskogareal

(hovedsakelig gran).

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli
redusert. Klungsetmarka er et svært
viktig område for friluftsliv noe som

også kommer til uttrykk gjennom den
eksisterende reguleringsplan for

Klungsetmarka Fritidspark.
Reguleringsplanen åpner for bygging av
skogsveier. Ellers synes det ikke som om
registrerte særskilte miljøverdier eller

kulturminneverdier blir berørt. Et
stykke nord for veien er det et stort

nedslagsfelt for drikkevann. All skogen i
veiens nytteområde er vernskog etter

sko!!loven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 1.450.000,-

Anslått øknin!! i sko!!erdi 4.500.000,-

Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Klungset Ytre / Gnr. 118
Prosj ektnr.lProsj ektnavn 32 P N erliaveien

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-005
Ombyl!l!inl! = O Nyanlel!l! = N O
Gjeldende veiklasse/planlal!t veiklasse 8 1 4 (sommerskogsbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt bygd som en

sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Mesteparten av veistrekningen

vil arbeidet bestå i å ruste opp en
eksisterende enkel traktorvei ti bilvei.

Denne traktorveien fikk statstilskudd på
1960-tallet. Stigningen i området regnes
ikke å være større enn at det forventes å
være mulig å bygge veien. Det vil bli noe

sprengningsarbeider. En viktig
forutsetning for veianlegget er at
jernbaneundergangen utbedres

tistrekkelig. Jernbaneverket holder på
med slike planer.

Planlal!t veilenl!de, m 1400 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1700 dekar

Terreng/skogtistand I veiens nytteområde er det en del bratte
og noe vanskeligere lier, men en stor del
av arealet synes å være forholdsvis greit

for skogsdrift. Store deler av veiens
nytteområde er bevokst med gran særlig

i hogstklasse ILL - V. En god del av
arealet har også lauvskog. En ganske

betydelig del av granskogen har behov
for 1.-l!anl!s tynninl!.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie areal vil bli
redusert. De nordlige delene av veiens

nytteområde er viktig område for
friluftsliv. Ellers synes det ikke som om
registrerte særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier blir berørt. Norde
del av nytteområdet er nedslagsfelt for

drikkevann. All skog i veiens
nytteområde er vernskog etter

sko~loven.
Anslått by~~ekostnad, kr. 1.010.000,-
Anslått økninl! i skol!erdi 3.000.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterinl!, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Røvik og Holstad / Gnr. 44 og
e:nr.45

Pros.i ektn r .IPros.i ektna vn 34 P / Sommarsetliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-033
Ombygging = O Nyanlegg = N O
Gjeldende veiklasse/planlae:t veiklasse 7 1 4 (sommerskoe:sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veianlegget er planlagt som en

opprusting av eksisterende tyngre
traktorvei ti sommerskogsbilvei for
tømmerbil med henger. Første del av
den eksisterende veien er i nyere tid

forsterket med steinfyllng. Eksisterende
vei ble bygd med offentlg tilskudd.

Veibyggingen ble den gang godkjent av
kommunen. Veiarbeidet vil medføre noe

sprene:nine:sarbeid.
Planlagt veilengde, m 1400 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar

Terreng/skogtilstand En stor del av terrenget er forholdsvis
greit å drive skogsdrift i. Noen steder er
det imidlertid mer problem på grunn av
svært bratt terreng eller myrlendt mark.

Største delen av kubikkmassen er
knyttet ti all granskogen som vokser i
veiens nytteområde. En større del av
arealet er oe:så bevokst med lauvskoe:.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen kategorier av inngrepsfrie areal
vii bli redusert hvis veianlegget bygges.
Heller ikke andre registrerte særskilte
miljøverdier eller kulturminneverdier
synes å bli berørt av veianlegget. All

skog i veiens nytteområde er vernskog
etter skoe:loven.

Anslått bve:e:ekostnad, kr. 820.000,-
Anslått øknine: i skoe:erdi 965.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Hestekker, Vollan, Stemland,
Stokland og Haukland / Gnr. 48,

gnr. 49, gnr. 52, gnr. 53 og gnr. 55
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 35 P / Gon2skarveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N N
G.ieldende veiklasse/planla~t veiklasse - 1 3 (helårs sko~sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som nyanlegg av helårs

skogsbilvei for tømmerbil med henger.
Berørte skogsområde er vanskelig å nå
p.g.a. bløte myrområder som strekker

seg inn mot lifoten. Veianlegget vii være
til nytte for ganske mange skogeiere på i

alt 5 ~årder.
Planlagt veilen~de, m 1810 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 800 dekar
Terreng/skogtistand En god del av terrenget er greit å drive

skogbruk i, men det er også en del mer
problematisk områder på grunn av
bekkedaler, myr og bratt terreng.

Mesteparten av veiens nytteområde er
bevokst med lauvskog, men med en del
granplantefelt flere steder, hogstklasse

Il - V.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av inngrepsfrie areal er det kun

kategorien 1 - 3 km som får arealet litt
redusert. Av sårbare arter i veiens

nytteområde er det registrert Nebbstarr
(nær truet) i et myrområde ved

nordvestre side av planlagt vei (ca 200
meter fra veitraséen). Førøvrig synes det

ikke som om registrerte særskilte
miljøverdier eller kulturminneverdier

blir berørt. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
skogloven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 1.500.000,-
Anslått øknin~ i skowerdi 2.800.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70 -75 %
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----'?
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Veitraséenfor dette veiprosJektet er tegnetlnn pi kartkopien pA neste side. Vend.......'"
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Vebutlegget. er planløgtSôin
sominerskogsbilvelfor tømmerbil med

henger. Veien er plllnlagtiet område
som. er forholdsvis greit à bygge vei 1..

Det må imidlertid påregnes noe
sprengiiingsarbeid. FOrAitveiens

nytteoniråde Skalv.re så stort som
regnet med, forutsettes det. at traktorvei

3$PJ) es~
71Qm

1490deJmr
En stor der avvêlêJtsnytteømrådêer

gønskegreltå drivølmed
skogsinàskiøt.. Noe areal er

vanskeligerep.g.a. br..tteJier.
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lauvskog,llenÎluot entre4jedelav .
ar~Dlei erJllJlnletme4 ran,. .. ,...

.Det',syu.es.ikke'.være'iu.ngrØpsfrteøreal
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ikklvl\retegistl'ettes~rskiite
miljøverdier eller .ktdtui:n:iniieverdier

s(onviibli berørt.A.lI skogt veiens
nytteområdeervernskogetter

skQ.iôYeni
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Veitraséenfordette veiprosjektet er tegnet inn påkartkopienpà nestø side. Vend........-l
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gnr. 59 og gn. 60
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Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopienpà neste 
side. Vend.....;.."+
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38 P Grønlinakkanveien
Helskog og Djupos, gnr. 59 og gn. 60
Fauske kommune
09.05.2011
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Veitraséen tor detteveiprosjektef er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend-..-+
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Veitrasé.íl for dette veiprosjektet er tegnet inn. pà ktr1kopien pn' neste side. Vend.......,
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.iektnr.lPros.i ektnavn 41 P I Tokdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017
OmbVf!f!inf! = O Nvanlef!f! = N O
G¡eldende veiklasse/planlaf!t veiklasse 7 I 4 (sommerskof!sbilvei)
Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som

sommerskogsbilvei for tømmerbil med
henger. Arbeidet vil bestå i å bygge om
en fremre del aven tyngre traktorvei
innover Tokdalen. Den eksisterende
traktorveien er ganske lang og har
behov for å bli kortet ned ved at det
bygges en bilvei. Det synes ikke å bli
sprenf!ninf!sarbeider av betvdninf!.

Planlaf!t veilenf!de, m 1400m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1400 dekar

Terreng/skogtistand Veiens nytteområde strekker seg innover
Tokdalen langs nordsiden av dalen.

Skogen står her i lier som ikke er
brattere enn at tyngre skogsmaskiner

når det meste. Skogen består
hovedsakelig av lauvskog. Det er en del

~ranfelt innblandet i lauvskof!en.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngrepsfrie områder vil få

redusert areaL. Det planlagte veianlegget
ligger i verna vassdrag og ligger over en
kort strekning litt mindre enn 100 meter
fra Tokdalåga som er en mindre sideelv
ti hovedvassdraget. Veianlegget vil også

krysse et par mindre bekker. Det er en
del lokalt friluftsliv i veiens

nytteområde. Forøvrig synes det ikke
som om registrerte særskilte

miljøverdier eller kulturminneverdier
blir berørt. All skog i veiens

nytteområde er vernskog etter
sko~loven.

Anslått bVf!f!ekostnad, kr. 945.000,-
Anslått økninf! i skof!erdi 1.150.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin~, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Veitraséerifol" dette veiprosjektet er teget inn på kartkopien på neste side. Vebd......~
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Prosj ektnr .IP ros_i ektnavn 43 P I Reinliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nvanlee:e: = N N

G.ieldende veiklasse/planlae:t veiklasse -/7 (tvne:re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Det er her planlagt en tyngre traktorvei.

Det er ikke regnet med
sprengningsarbeider på veien, men noe
legging av duk med påkjøring av god

mineraljjord. Det er søkt om
byggetilatelse og offentlg tiskudd ti

veianlee:e:et i 2011.
Planlae:t veilene:de, m 740m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 211 dekar

Terreng/skogtistand Mesteparten av veiens nytteområde vil
være forholdsvis greit å gjennomføre

skogsdrift i med tyngre skogsmaskiner.
Litt mindre areal kan være noe i

bratteste laget. Omtrent all skogen i
veiens nytteområde er granskog i
hogstklasse ILL og muligens litt i

h02stklasse iv 02 V.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen inngrepsfrie areal blir berørt, men
veianlegget kan sies å berøre vernet

vassdrag siden veien er planlagt
forholdsvis nært (10 - 20 meter på det

nærmeste) en noe større bekk
(Bjørnbakkelva) i vernet vassdrag. Det
må her tas hensyn slik at det settes igjen

et urørt belte med skog langs bekken.
Ellers synes det ikke som om registrerte

særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier vii bli berørt. All

skog i området er vernskog etter
sk0210ven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 73.500,-
Anslått øknin2 i sko2Verdi 104.200,-
Forventet off. tiskudd i % 70-80 %
Prioriterin~, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Gårdsnavn/Gnr. Vestvattenli / Gnr. 70
Prosj ektnr .IPros.i ektnavn 44 P I Jordbrulianveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombve:e:ine: = O Nvanle~~ = N N

Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse -/7 (tyne:re traktorvei)

Omtale av veiprosjekt Veien er planlagt som tyngre traktorvei i
et område hvor det ikke bør være altfor
kostbart å bygge slik vei. Det synes ikke
å bli så mye sprengningsarbeid og store
deler av veien vil gå i forholdsvis flatt

lende.
Planlae:t veilen~de, m 1670m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 415 dekar

Terreng/skogtistand Veiens nytteområde.består i stor grad av
skoglier hvor det vil være mulig å foreta
drift med tyngre skogsmaskiner. Noen
av skogliene er imidlertid så vidt bratte

at skogsdrift med maskiner kan bli
vankelig, særlig i øvre del av liene.

Mesteparten av skogen i nytteområdet er
lauvskog, men det er også plantet litt

barskoe: i området.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Hvis planlagte veianlegg bygges, vil det

medføre en del reduksjon av
inngrepsfrie areal i kategoriene 1-3 km,

3-5 km og ::5km (vilmarkspreget

område). Veien vil i sør også berøre et
område som i Naturbasen er registrert

som nasjonalt eller regionalt viktig
naturtype med bjørkeskog og

høgstauder. I dette området er det bL.a.
registrert ynglende hagesanger, myske
og rognelundlav (sistnevnte nær truet).

Veiens nytteområde grenser opp til
Sjunkhatten nasjonalpark på en

strekning av 1300 -1400 meter.
Forøvrig synes det ikke å være registrert

særskilte miljøverdier eller
kulturminneverdier som blir berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skoe:loven.

Anslått bv~e:ekostnad, kr. 170.000,-
Anslått øknine: i skoe;erdi 113.000,-
Forventet off. tilskudd i % 30-40 %
Prioriterine:, A = Høv, B = Middels, C = Lav C

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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Eksisterende skogsveier

Det er registrert 10 eksisterende skogsbilveier med en samlet veilengde på 12,6 km.

I tilegg er det registrert 70 eksisterende traktorveier med en samlet veilengde på 159,7 km.

Se veita beiler og oversiktskart på de følgende sider.

Lassbærende skogsmaskin. Slike skogsmaskiner er ganske store, noe som krever
traktorveier med brukbar bæreevne og veibredde på minst 4 meter.
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Eksistere.ode traktorveier høsten 1011, - -. .
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Eksisbtrende traktorveier bøstenlOll (fortsatt)
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o 0.75L 3.00 km=:
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Traktorvei ved nordvestsiden av Valnesfjordvatnet,
61 E

X 7473750

Eksist. bilvei
.e

Fauske kommune
01.07.2011
Hovedplan skogsveier 2012 -2021
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostID:
12/2987 I

Arkiv sakI.: 12/361 I Saksbehandler: Frode Ramskjell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMSTYRE
Sak nr.: 046112 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 16.04.2012

KOMMUESTYRE 10.05.2012

SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRAFTVERK INNENFOR
NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

Vedlegg: Vedlegg 1: Klaiisiileringsbestemmelser i ((nærområdet) i nedbørsfeltet til Lomi vannverk
Vedlegg 2: Utdrag av landskaps. og miljøplan med tegning
Vedlegg 3: Notat fra SKS Produksjons viidering av tiltaket mot klausuleringsbestemmelser samt
ROS.an.alyse
Vedlegg 4: Møtereferat fra møte med Faiiske kommune, Mattilsyn og kommu.elege 18/10-2011
Vedlegg 5: Uttalelse fra kommiinelege i
Vedlegg 6: Uttlelse fra Mattilsynet

Sammendrag:

Bakgrunn

Lomi vanverk i Sulitjelna ble endelig godkjent av Fauske kommunestyre i sak 06/03 den
27/02-2003. Vanverket har 2 hygieniske barrìerer (dobbeltsikrng av vanbehandling i tilfelle
svikt i en av barierene) med UV -behandling som den ene barieren og restriksjoner i
nedbørsfeltet til vanverket, se vedlegg 1.

Viser her spesielt til punkt 7 som sier at en eventuell godkjenning av nedbørsfeltet som kan
tenkes å forurense vanilden må søkes godkjent av kommunestyret.

Søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av Storelvvatnet kraftverk

SKS Produksjon AS har i forbindelse med planlagt utbygging av Store1vvatnet kraftverk søkt om
dispensasjon frak1ausu1erìngshestemmelsene på gru av at store deler av anleggsdriften vil
foregå i nærområdet til Lomi vanverk.

.rVed1egg 2 er et utdrag fra SKS Produksjon AS sin Landskaps- og. miljøplan for bygging av
Storelvvatnet kraftverk som omhandler planlagte arbeider innenfor nedbørsfeltet. Spesielt
punktene 2.6 og 2.8 viser hvilke titak som er planlagt for å sikre at det ikke skal kune
forekomme noen form for foruensning inn i nedbørsfeltet til Lomi vanverk. Karene viser en



oversikt over anleggsområdet og hvilken del av dette som er innenfor nedbørsfeltet (stiplet
oransje linje). Portalbygget er plassert utenfor vanverkets nedbørsfelt.

SKS har også utarbeidet et eget notat som omhandler de punkter i klausu1eringsbestemmelsene
som berøres av anleggsvirksomheten samt utarbeidet ROS-analyse, se vedlegg 3.

Møte om forholdet ti Lomi vannverk

I en tidlig fase (oktober 2011) arangerte SKS Produksjon AS et møte mellom vanverkseier,
Mattilsynet, kommunelege og utbygger (vedlegg 4). I møtet ble prosjektet lagt fram og
forholdene til Lomi vanverk gjennomgått og diskutert. Flere viktige avklaringer ble foretatt her.

Uttalelse fra kommunelege

Vedlegg 5 viser uttalelse fra kommunelege vi He1se- og miljøtilsyn Salten IKS datert 21/2-2012.

Helse- og miljøtilsynet vurderer at beredskap og tiltak i søknad tilsier at tiltaet vil være godt
sikret. Det forutsettes at utbygger sørger for at det benytes maskiner og utstyr med lett
nedbrybare smøremidler.

Uttalelse fra Mattilsynet

Vedlegg 6 viser uttalelse fra Mattilsynet datert 28/3-2012.

Mattilsynet krever at det må iverksettes utvidet overvåking av vanvaliteten på drikkevan fra
Lomi vanverk. Videre poengteres det at varslingsrutiner ved uønskede hendelser må være
konket, gjort kjent og ansvaret definert. Det er særdeles viktig med oppfølging av utførende
entreprenører og det er viktig at beskrevne rutiner må følges i praksis.

Konklusjon

Rådmanen er positiv til SKS Produksjons søknad om utbygging av Store1vvatnet kraftverk. Det
forutsettes at alle beskrevne planer blir fulgt. Det forutsettes videre at SKS Produksjon AS sørger
for å avklare utvidet overvåking av vanvalitet iht. Mattilsynets uttalelse, forestå uttak av
prøver, frakt av disse til godkjent 1aboratorium samt sørge for at prøveresultatene oversendes
Fauske kommune så snar de foreligger. Avvik må varsles umiddelbar.

i god tid før anleggsstar krever Fauske kommune at det oversendes prøvetakingsplan til
godkjenning.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.
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KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I
"NÆROMRÅDET" I NEDBØRSFELTET TIL LOMIEL V A

Nedbørsfeltet er regulert til krafterksformåL. Overføringstunneler fra Rupsi og
Storelvvatn føres til utløp i Lomivatn. Lomi krafterk har inntak i Lomivatnet. AS
Salten Kraftsamband plikter i hbt konsesjonen å slippe tistrekkelige mengder vann via
ventilhus ved utløpet av overføringstunnel og via dam og ventil ved utløpet fra
Lonene, ned Lomielva og til døgnreguleringskammer på Sandnes (se kartskisse og
komponentbeskrivelse, vedlegg 3a og 3b). Nedbørsfeltets "nærområde" defineres
som den delen av nedbørsfeltet som strekker seg fra inntak i døgnregulerings-:
kammeret på Sandnes og ti ventilhus utløp overføringstunnel mellom_
Storelvvatn og Lomivatnet (se nedslagsfelt, vedlegg 3c).

1. Det tilates ikke oppført ny bebyggelse/hytter eller påbygging av eksisterende
bebyggelse/hytter i nedbørsfeltet.

2. Det må sikres mot forurensning fra eksisterende hytter, i henhold til plan som må
godkjennes av tisynsmyndighetene i henhold ti Forskrift om vannforsyning og
drikkevann mm. Vannklosett tilates ikke i nedbørsfeltet. Vann tilates ikke lagt inn
i hytter hvor dette ikke allerede er utført.

3. Organisert reinslakting er forbudt.

4. Det må ikke opparbeides nye veier i nedbørsfeltet. Forbudet gjelder ikke
skogsbilveier og turløyper som legges mer enn 50 m fra vassdrag som gir avløp til
Lomielva. Skogsbilveier må sperres med bom for allmennheten. Eksisterende
bilveg, som avsluttes ved Lomivatnet, skiltes med "Nedbørsfelt for drikkevann.
Unngå forurensning av område og vassdrag."

5. Drift av vassdrag skal foregå på en slik måte at det ikke medfører forurensning av
vassdrag og nedbørs felt.

6. Transport av olje, oljeprodukter, kjemikalier eller avfall som ikke behøves ti
kraftverks- eller skogbruksformål er forbudt. Lagring og deponering av olje,
oljeprodukter, kjemikalier eller avfall i nedbørsfeltet er forbudt.

7. En eventuell bruksendring av nedbørsfeltet som kan tenkes å forurense vannilden
må søkes godkjent av kommunestyret.

8. Gjødsling av vassdrag for opphjelp av fiske er forbudt.
9. Fiske i Lomielva ovenfor inntaket er forbudt.
10. Bruk av motorisert farkost i nedbørsfeltets nærområde utenom eksisterende bilveg

og eksisterendelnye skogsbilveger, tilates ikke. Unntatt er motorisert farkost som
er nødvendig for reindrift, skogbruk og for drift av Lomi krafterk.

L 1. Bading i Lomielva ovenfor døgnreguleringskammeret tilates ikke. Elva skiltes på
begge sider av bilveg med "Bading forbudt".

12. Organisert leirslaging, stevner og militærøvelser tilates ikke i nedbørsfeltets

nærområde.
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Forord

Dette dokumentet inneholder plan for ivaretakelse av landskap og miljø ved bygging av Storelvvatnet

kraftverk i Fauske kommune.

Planen er utarbeidet av Christoffer Aalerud, naturforvalter iSKS Produksjon AS og Tore Okkenhaug,

VIA i SKS Produksjon AS, i samarbeid med Norconsult. Norconsult har stått for den tekniske

planleggingen av prnsjektet og har også utarbeidet den tekniske planen for byggingen av kraftverket.

Planen oversendes NVE for godkjenning før byggingen av kraftverket starter og vil bli sendt på høring

til berørte interesser.

Fauske 22.12.11
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1. Innledning,

1.1 Om anleggseier

Tiltakshaver forStorelwatnet kraftverk er SKS Produksjon AS, heretter omtalt som SKSP. Selskapets
hovedvirksomheter er produksjon og salg av elektrisk kraft. Selskapet eier og driver 11 vannkraftverk
i kommunene Fauske, Bodø og Gildeskål med en samlet årlig produksjon er på 1,8TWh.

SKS Produ~sjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS og har hovedkontor på

Fauske

1.2 Andre forhold

Storelwatnet kraftverk skal bygges for å utnytte fallet i en eksisterende overføringstunnel i "systemet

til Lomi kraftverk. Byggingen av kraftverket vii ikke medføre ytterligere reguleringer eller

overføringer. Oversikt over Lomi kraftverk og anlegsområdet for Storelwatnet kraftverk er vist i kart

nr. 001 og 002 i vedleggene.

,
':t

Området hvor Storelwatnet kraftverk planlegges å bygges er i Fauske kommunes arealdel angitt som

LNF-område. Det vii bli søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å gjennomføre

tiltaket. Store deler av anleggsdriften vii foregå i nærområdet til Lomi vannverk og det vil bli søkt

kommunen om midlertidig endring av klausuleringsbestemmelsene for å gjennomføre tiltaket.

Det er ingen vernede eller foreslått vernede områder iprosjektetsinfluensområde; Vassdraget er
allerede regulert og prosjektet kommer ikke i konflikt med vernede vassdrag.

Gjennomgang av offentlige databaser om kulturminner og vernede bygninger har ikke påvist

konflikterpådisse temaene. Sametinget og Nordland Fylkeskommune har uttalt at omrâdet ikke er
interessant for kulturminner og ingen av institusjonene har sett behovet for befaring av
anleggsområdet.

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller naturtyper innenfor anleggsområdet.

Prosjektet vari forbindelse med den forenklede konsesjonsbehandlingen i NVE i 2009 på høring hos

lokale interesser. Alle merknader ble registrert av NVE.

Statskog SF er eneste grunneier som blir berørt av prosjektet, men deter flere festetomter i
nærheten av anleggsområdet. Statskog er godt informert Om planene både gjennom befaring og

møter og vil sende melding til aktuelle festere om de forestående planene.

~
l'

ff.

~.

"
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2.5 Kraftledninger
Kraften fra Storelvvatnet kraftverk vii ledes i jordkabel fram til eksisterende kraftlinje. Kabelen vil

legges i permanent anleggsvei. Kabellêngden vil bli ca. 300m. Det vil søkes om anleggskonsesjon for

tilkobling av kraftverket til eksisterende linje.

2.6 Vannslipp,til LomI vannverk ,
Lomi vannverk bruker i hovedsak vann fra magasinet Lonene som ligger vest for Lomivatnet. Ved

stort vannforbruk i Sulitjelma kan det oppstå situasjoner hvor Lonene og nedbørfeltet rundt ikke
klarer å levere nok vani til vannverket. Som en følge av dette er det i enden av overføringen fra
Rupsi-Storelvvatnet et ventilhus og et tapperør hvor man kan tappe vann over til Lonene.

Den planlagte traseen for trykkrøret til Storelvvatnet kraftverk vil krysse bekkefaret hvor vannet som

tappes'i ventilhuset renner. Etter at grøften er etablert vil vann som tappes i ventilhuset drenere til
Lomivatnet. For å opprettholde muligheten for vanntapping til Lonene vil det i anleggsperioden bli

lagt et midlertidig rør fra eksisterende overføringsrør og forbi grøftetraseen. Dette fremgår på kart

nr. 005.

Når anlegget er ferdigstilt vil det være etablert en tappemulighet innerst irørtunnelen. Vannet vil gå i

rør gjennom tunnelen og slippes ut i det opprinnelige bekkefaret nedstrøms grøftetrassen. Opplegg

for dette er vist p.å kart nr. 006.

2.7 Flom og erosjon

Byggingen av Storelvvathet kraftverk vil slik driften er planlagt ikke endre flom" og

erosjonsforholdene i de berørte vassdragene og vannet vii gå slik det har gjort siden reguleringen av
Lomivatnet. Eneste endringen av erosjonsforholdene vil Vi!re i selve Lomivatnet hvor vannet fra

Rupsi élv og Gikén elv slippes ut på et litt annet sted, men dette vil raskt stabilsere seg og er vurdert

til å ikke være av betydning.

2.8 Problemområder ogavbøtende tiltak

'.,.
iJ

2.8.1 Tiltak mot forurensning

På grunnavanleggsarbeidenesbeliggenhet i nedslag$feltet ti Lomi vannverk vil det være et spesielt

fokus påå unngå forurensiìing. Det er derfor planlagt flere tiltak for å hindre at olje, kjemikaler og ,
slam havnér i Lonene og videre inn i drikkevannssystemet. Tiltakene beskrevet under fremgår også
på kart nr. 003, 004 og OÖ5.

1'.'..'

~
'~:

J

J

1

J

Anleggsperioden

Behandlet prosessvann pumpes til Lomivatnet

Prosessvannet fra tunneldrivingen samles opp og går gjennom et tre.kamret system med
sedimentasjon og oljeavskiler før det pumpes over vannskilet til Lomivatnet.

Rørgrøft som fysisk barriere

Når rørgrøften er sprengt vil den fungere som en fysisk barriere mot avrenning til Lonene. Eventuell
forurensning som slipper ut øst for grøften vii dreneres til kraftstasjonstomten hvor det kan samles
opp. For å minimere muligheten for avrenning til Lonene under anleggsarbeidene er det satt som en
forutsetning at all transport skal skje øst for grøften.

II

i J

i i

Side 13 ail17



J

I
I
I

Opps~m1ina,~.vuts1iteve,q tlJn~elpåhuqq

Riggomtåd~tdvedtun~eipå~ygget ligger i en I.iten forsenkning i terrenget som selv etter sprengning

avrørgrøftel1 vil d renerif til Lonene. Det er derfor planlagt en betongterskel i bekkefaret nedstrøms

rørgrøftenfôroppsamlingav eventuell.forurensning. Det er antatt at ~et vil være et kontinuerlig

vannsig inn idêtte bässènget som må pumpes over tillomivatnet.

I
I
I
I
I
I

Lense iLohene.

Der hvor bekkefaret fra anleggsområdet munner ut i lonene vil det som en ekstra sikkerhet legges en
lense som vil samle opp eventueHforurensning som kommer seg forbì de andre barrierene. Tenkt

plassering av lense ervist på kart nr. 004.

Driftsperioden

SumpJtunnelportal
Innerst i rørtunnelen vil det installeres en reguleringsluke og en rørbruddsventil som begge styres
med hydraulikkanlegg.Eventuelle oljelekkasjer fra disse anleggene vil bli samlet opp i en sump og vil

ikke komme ut av tunnelen.

Betongvegg i rørgrøft
Ilavbrekk!!t ca. 70 metérsør fortunnelpoitalen bygges det en ~etongvegg i bunnen av rørgrøftenslik
atall avrenning fra tlJnnelen og rørgrøften drenerer tillomivatnèt og bassenget foran kraftstasjonen.

I

I

J

I

I

I
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l
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I
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2.8.2 Landskapstilpasninger

Byggingen av Storelwatnet kraftverk vil i kun føre til mindre endringer i terrenget. Etter

anleggsperioden er det kun et liteportalbygg, kraftstasjonen, tippområdene og rørgrøften som vil

være synlig.

Tippenevilligge under lomivatnets HRV og vil være lite synlige i enden ellers vegetasjonsløse
reguleringssonen. Det er generelt mye suspenderte masser i lomivatnet og det er antatt at tippene
ganske raskt vil slammes til når vannstanden stiger over tippnivåene.

Grøftetraseen går gjennom et kupert terreng med veldig lite vegetasjon. Valgte trasé er vurdert å

være lite synlig fra omkringliggende områder. Alle skjæringer som må til for å legge røret vil fylles

igjen til opprinnelig terrengnivå. Fyllinger som er nødvendig for nok overdekning på røret vil dekkes

med jord. I dette terrenget vii det være viktig å ikke legge på for mye vekstmasser. Blir

vekstforholdene i grøftetraseen bedre enn omkringliggende arealer vil den fremstå som et grønt

belte i landskapet og fremheve inngrepet.

'il
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Notat ~~~~~
Storelvvatnet krafterk - vurdering av tiltaket i forhold til

klausuleringsbestemmelsene for Lomi vannverk
Notatet gir en vurdering av tiltaket opp mot de enkelte punktene i klausuleringsbestemmelsene tiltaket kan komme i
konflikt med. Nummereringen henviser ti nummereringen i bestemmelsene. Punkter som ikke er nevnt er ikke vurdert
som problematiske for titaket.

Bestemmelser for (mærområdeb

1. Innenfor vannverkets nærområde er det planlagt å bygge en nedgravd rørgate, en tunelI i fjell og et portalbygg.
Vi har vurdert at de nevnte tiltakene ikke kan ansees som bebyggelse og at byggingen av kraftverket ikke er i
strid med bestemmelsen i pkt 1.

2. Det er ikke planlagt vannklosett eller lignende i nærområdet

4. Det vil ikke etableres nye permanente veier i nærområdet. I landskap- og miljøplanen er det beskrevet at traseen
for rørgaten skal legges igjen som kjøresterkt terreng. Traseen vil ikke være kjørbar med personbiler eller innby
til ferdseL.

5. Driften av vassdraget vil ikke forandres.

6. Inne i fjelltuneIlen vil det bli etablert en luke og en rørbruddsventil som drives med hydraulikkagregater. De to
agregatene vil til sammen romme ca 300 liter olje. I umiddelbarnærhet av oljeinstallasjonenen vil det etableres
systemer for oppsamling av eventuelle lekasjer.

7. Nedbørsfeltet er i dag regulert til kraftverksformåL. Det er vurdert at byggingen av Storelvvatnet ikke vil føre til
forurensning av vannkilden. Det er gjennomført en ROS-analyse som unbderbyggder denne påstanden.
Planlagte tiltak for å hindre forurensning er beskrevet i landskaps- og miljøplanen.

10. I anleggsperioden vii det foregå motorisert ferdsel i nærområdet. Som beskrevet i landskaps- og miljøplanen vil
så my som mulig av trafikken styres utenom nærområdet.

Bestemmelser for (djernområdeb

1. Kraftstasjonen vil bli oppført i nedbørsfeltets fjernområde.

2. i kraftstasjonen vil det være innlagt vann og toalett. Alt avløpsvann og kloakk vil gå til tett tank. Tanken er tenkt
tømt en gang i året eller ved behov. Utslipp av avløpsvann og kloakk til fjernområdet er vurdert til å ikke være
sansynlig.

4. Driften av vassdraget vii ikke endres. Med de barrierer som er planlagt er det det vurdert som lite sannsynlig at
tiltaket vil kunne forurense vassdraget.

5. i kraftstasjonen vil det være olje i turbin og generator. Eventuelle oljeutslipp vil ikke kunne spre seg til vassdraget

eller nedbørfeltet.

6. Nedbørsfeltet er i dag regulert til kraftverksformåL. Det er vurdert at byggingen av Storelvvatnet ikke vil føre til
forurensning av vannkilden. Det er gjennomført en ROS-analyse som unbderbyggder denne påstanden.
Planlagte tiltak for å hindre forurensning er beskrevet i landskaps- og miljøplanen.

--
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RISIKOANAL YSESKJEMA
Anleggsde: t. Adkomst og riggområdet
Fase: 1. Byggelase
Beskrielse:

Kommentar

E.ltfeter Aísi!olof
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1.6 Risikomatrise med forklaringer

Sannsvnligh
et Definisjon

5 SVært sannsynlig. io
ganger pr. år eller oftere

Meget Sannsynlig - 1 gang
pr. år eller ollere

Sannsynlig. 1 gang pr. 10
år eller oftere

Mindre sannsynlig. 1

gang pr. i 00 år eller oftere

Lite sannsynlig - Sjeldnere
enn hvert L 00 år

4

3

2

Miljø:

Mindre
utslippíN
kjemikalier

Utslipp av
mindre mengder
(-:01)
kjemikalier

UtsJippav
betydelige
mengder (~501)

Utslipp íN store
mengder (,,5000
I) kjemikalier

Utslipp 'JI
katastrofale
mengder (,,5000
I) kjemikalier
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Storelvvatnet kraftverk og forholdet til Lomi vannverk

Tid: 18.10.2011

Sted: Fauske

Deltakere: Merete Magnussen - Mattisynet

Aase Vigerust - Mattilsynet
Siv Johansen - Fauske kommune
Frode Ramskjell - Fauske kommune
Christoffer Aalerud -SKS

(', Tore Okkenhaug-SKS
1. SKS ga en kort beskrivelse i vassdragsreguleringsanleggenei Sulitjelma og SKS
involvering i driften av Lomi vannverk.

Kort oppsummert skal SKS sørge for at det til en hver tid er nok vann i døgnreguleringskammeret
på Sandnes. Vannstanden i kammeret overvåkes av SKS. Dersom det er for lite tilsig i Lomielva
til å opprettholde vannstanden i kammeret vil det bli sluppet på vann gjennom lukene i Lonene. I
perioder på vinteren med lite tilsig kan det være aktuelt å tilføre vann fra overtøringstunellen fra
Storelvvatnet gjennom vâhhinntaket ved Lomivatnet, eventuelt også åpne lukene i Storelvvatnet.

2. SKSpresenterte planene for Storelvvatnetkrafterk og hvilke tiltak som er tenkt for å
unngå forurensning til Lomi vannverk.

LJ

Oppsummering av tiltak:
- Vann fra tuneIldriften føres inn i behandlingsanlegg med slamaVskilere og oljeavskiIler før det

pumpes over vannskillet og ut i Lomivatnet .
- Ved rigg plassen utenfor tuneIlen etableres det et areal hvor det legges en tett duk med

oppsamling av forurensning.
- Sprengt grøft vil fungere som drenering til Lomivatnet.
- Oljelense i innløpet til Lonene.
- Transport vil i hovedsak foregå i vannverkets fjernområde.

Mattilsynet og Fauske kommune kom med flere innspill som vii bli tatt med i den videre
planleggingen.

- Under driftsfasen av kraftverket må det etableres system for håndtering av eventuell
oljelekkasje fra lukearrangementet i tuneIlen.

- Dersom et eventuelt utslipp av olje eller andre kjemikalier når Lonene skal inntaket til
døgnreguleringskammeret på Sandnes stenges umiddelbart.

- Det bør stiles krav til entreprenøren at det ikke brukes gamle anleggsmaskiner.

3. SKS redegjorde for hvordan vannforsyningen vil bli opprettholdt i anleggsperioden og
hvordan det vil være når anlegget er ferdig.

Under anleggsperioden vil vannforsyningen opprettholdes ved at det legges et rør som vii lede
vannet fra dagens inntak og gjennom riggområdet før det slippes ut i bekkeleiet mot Lonene.
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Når kraftverket er ferdig vil det være begrenset med vann foran dagens inntak. Vanninntaket er
derfor tenkt flyttet inn på trykksiden til kraftverkstuneIlen hvor det alltid vil være vann tilgjengelig.

4. Diskusjon rundt vannverkets klausuleringsbestemmelser og hva SKS må gjøre i forhold
til disse bestemmelsene.

Det var enighet om at SKS må sende en søknad til Fauske kommune om midlertidig/permanent
bruksendring av vannverkets nedbørsfelt. Som vedlegg til søknaden må det følge med en ROS
analyse som omhandler fare for forurensning i anleggstiden og driftsfasen. Det bør også foreligge
planer for beredskap, oppfølging og kontroll av anlegget. Mattilsynet vii få søknaden til uttalelse.

C)
Som følge av anleggsarbeidene kan det være aktuelt med utvidet analyse av drikkevannet.
Aktuelle parametere finnes i tabell 3 i drikkevannsforskriften.

Fauske 20.10.2011

Christoffer Aalerud

Referat sendes: Deltakerne,

(j
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FAUSKE KOMM
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8201 FAUSKE

Dato..............
Deres ref .......
Arkivkode ......
Saksnr.!vår ref.
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21.02.2012
1211554/TAB
J81
12/00008-2
00109/12

Anmodning om uttalelse - bygging Storelvdal kraftverk-Lomi vannverk
nedbørsfelt

Det vises til sak 1211371/FRA tilsendt oss fra kommunelege 1 den 15.2.2012, ref.
12/1554/TAB. Saken omhandler utbygging av Storelvdal krafterk, same akivitet som det
tidligere er etterspur kommentarer ti i forbindelse med søknad til Fylkesmanen om
utslippstilatelse.

Fauske kommune har i vedtak av 13.12.2011, sak 048112, deleger til HMTS myndighet
innenfor miljørettet helsevern etter lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Myndigheten
utføres i samåd med kommuneoverlegen.

Hjemmel for inngrepet og eventuelle restriksjonerlforbud
For Lomi vanverk er det vedtatt klausuleringsvilkårfor to soner i nedbørsfeltet, henholdsvis
nærområdet og fjernområdet. Vi antar søker benyter klausulerngsvilkår 6 (fjerområdet) og
7.(nærområdet) når det gjelder muligheten for å iverksette titaket. De to vilkår er likelydende
og sier: (Æn eventuell bruksendrng av nedbørsfeltet som kan tenkes å foruense vanlden
må søkes godkjent av kommunestyreb).
Det er også vilkår for begge områdene ( hhv. pkt. 4 og 5) som sier at ((drift av vassdrag skal
foregå på en slik måte at det ikke medfører foruensning av vassdrag og nedbørsfe1I.)

Forskrft 4.12.2001 nr. 1372 om vanforsynng og drikkevan (drikkevansforskrften) §4
setter ogsåforbud mot å foruense drikkevanet. Mattilsynet kan med hjemmel i samme
bestemelse forby slik akivitet. Lokal helsemyndighet, kommuneoverlegen/miljørettet
helsever, har også tilsyns- og vedtaksmyndighet etter folkehelseloven for Same forhold.

Vurdering
I utgangspuntet er den omsøkte aktiviteten lite forenelig med det som bør tilates nær
drikkevanskilder. Den vesentlige samfusmessige nytten tilsier imidlertid at tiltaket kan
vuderes tilatt til tross for de restrsjoner som følger etter lovverk og klausuleringer. En
forutsetning må være at tiltaket ikke medfører vesentlig helsefare.

I dokumentene fremommer det at aktiviteten representerer en viss risiko for forurensning av
drikkevannsforsyningen til Lomi vanverk. Risiko knytter seg spesielt til oljelekkasjer som
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kan skje. Det er beskrevet risikqvudering og omfattende beredskap mot eventuelle uhell. Vi
vuderer derfor risikoen for foruensning av drikkevanet som liten. Hvis uhellet er ute vil
imidlertid konsekvenser kunne bli betydelige. Oljeprodukter er biologisk lite nedbrybare og
selv meget små mengder ødelegger store volum drikkevan. Drikkevansforskrft har

grenseverdi tilsvarende ca. 1 liter olje pr. lOtusen tonn van.

I referat fra møtet 18.10.2011 mellom utbygger, kommunen og Mattilsynet fremommer det
innspil som vi titrer. I tilegg mener vi det er vesentlig at kommunen også krever bru av
miljøvennige oljeprodukter i størst mulig grad når det gjelder maskinpark og innetninger
ellers. Det finnes miljøsertifiserte smøremidler som er biologisk nedbrybare i vesentlig støre

grad enn tradisjonelle smøremidler basert på ku fossil råolje.

Uttalelse på vegne av.mijørettet helsevern
I utgangspunet er krafttbygging i nedbørsfeltet til Lomi vanverk lite forenelig med det
som er tilatt nært drievannskilder. Den vesentlige samfunnsmessige nyten tilsier
imidlerid at tiltaket kan vuderes tilatt til tross for de restrksjoner som følger etter lovverk
ogk1ausu1eringer. Klausuleringsvilkår åpner for at SKS igangsetter omsøkte akivitet.
Akiviteten kan etter vilkårene ikke igangsettes uten tilatelse fra kommunestyret.

Beredskap og tiltak som skisseres i søknad tilsier at titaket vil være godt sikret. Det
forutsettes, i tilegg til det som er redegjort for i beredskapsplan, bruk av miljøvennlige
maskiner og utstyr som benyter lett nedbrybare smøremidler i tilfelle lekkasjer og uhell.

Med veF~ h.1sen

~~
daglgledor . C!

U-6~~~
Kurt Stien

rådgiver
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Fauske kommune
Postboks 98

8201 FAUSKE

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

2012/35138
28.03.2012
985399077

o

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET
KRAFTVERK INNENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

Mattilsynet distriktskontoret for Salten har følgende kommentarer/presiseringer til søknad om bygging av
Storelvvatnet Kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk.

. Overvåkning av vannkvaliteten i anleggsperioden. Det må iverksettes utvidet overvåkning
(utover rutineprøver som tas ved vannverk) av vannkvaliteten på drikkevann fra Lomi vannverk.
Dette gjelder mikrobiologiske og relevante kjemiske parametere i henhold til tabell 2 og 3 i
forskrift om vannforsyning og drikkevann nr 1372 04.12.2001. Prøvene må tas etter en
risikovurdering av hvor i anleggsperioden det foreligger størst forurensningsfare.

. Varslingsliste med beskrevne varslingsrutiner ved uønskede hendelser skal være konkret, gjort

kjent og ansvaret for varsling skal være klart definert.
. Mattlsynet anser det i tillegg til teoretiske planer særdeles viktig med oppfølging av utførende

entreprenører. Beskrevne rutiner må følges i praksis:

Det vises for øvrig til referat fra møtet om Storelvvatnet kraftverk og Lomi vannverk 18.10.2011.

Med hilsen

Merete Magnussen
seniorinspektør

Mattilsynet
305000 - Distriktskontoret Salten

Saksbehandler: Merete Magnussen
Tlf: 75566810
Besøksadresse: Notveien 17, Bodø
E-post: postmottaklåmattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no
Postadresse: Postboks 383
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 2321 6801
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HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

Vedlegg: Notat fra Barlindhaug Consult AS datert 24/2~2012.
Kar over området Vatnbygdl Fineid

Sammendrag:

Bakgrunn

Fauske kommune bygde tidlig på 1960-tallet ut vannorsyningen fra Stengvan og ti
sentrusområdene i Fauske. Vanedningen ble da anlagt som sjøledning fra Vatnan og til
Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvanledningen midt i Nervatnet.
Dette ble løst ved å trekke inn en Ø280 mm PE-1edning inn i den ødelagte vanledningen. Denne
Ø280 mm-ledningen er i dag en flaskehals for vanorsyningen til Fauske ved at den begrenser
både trykk og mengde til sentrsområdet. Branvansdekningen og forsyningssikkerheten til
de høyereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er i dag spesielt sårbar.

Tidligere utførte prosjekter

Fauske kommune startet i 2005 et prosjekt hvor det var planlagt å anlegge hele sjøledningen som
landlednng. I perioden fram til 2008 ble det i egenregi anlagt en ny ø500 PE-1edning fra Vatnan

(hvor dagens hovedvanledning går ut i Nervatnet) og fram til avslutnng ca. 250 m vest for
Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneid stoppet opp på giu av nedprioritering i

forhold til andre prosjekter.

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 milL. til videreføring av ny hovedvanledning
mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkurransegrunnlag hvor det
var planagt videreføring av hovedvanledningen som landledning (ca. 600 m) langs gamle
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Vatnbygdveien fram til Kobbsteinen og videre som sjøledning (ca. 900 m) fra Kobbsteinen og til
Finneid (hvor dagens sjøledning kommer i land).

Prosjektet ble lagt ut på Doffn (database for offentlige anskaffelser) somméren 2011. Ved
åpning av anbudene var det kun 2 anbydere. Da anbudene ble gjennomgått ble det konstatert en
betydelig prisdifferanse mellom budsjettkalkulasjon og de innomne anbud. Det ble derfor valgt
å avlyse konkuransen og vurdere alternative løsninger. Se vedlagte innedning for utfyllende
beskrivelse.

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 2011 medgått kr. 0,5 mil. i prosjektet.

Barlindhaug Consult AS og Fauske kommune har vinteren 2011112 blant annet sett på et
alternativ med å føre sjølednngen fra Vatnvika og til Finneid, dvs. en lengre del (ca. 1175 m) av
sjøledningen legges i Nervatnet og ikke på land langs gamle Vatnbygdveg fram til Kobbsteinen
som tidligere planlagt.

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ

Vedlagt er utarbeidet kostnadsberegning for begge alternativer hvor det framkommer at
alternativ 2 med forlenget sjøledning kommer ut med en totalkostnad på kr. 6,5 milL. Dette er ca.
1,4 mil. mindre enn det opprinnelige alternativet.

Kostnader og finånsiering

Kostnader:

Kostnadsberegning nyt revidert alternativ:
Medgåtte prosjekteringskostnader:
Totalt:

kr. 6,5 milL.

kr. Q.s mil
kr. 7,0 mil.

Finansiering:
Bevilget ik-sak 38110:

Bevilgning 2012:
Totalt:

kr. 3,5 mil.
kr. 3.s mil.
kr. 7,0 mil

På gru av tidligere opparbeidet vanfond vil1ånopptaket ikke medføre økte vanavgifter på
kort sikt.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanedning mellom Vatnvika og til Finneid.

Even Ediassen
Rådman
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SJØLEDNING - VATN BYG DA - FINNEID

KOSTNADSOVERSLAG ALTERNATIVE TRASEÉR
24.02.2012

Fauske kommune v/Frank Zahl
Barlindhaug Consult AS v/Roy Pettersen
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1. Innledning
Barlindhaug Consult AS har prosjektert ny vannledning fra Vatnbygda til Finneid. Prosjektet er en
del av et arbeid med å sikre og forsterke vannforsyningen til Fauske sentrum og omliggende
områder og er en videreføring av påbegynt prosjekt som Fauske kommune har gjort i egenregi. På
grunn av endringer i bemanningssituasjonen samt endrede prioriteringer internt i Fauske kommune
ble det besluttet å sende prosjektet ut på åpen anbudsrunde.

Opprinnelig var det tenkt at den nye vannledningen skulle legges i den gamle Vatnbygdveien frem
til tilkobling kum på Finneid. Det ble imidlertid besluttet å legge deler av vannledningen som
sjøledning i Nedrevatn, da dette vil gi en biligere utførelse. Fauske kommune har allerede kjøpt
inn det meste av nødvendig rørraterieIl.

I forbindelse med oppstart prosjektering ble det laget et grovt kostnadsoverslag basert på erfaringer
med" lignende anlegg. Kostnadsanslaget var på ca. 3 milL. kr. og prosjektetble finansiert opp med
3,5 milL. kr.

Anbudet ble annonsert på Doffn tidlig ijuli 201 i og 6 ulike interessenter ba om papirene. Av disse
var det kun 2 som leverte tilbud på arbeidene.

Ved anbudsåpning viste det seg at prisene var vesentlig høere enn i kostnadsoverslaget, med pris
på hhv. 8,5 og 14 mm. kr. Da prosjektetikke hadde tilstrekkelig finansiering ble det besluttet å
avbrye tilbudskonkurransen og vurdere prosjektet på nyt.

Fauske kommune ba Barlindhaug Consult om å vurdere prosjektetslik det foreligger, med ledning i
gamle Vatnbygdveien frem til Kobbsteinen og derfa videre ti Finneid som sjøledning. I tilegg
skulle det vurderes alternativ løsning der man går lenger opp i Vatnbygdveien, slik at sjøledningen
blir lengre. En slik løsning vil imidlertid medføre at deler av den ledningen som allerede er lagt, vil
måtte benytes kun som varerør for ny ø 110 mm PE-rør for vannforsyning til bebyggelse nord for
Vatnbygdveien.

I det etterfølgende beskrives de to alternativene og kostnadsberegnes.

2. Beskrivelse av prosjektet
Idet etterfølgende beskrives de to alternativene, med fokus på å fremheve forskjellene mellom
dem.

Alternativ 1 (prosjektert alternativ):

Dette alternativet forutsetter fortsettelse av påbegyt ø 500 mm vannledning i Vatnbygdveien frem
til Kobbsteinan. Derfa legges ledningen videre som vanledning frem til påkobling av
eksisterende ledningsnett på Finneid.

Prosjektet omfatter følgende hovedelementer:

"Ref k:\--¡'osjékI\ÒOOOtest\nota2397~doc~ ....
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Tilknyting til allerede lagt 0 500 mm PE-Iedning i kum
Legging av 0500 mm PE-Iedning i grøft á 575 m. Det legges i utgangspunket opp til at
grøften skål isoleres på store deler av strekningen
o 500 mm PE-Iedning som sjøledning á 900 m
Tilknytning til eksisterende ledningsanlegg på Finneid
Stíkkledning 0 i i O mm PE ti hus ovenfor Vatnbygdveien

Krssing av FV 830
Etablering av 4 vannkmmer

Alternativ 2 (Sjøledningsalternativet):

Dette alternativet er kommet til i etterkant og er ikke fullstendig prosjektert og beskrevet slik som
alternativ I. Dette alternative er vurdert i dette notatet fordi de innkomne prisene på alternativ L var
så mye større enn foreliggende kostnadsoverslag at Fauske kommune ønsket å vurdere andre
alternativ.

Alternativ 2 forutsetter at det tas tak i påbegynt 0 500 mm vannledning i Vatnbygdveien i kum nr.
2259. Derfa krsses fylkesvei 830 og ledningen legges som sjøledning videre frem til påkobling
ny kum på Finneid som i alternativ 1. Sjøledningen Iar en total lengde på ca. 2075 m. Totalt blir
ledningen ca. 600 m lengre ved alternativ 2 enn ved alt. l. Hovedforskjellene mellom de to
alternativene er at lengden på landledningen blir vesentlig kortere ved alt. 2 enn ved alt. 1, mens
altså sjøledningsbiten blir lengre.

Fauske kommune har allerede nok ledningsmateríale til å dekke hele alternativ I, mens det mangler
ca. 500 m til alt. 2. Kostnaden for innkjøp av resterende ledningslengder tas inn i dette
kostatdsoverslaget.

Prosjektet omfatter følgende hovedelementer:

Tilknyting til eksisterende kum nr. 2259.
0500 mm PE-Iedning i grøft á 50 m
o 500 mm PE-Iedning som sjøledning á 2075 m
Tilknytning til eksisterende ledningsanlegg på Finneid
Etablering av ny vannforsyning 0 i 10 mm PE fra kum nr. 2259 til hus ovenfor
Vatnbygdveien. Legges delvis i 0500 mm, som vil fungere somvarerør.
Krssing av FV 830

3. Kostnader

3.1 Forutsetninger
Kostnadsoverslaget er generelt basert på prisene i rimeligste tilbud som kom inn høsten 20 i I. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at i en konkurransesituasjon kan prisene variere en del avhengig
av prosjektets attraktivitet for entreprenørene og graden av konkuranse vi kan klare å oppnå. Det
er derfor i de endelige prísene lagt inn en post for usikkerhet på 15 %, som skal ta høyde for dette.

Foruten prisene i innkommet anbud, er også erfaringspriser fra tilsvarende prosjekter tatt med i
vurderingene.

. Alle kostnader er oppgitt eks. mva. Eventuelt grunnerverv, prisstigning/valutaregulering og
byggelånsrenter er ikke inkludert. Prisnivå vinter 2012.
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3.2 Kostnadsberegning
Følgende kostnader er. beregnet for prosjektet for de to alternativene.

.. ,---- --_. -----

Anleggsdel ¡ Alternativ i i Alternativ 2 . : Differanse 2-),
! 1. Rigg og drift: 810000,- 600000,- - 210 OOO,~

. . ~ ---

2. Grøftearbeiden 2019510,- 212815,- - i 806695,-
.. - .. _. '-

3. Ledningsanlegg i 2061 850,- i 024950,- - i 036898,- i
!

Ikonvensjonell grøft
l,'. ...... ...... .. i. .- L._., -~-

L 4. Rørboring - grøftefrie 491 000,- 491 000,- 0,-
anlegg

¡'.,-

5. Sjøledning r 708 800,- 3805 100,-- + 20963001-
, ..

6. Reetablering av veganlegg 359400,- 20000,- - 339400,-
- -'.'- ---,.- ... ._...-. ._._-

Sum: 7450560,- 6153865,- - 1296693,-
..

! Usikkerhet (5 %) 375528,- 301693,- - 67835,-
,

(
..

Total (uten mva) 7826088,- 6461558,- - 1365530,-
...

Tallene viser at Alternativ 2 blir ca. 1,34 milL. kr. biligere enn Alternativ i. I tilegg er det for

Alternativ 2 mindre sannsynlighet for at det skal dukke opp uventede problemer som kan fordyre
prosjektet.

Prosjektet vil ved valg av alternativ 2 fremstå mer eller mindre som et rent sjøledningsprosjekt, noe
som vil kunne gjøre prosjektet mer attaktiv for sjøetttreprenører, som kan tilknyte seg en
landentreprenør for landarbeidene. Det vil være natulig atsjøledttingsentreprenøren blir

hovedentreprenør som er kontrakspar med Fauske kommune.

I kostnadene er benytet en usikerhet på 5 %. Dette vil normalt være tilstrekkelig da prisene som
er benytet er ferske og prøvd i markedet. Dersom det er liten interesse blant entreprenørene kan
imidlertid prisene stige noe.

Bodø, 24.02.2012
,~~:;.'H!Ä'W£f:e~NSi;:LT.AS'

.I.~øt~:en
sivilng.



N
er

va
tn

et
I F

Ó
R

E
L0

P
IG

 T
E

G
N

IN
G

 I

I

l
R
e
v
.
 
A
n
l
a
L
 
R
e
v
i
s
n
 
g
j
e
l
d
e
r
 
D
a
t
o
 
S
i
g
n
 
K
n
t
r
.

~
 -

-
'" 

--
F
A
U
S
K
E
 
K
O
M
M
U
N
E

S
JØ

LE
D

N
IN

G
 I 

V
A

T
N

B
Y

G
D

A
 -

 F
IN

N
E

ID

V
A
N
N
 
O
G
 
A
V
L
Ø
P

~
 
O
V
E
R
S
I
K
T
S
P
L
A
N

~ 
V

A
T

N
B

Y
G

D
A

 -
 F

IN
N

E
ID

~
 
-
B
A
A
L
l
n
C
J
H
A
U
E
i

~
 i 

E
+

.'I
'I"

"



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2319

Arkiv salo.: 12/597

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 048112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I
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OPPGRAERINGSPLAN GATELYS 2012

Vedlegg: Notat fra EnergyOptimal AS på estimerte besparelser ved bru av LED-belysning
Kar over Rognveien, (Hauanbakken)

Samitendrllg:

I årsbudsjettet for 2012 vedto.k Fauske kommunestyre å bevì1ge kr. 500.000,- til oppgradering av
gatelys.

LED-brlysning

Fauske kommune ana i 2010 LED-belysning i det nye boligfeltet i Finneidlia. Gatelysene har
fugert etter hensikten og er godt mottatt blant beboerne i området. Videre ana Fauske
komnune i 2011 totalt 19 nye LED-lys langs Bjørkveien. Firmaet EnergyOptima1 AS har satt
opp en oversikt over estimerte besparelser, se vedlegg. Investeringskostnaden er ca. kr. 1000,-
høyere pr. aratu for LED-araturer enn for tradisjonelle araturer.

Målsetning for valg av tiltak

Enhet VV A har hatt som målsetting å redusere de tì1 dels betydelige strøm- og
vedlikeholdskostnadene for å holde gamle og utslitte gatelysanlegg i drif.

Et anet mål i prosjektet vil være å utføre oppgradering på strekninger som i stor utstreknng
benytes som skoleveg og i dag har dårlig og kostbar belysning.

Gatelys Rognveien i Hauan

Gatelysene ble anagt i ca. 1970 og situasjonen i dag kan oppsumeres som følger:

. Rognveien regnes som den mest trafikkerte kommunale vegen i Fauske kommune både

for myke trafikanter og kjøretøyer. Strekningen benytes også i høy grad som skoleveg



I

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

år)
. Strømforbruket er betydelig høyere enn LED-belysning, se vedlegg

. Lyseffekten på eksisterende gatelys er svært dårlig

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

og trær ofte slår mot trådene og kortslutter anlegget ved sterk vind.
. Årlige kostnader for skogrydding langs traseen

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

fortau.
. Estetisk framstår eksisterende belysning som mindre bra.

Med bakgru i ovennevnte har rådmanen valgt å prioritere videre utskifting av gatelys langs
Rognveien, se vedlagte kar.

For å få et best mulig totalresultat med hensyn til kvalitet ønsker rådmanen at hele
gatelysanegget blir utskiftet. Totalt må 11 gatelys demonteres og erstattes med nye.

Ut fra en antatt enhetskostnad på ca. 40.000,- pr. punt ink. kabling vil alle trestolpene fra
Bjørkveien og fram til krsset i Granveien kune bytes ut til moderne stålstolper ml LED-
belysning samt kabling innenfor tildelte midler.

Rammeavtale oppsetting av nye gatelys

Enhet VV A arbeider for tiden med å få på plass en 4-årig rameavtale for oppsetting av nye
gatelys. Rameavtalen vil bli lagt ut på Doffn (database for offentlge innjøp). Oppsetting av
gatelys langs Rognveien vil bli inkludert i denne avtalen.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler i 2012 til
oppsetting av nye gatelysstolper, kabling samt ny LED-belysning langs Rognveien
mellom krss Bjørkveien og krss Granveien.

Even Ediassen
Rådman
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EnergyOptimal AS
Amagerveien 2D
0771 Oslo

Oslo 15.03.2012

Fauske Kommune
Torggata 21,8200 Fauske
Att: Frank Zahl

Estimerte besparelser ved å bruke Led belysning i Bjørkveien og Rognveien

Vi kommer som avtalt tilbake med kalkyle på estimerte besparelser ved å bruke LED armaturer i Bjørkveien og Rognveien i
Fauske.

Høsten 201lble det montert:
14 stk. LEDway Road 40 LED armaturer 700mA med lysfarge på 4300°K.
. LEDway Road armaturene erstattet 150 Warmaturer.
. Løsningen gir midlere 8,5 lux.

r~!t.~~.._iJiI~O""""N'iltllyTb '.'''~2'í' îg~"~.tl.l¡B '*~,. , . ., ,", o.. ' ii. ¡t.~ .v,ersi.. s ere nm, .. .,- ,tt.'L.ii *,~.". .~,
Horisontal belysningsst rke Belysningskrav 83 Lysberegning

Midlere I Em lux 7,5 8,5
Minimal I Emin lux 1,5 2,5

Dagens
løsnin
LED løsnin 92 W 14 1288 4100 timer 5.281 5.281 126.739

t~l:~f:i~t~~~tY~l~t~~1q$t1~ij~Bês"'''lirelsê:i:,ariftsJ(ôštnâåer,~ved\brúk'åv;:CEDìaimáturê'h~ ~~~ri,.;;¡~"3;329~11k~~~ Ift(~i79;901lt

" ,. , " ~" 'o ,

il ;. Oversikt estimerte bespårelseipå skif av lyskilder i løpet av 24 år
tl¡;,,_ ~ú x,. ~, ,. \S. tr, .,

Løsning , .., Ântall "Kost for å skifte ut lyskilde ~AntaU;iyskil~e skift i Kost skifte utJyskilder;,

/r'",,'; '\. .. "armaturer inkL. ,arbeidskostnad løpet av 24 år i løpet av 24 år NOK'
Dagens løsning 14 300 12 4.200,-
LED 14 O O O

!~~1i~~~~:t~lfL~11g¡~~l~nespìítêIŠerirv(!1iliJ(elîoiaskõštô1lde'r~Ñear¡jrùi(rav~UEl)târmãtûrêfl l*f~:~~.~~ír~4~20o';£1~ljf~$!llU~WJt!

Totalt estimerte besparelser for 14 armaturer i løpet av LED's levetid er NOK 84.101,-

I vilaveger har mange kommuner gått ned på lyskravet til midlere 5 lux. Da vil man få ennå større besparelser.

Med vennlig hilsen
Janicke Groseth
EnergyOptimal AS
Mobil 92 60 69 55

Side i
EnergyOptimal AS, Amagerveien 20,0771 Oslo, Norge
NO 993 926 205 MVA

TeL. 22 49 30 31 I Fax. 22 49 30 08
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Sak nr.: 049/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2012

Vedlegg: Kartsnitt Grønåsveien, BringsUveien, Torggata og Arsenalveien

Sammendrag:

Det vises til budsjett 2012 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 3 milL. til
opprusting av kommunale veger. I tilegg er det avsatt kr. 5 milL. til ferdigstilelse av veg og gls-
veg mellom Finneid og Hauan samt 2 mil. til utvidelser av parkeringsplassene ved Daja
Turistsenter, Kje1vanskrsset, Skihyta og Jakobsbaken.

Innledning

I perioden 2006 - 2011 er det foretatt en omfattende opprusting av mange kommunale veger til
en total kostnad av kr. 36,2 mil. Status i dag er at standarden på kommunens mange grusveier
totalt sett er betydelig forbedret. Standarden på de dårligste asfaltveiene er videre forbedret ved
at det er foretatt flere reasfalteringer i perioden. Mange veger er også nyasfaltert de siste årene
(Erikstad, Vestmyra, Sulijelma, Torten1i og i Hauanområdet).

Opprustingsplan 2012

Følgende veger innenfor en kostnadsramme på 3 mil. foreslås prioritert i 2012:

Breddeutvidelse av Grønåsveien

Grønåsveien starter ved jembaneku1verten i Bjørkveien og ender i Grønås. På strekningen
mellom jembanekulverten og området rudt Fauske Handelspark registreres det en betydelig
økning av biltrafikk og gang-I sykkeltrafikk. Spesielt etter at Friskhuset ble etablert i
handelsparken har trafikkengden av spesielt myke trafikanter økt betydelig. Samtidig med økt
trafikk er dagens veg svært smal på deler av strekningen og det mangler belysning. Det er mottatt
flere bekymringsmeldinger på dette.



1---------------

Det foreslås avsatt kr. 1,6 mil. til en betydelig breddeutvidelse av vegen som legger til rette for
senere anlegging av fortau på denne strekningen, se vedlegg. Inkludert i budsjettkalkulasjonen er
også oppsetting av LED gatelys på strekningen.

Det er ikke inkludert asfaltering eller kantstein i årets budsjett. Asfaltering og etablering av
permanent fortau foreslås utført i 2013. Ved å avvente asfaltering over en vinter vil massene
sette seg og asfaltering kan gjøres på forholdsvis stabile masser.

Forslag til investering Grønåsveien: kr. 1,60 milL.

Bringsliveien

Store deler av Bringsliveien i Valnesfjord er tidligere rustet opp i hovedsak med geonett og ny
((vegkropp)).

Det foreslås å ferdigstille de siste 900 meter av vegen med vegduk og geonett fra Asplund og til
krsset mot Vestvatnli, se vedlegg.

Forslag til investering Bringsliveien: kr. 0,90 mil.

Reasfaltering Arsenalveien

Arsenalveien går fra RV80 og til Erikstad gravlund. Gravlunden benytes i stadig større grad i
forbindelse med begravelser. De første 160 meter (fra RV80) er i dårlig forfatning med nedslitt
asfalt og svært ujevn overflate. Det foreslås reasfaltering av strekningen.

Forslag til investering Arsenalveien: kr. 0,23 milL.

Reasfaltering fortau langs Torggata

Fortauet langs Torggata fra Jembanegata og til Fauske kino er i dårlig forfatning med svært
ujevn overflate. Det foreslås utskifting av kantstein og reasfa1tering av streknngen. Det
forventes at det på delstrekninger må anlegges nyt fortau.

Forslag til investering Torggata: kr. 0,27 milL.

Opprusting av Bringsliveien og reasfa1teringene vil bli lagt ut på Doffin (database for offentlige
innjøp). Breddeutvidelse av Grønåsveien utføres i egenregi.

INNSTILLING:

P1an- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2012 innenfor en kostnadsrame på kr. 3 milL.



Even Ediassen
Rådman



"
"

"
"

" "
"

"
"

"
"

"
"

" ,

Kartutsnitt
08.03.2012
Målestokk 1 :2000
Fauske kommune





I lil

.

Kartutsnitt
08.03.2012
Målestokk 1 :2000

- Fauske kommune



~(/"

Cl

.--;::::::::--

,::::::::::::::::,
..::::..

..-;--

::::::::::::::::::::::::,

,~
(b'

11........-....,..,...1... ~ ~.~
f.

:t
Q'

Kartutsnitt
08.03.2012 O
Målestokk 1 :200

k mmuneFauske o



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 12/2959. Arkiv sakI.: 12/520

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 050112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Hilde Holtan

I Dato: 16.04.2012

ENDRING AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012
Uttalelse fra Nordlad Fylkeskommune dat. 14.03.2012
Uttalelse fra Bestandsplanområde 5 dat. 14.03.2012
Uttalelse fra Per-Art Nilsen dat. 25.03.2012
E-post fra planoniåde Sulitjelma dat. 22.03.2012

Sammendrag:

I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 er det kommunen som
fastsetter minsteareal for fellng av elg i form av lokal forskrft endringsforskrift.

Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av kommunen, avhengig bL.a av elgstamens
tetthet, produksjonsgrulag, skade den gjør på skog og jordbrusland, sjenanse i boligstrøk

. samt irregulær avgang (påkjørsler av billtog).

I Fauske kommune er det 3 forskjellge minsteareal for fellng av elg i dag:
Fra kommunegrensen mot Bodø til og med Røika er minstearealet 6000 dekar pr. dyr. Fra
Klungset i vest til grensen mot Sørfold i nord og via Fauske og opp gjennom Sulijelmadalføret
er minstearealet 4000 dekar pr. dyr. For Øyneshalvøya er minstearealet 1500 dekar pr. dyr.

Følgende endring planlegges: For området Nordal i øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, K1ungset og nordover Fauskeeidet mot grensen ti Sørfold (hele bestandspIanområde 2,
3 og 5 + Lakså Vestre bortsett fra Øyneshalvøya) settes minstearealet for fellng av elg ned til
3000 dekar pr. dyr.

Endring av minstearealet vil ikke automatisk medføre økning av fellngskvoter, men må fortsatt
vuderes ut fra elgbestandens størrelse og områdets bæreevne m.m

Saksopplysninger:

Elgstamen har gjennom flere år økt i det området som omfattes av nedsetting av minsteareal.
Antall påkjørsler på vei ogjembane har i enkelte år vært forholdsvis mange, avhengig av bL.a
snørike vintre. Vinterbeitene har vært ganske hardt belastet og faren for overbeiting og
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påfølgende utvandrìng av stamen er stor flere steder. Enkelte steder er det også påvist skader
på skog, og spesielt i bynære strøk har elgen til tider vært til stor sjenanse for befolkningen.

I medhold av § 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt har komnunen adgang til å fravike
minstearealet for fellng av elg med innti 50 %. Kommunen har de siste årene benytet seg av
denne adgangen, men en slik regulerìng skal i første rekke være et virkemiddel for å løse akutte
problem ved ekstraordinære forhold og ikke som en åriss gjentakelse. Da må i stedet
minstearealet justeres slik at det er tilpasset elgbestanden.

Nedsetting av minstearealet er kungjort i avis samt sendt på høring til Fylkesmanen,
Fylkeskommunen, Fauske utmarksråd, Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening, Fauske og
Sørfold skogeierforening, bestandspIanområdene og Lakså Vestre.

Følgende tilbakemeldinger er innommet:

· Nordland Fylkeskommune, Plan Og milø, sier bL.a.:

(( Etter fylkeskommunens vuderìng oppfyller Fauske kommunes vuderinger
retningslinjenes krav ved fastsettelse av minsteareal. Det er videre positivt at foreslåtte
endringer koordineres med endringer i Saltdal kommune, noe som gir en mer helhetlg
forvaltning over kommunegrensen. Fylkeskommunen stiler seg positiv ti de foreslåtte
endrìnger og oppfordrer til at kommunen vuderer en reell kvoteøkning i områder hvor
belastningen på andre samfunnsinteresser anses som uakseptabel.~~

· BestandpIanområde 5 vi John Strøm.sier bL.a:

((BestandspIanområde 5 er enig i at minstearealet settes ned fra 4000 dekar til 3000
dekar.~~

((Vi mener at med 3000 dekar pr. dyr, så kan det gi økt avskyting i komrunen.
BestandspIanområdene vil med det få et økt ansvar for å forvalte stamen innenfor sitt
område. Man kan ta ut maksimalt antall dyr, men også holde igjen avskytingen hvis man
ser at stamen er for nedadgående.~~

· Per~ Art Nilsen sier bL.a:

(deg mener minstearealet bør settes ned til 1500 dekar på østsiden av øvrevatn
(Sjønståvatnet). Det vil si områdene Hjemgam, Engan, Stifjell, Lakså Vog ø, Nordal og
Sjønstå.
Dette for å få redusert elgstamen til under balansenivået. Vinterbeitet kan da bygges
opp til å kune bære en elgstame som er i balanse med beitegruaget.
Slik forvaltningen har vært gjennomført til nå, mener jeg at den ikke i tilstrekkelig grad
har vært tatt hensyn til skogproduksjoiien og forynging av granp1antefeltene.~~

. PIanområde Sulitjelma vi Arne Johan Gravem

Ingen merknader til de foreslåtte endrìnger.



Saksbehandlers vurdering:

Elgstamen er stor i området som omfattes av endringen av minstearealet og den bør ikke øke
mer men i stedet reduseres noe for å minske ulempene med påkjørsler, overbeiting, skader på
skog m.m.

Enjusteringl endring av minstearealet for fellng av elg i enkelte områder av kommunen vil ikke
endre vesentlg på det totale antall fellngstì1ate1ser som har vært innvilget de siste par årene,
men først og fremst gir det muligheter til å få en tideling i samsvar med regelverket, slik at en
ungår en fast bruk av untaksbestemmelsen i forskriftens § 9 (fravik fra minstearealet med
inntil 50 %). Ulike minsteareal i kommunen gir også bedre muligheter til å tilpasse avskytingen
i forhold til bestandens størrelse, beitegrulag, evt. skader, påkjørsler i det enkelte område. En
samordning med tilnærmeligvis same minsteareal som Saltdals områder som grenser mot
Fauske gir muligheter for en mer helhetlig forvaltning over kommunegrensene.

Ved å sette ned minstearealet fra 4000 dekar til 3000 dekar pr dyr prøver en også å ivareta
skogbrukets interesser i tì1egg til å minske ulemper som påkjørsler etc. Reduksjon i elgstamen
må gjøres ved tiltak som virker over tid og gjennom et samarbeid med jaktrettshaverne.

Fremdeles vil koniunen kune anvende untaksbestemmelSen der minstearealet kan avvikes
med inntil 50 % hvis det oppstår spesielle situasjoner og da vil en kue være nede i et
minsteareal på 1500 dekar pr. dyr. Dette kan gjøres for spesielle vald og for et begrenset tidsrom
og være begrnnet i ekstraordinære forhold.

I spesielle tilfeller vil enkeltdyr som utøver skade i tì1egg kune tas ut utenom fellngskvoten av
koniunens ettersøkspersonell.

INNSTILLING:

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8, gjøres følgende vedtak:

For Øyneshalvøya beholdes nåværende minsteareal på 1.500 dekar pr. dyr.

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende minsteareal
på 6.000 dekar pr. dyr.

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr.

Resten av kommunen, dvs. fra Nordal i øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, K1ungset og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, settes minstearealet til
3.000 dekar pr. dyr.

Even Ediassen
rådman
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§ 28; Straff

§29. Ikraftreden

§30. Overgangsbestemmelser

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratetfor naturforvaltning io. februar 20l2medhjemmel I lov 29. mai 1981 nr. 38 om
jak og fangst av vilt§9,§ 16, § 17, § 18,§26nr.J og6,§34 og§ 50,jf. delegedrigsvedtak2. april 1982 nr. 592.

§L.Formål

Formålet med denne forskriften erat forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og
leveområdeiies produktivitet og mangfold; Detskal legges ti rette for en lokal og bærekraftg
. forvaltiing.med.sikte på nærings~ og .rekreasjonsmessig bruk av. hjorteviltressursene.
Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelsersom fører til athjortevil1 ikke forårsaker
uaksepta.b1e skader ogulemperpåandre samfunnsinteresser. . . .

§2. fJefinisjoner

-ÍIortevilt:Elg,hjort, vilrein, rådyr og dåhjort.. . .
- Tellenilettreal.~J)etareaìet som slqil1egges til gtunnfor beregning av fellingstilatelse.

;.MinSfeareal:I)êttellendearealet som skal legges til grunn for hvett dyr det gis
fellngstilatelse for.

..flald: Detgeografiske området soinkoinunen eller vilreinnemnda godkjenner forjaktpå

afer avhJortevilt. . . .
.. Jaktfelt: dEt1lindre geógrafislfområdeinnenfor et vald, sonijakttettshaverne har aVgrenset av
h.ênsyiitiljaktitøvelsen; . .

.. Bestandsplanomrade,'TOeller.flereva,ldletforp1ikten4e sa11arheid,sol1 hat felles.

. inâlsettingerogbestandspian forhjorteviltarten(e)detJaktes påip11ådet .. .... .. ....
-.~efjttl~dRPlqnfQr ..hjortevilt:...Jaktrettshaveriesof"ferit1ggodkj.ente,fle,rårigeplan .ited

llå.lsettinger for forvaltningen,pgbesKrvelseav den årllgèavskYtingenfor hjortevilt

; Villreino,hrade:DetOIlådet som..envillreiiibestandbtiergjenromflere..år,.avgrel1set..soin
dengeogråfiske forvaltningseñleten forb.estanden. . . . .

... ..JYorteviltregistel'êt:NasJonalôatabank somlagrer vald¿'ogjaktfeltopplysriÎhger, ivaretar
statistikk frajaktogjegerobservasjoner, samt legger til rette for utskrving av
. fellingstillate1serog fellngsrapportei\ .. .

§3.Mâlforforvaltning Clvêlg, hjort og rådyr

Koinunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandeneay elg, hjort, og rådyr der
deferãpnet forjaktpå arten(e),- .' .

Mâleneskalblant anet ta hensyn til opplysninger ombeitegrunilag,bestandsutvikling,
skader på jord.. og skogbruk og omfaigétav viltulykkerpå veg. og bane;

§ 4. Interkammunalt samarbeid. . .
To eller flere kOinUier børsaiarbeideoin felles mål forhjortevilbestandene når det er

hensiktsmessig å.saniordne bestadsplanleggingen over kommunegrenser. Fylkeskommtmenkan
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pålegge kommuner å inngå i et slikt samarbeid hvis det regnes som nødvendig for å ivareta
bestands- eller samfusmessige hensyn på et regionalt nivå.

§ 5. Villreinnemnd

Vilreinen i alle vilreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes aven
vilreinnemnd. Vilreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen
og dens leveområder i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 100 om naturens mangfold og lov 29.
mai 1981 ut. 38 om jakt og fangst av vilt.

Det skal være 9 vilreinnemnder.

1) Vilreinnemnda for Setesdaloinådet.

(Omfatter vilreinområdene Setesdal~Ryfy1ke, Setesdal Austhei og Vånur-Roan.)
2) Vilreinnemnda for Brattefjell- Vindeggen, Blefjell og Norefjell~Reinsjøfjell.

(Omfatter vilreinområdene Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, og Norefjell- Reinsjøfjell.)
3) Villreil1einda for Hardangerviddaoinådet.

(011fa.tter vilreinoÌlådene Hardangervidda, Skaulen~Etnefjell og Oksenhalvøya.)
4) Vilreil1einda for Nordfjella og Fjellheimen.

(Omfatter vilreinområdene Notdfjellaog Fjellheiien.)

5) Vilreituiemtida fOr Sogn og Fjordane;

(Omfatter vUlreinområdtme Vetdal"Arda1, Vest"Jotunleimen, Sunfjord, Førdefjellaog
Svarebotnen.)

6) Vilreiniemnda for Ottadalen;

(Omfatter villreinoniâdetQttadalen.)

7). VilreÍ11hemnda for Rondane og. Sølnkletten.

(Omf,(tterVillreIiioTnåçteneRondane ogSølnkletten.)

8) VilrelnnelJda fotSnøl1ettpgKrutshø.

(Oi1atter vi1reirioirådene. Sllhetta og Ktiitshø.)

9) Vilreinieindafot:F oról1liógll)..

(Omfatter vilreliiområdetF orollhogna.)

Tolga kOinune fugerersotn vî1reillemnd for Tolga østfj en vilreiÍlområqe;

Villreiniepjgas niedlenuerog petsonligevaraiedleineroppnevnesavDirektotatet fOr
nClturforv~ltnitigett~rforslag. omen kvinnelig og enmailig kCldidat fra hver k:ollune sonihar

villreinarealiiienfor~enetie1te nemndsvitkeområde~ QppneV1ingsperiodenfor inedlertene
følgèr valgperioden for k:oi:uievalget. Villreinnemnda velger selv leder og nestleder.

§ 6. . Vilreinnemndas oppgaver

Vilteillerndaskålfattevedtak om åtlig fellngskvote for de ulike vilreinornådene..I
spesielle tilfeller kan et vilreinområde deles i flere ulike geografiske soner, med tilhørende kvote
ogtiiinsteareal. Før vedtak fattes skal det iIlentes forslag fra

villreinutvalg/grueiersammens1utning.

Direktoratet for natuorvaltning gir veiledning og. retningslinjer om villreinnemndas
virksomhet og om sekretaiatsordning, heruder om samarbeid over regiongretiser;

§7. Åpning av jåkt på hjortevilt
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Kommunen fastsetter forskrift om åpning av jakt på elg, hjort eller rådyr i kommunen.

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter forskrift om åpning av jakt på vilrein.

Vurderes åpning for jakt på hjortevilt skal det legges vekt på arens bestandsutvikling i
området og en samfunnsmessig helhetsvurdering i samsvar med § 1.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

§8. Fastsettelse av rninsteareai ogfellngskvoter

Kommunen fastsetter minste arealet for elg, hjort og rådyr i en forskrft. Det kan fastsettes
ulikt minsteareal for ulike deler av eù kommune. Forslag om endring av minsteRleal skal freines
innen 1. mars og fastsettes av kommunen innen 15. april.

Vilreinnemnda vedtar fellingskvote for vilrein for kommende jaksesong innen .1. maL.
Gjeldende minsteareal regnes ut ved divisjon av vilreinområdets sama tellende areal med fastsatt
fellngskvote. Dersom det er fastsatt egne fellingskvoter for ii1ike geografiske soaer innen
vilreinområdet, jf.§ 6, regnes det på tilsvarende måte iit forskjellg minsteareal for disse sonene.

§ 9. Fravikfra rninstearea.let

Kommunen kan ved tildeling av fellingstilatelser fravike minstearealet forjakt på elg, hjort
og rådyr med inntilSO. %.Villreinnernda kan med samme begrensning og begriielse vedta å
fravike minstearealetfor vilrein med inntil 50 %.

Vedta om fravik fra iniùstearealeter et enkeltvedtak og kan gjøres for s~rskUte va1d og for

et bé¥rensettidsrom. Vedtaket skal Viere begruetl1edulikheter i artens levevi1kårikoinlìen,
bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder ellerandré ekstraordinære forhold,

§ io. Krav ti valçlet

Valdet skalv.ere sanetiengeùde. og ha en avgrénsnîngogen fOrm Som. gjør det egnet til
jakt på vedkommende viltart eller viltarter. Valdet.kan omfatte anet areal enn tellende areaL.

For elg, hjort Og rådyr skal k0itl.en regne som tellende areal: Skogare¡il oginyrunder
skoggrensa. . Med skogareal menesbfide produktiv Og iiproduktiv skog, og både lauvskog og
barskog; K.oinuuenkan også godkjenne andre arealtyper ~omtellende areal,derdisse er av stor
betydninG for "edkommendear. Videre kankoinl1en bestemme at områder som er
omdisponert slik at arealet ikke naturlig nyttes av vedkommende viltar, ikke skal medtas som
tellende areaL. .

For vilrein~kal. vilreItellda.reRnešom..tellende. areal: Areal.over skoggrensa.

Villreinnemnda kan o¥sågodkjenne skogområder som bllesregelnessig av vilreinsomIellende

areaL. \fannog isbre over 5 00 dekar skal ikke regnesmed.. Områder som. vilreinen ikke lenger
benytter fordi menneskelig påvirk1ng har redusert områdenes verdi vesentlig for vilrein, kan
trekkes üt av tellendeateal.

§ H. Søknad om godkjenning av vaid

Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr skal sendes kommunen innen
1. mai.

For vilrein skal søknad om godkjenning av vald sendes vilreinnemnda inen 15. maL.
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Kommunen eller vilreinnemnda kan til en hver tid kreve at det fremmes ny søknad om
godkjenning av et va1d dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal er endret.
K.ommunen eller vilreinemnda kan også kreve at de opplysninger som er gitt i søknaden
bekreftes eller dokumenteres på nytt.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) Hvilken ar eller arter søknaden gjelder for.

b) Kart SOin tydelig viser grensene for val det.

c) Fullstendig oversikt over de eiendomier (gårds- og brusnumer) valdet omfatter og den
enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.

d) Oversikt over tellende a.real SOin ønskes godkjent for den enkelte viltar.

e) Skriftlig samtykke fra allejaktrettshavere i valdet,ellerunderskrift fra lovlig valgt
representant for styre i sameie, allmenning, felles vi1oIiådeeller organisert utmarkslag.

f) Navn og nøaktig postadresse for denpersonensotn er oppnevnt som valdansvarlig
representant,jf.§ 12. Vedkommende skal underskrve søknaden på vegne av
jaktrettshaverne.

§ 12. Valdansvarlig representant

Ethvert va1dskalhaenrepresentantsomopptr:r på vegne avjaktrettshaverne i valdetoverfor
koltunen eller vilreinnemnda i saker som berører valdet. I)ersoni det har skjedd endringer med
valdets grepser,eìendoinsforhöld eller tellende areal.i løpet av siste jaktår, . skal. valdansvarlig
representant melde. dette til komiunen eller vilreinnemnda innen l. apriL.

§. 
13. (Jodkjenningav vald

KOffunengodkjennervald for jakt på elg, hjort og rådyr. Vilreil1el1dagodkjennerva1q
forjakt på vill~eiH'. Nye va1d skal godkjennes innen 15. juni. Godkjeiigengj elder inntil. valdets
grenser ellertelleÌ1de.arealendres..

I)eterjkke an1edl1ing til åtrekkeeneie~40inutavetgodkj~nt eller. OR1søkt va1d etter 
utløpt

søknadsfrist: l. mai for elg, hjort og rådyr, og 15. mai for vilrein;

11ersomdetforeliggertvist oinrettighetsforholdsomhar betydning for godkjennngen av et
va.lg,kan~p~unen ell~r vìlreimiemida. l1ektegpdkjenning for den aktuelle delen av valdet eller
hele valdet inítil rettighetsforholdene er avklart

§ Vk Krav til bestandsplanområdet

Allevalgso11 iiug¥ iet bestandsplanonîådeskal skriftlig tilslutte seg en forpliktende
sanarbeidsavtale om bestandsforvaltningen.. :BestandspIanområdet må tilfredsstilearealkravet til å
få godkjentbestandsplan,jf. § 19.

§ 15. Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og/eller hjort

Søknad om godkjennng av bestandspianområde for jakt på elg og/eller hjort skal sendes
koinunen innen 1. mai.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) Hvilken ar eller arter søknaden gjelder for.

b) Karsoin tydelig viser grensene for bestandsp1anoinådet.
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c) Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsp1anoinådet.

d) Artsvis oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet.

e) Vedtektene som gjelder for bestandsplanoinådet.

f) Skriftlig samtykke fra allejaktrettshavere i alle valdene. Underskrft fra valdansvarlig
representant er tilstrekkelig dersom valdets vedtekter tilater det.

g) Navn og postadresse for den personen som søker på vegne av bestandsplanoinådet.

§ 16. Godkjenning av bestandsplanområde

Kommunen skal godkjenne bestandspIanområder innen 15. juni. Godkjenningen gjelder inntil
et eller tIere va1d utgår av samarbeidsavtlen, og kun så lenge alle va1dene er godkjent av
kommunen.

§ 17. Vald og bestandsplanområder over kommune- ogfylkesgrenser, regionalt samarbeid

Konuunene skal stimulere til og legge til rette for samarbeid mellömjaktrettshavere. Der
samarbei(iet foregår over kommunegrenser ogleller fylkesgrenser, skalkomnmnene bidra til
regional, bestandsrettet forvaltning ved godkjennng av vald, bestandspIanområder og ved andre
fonnet fot samarbeid.

Søknad om godkjennng av vald og bestandspIanområder sOm berører tIete kommuner sendes
den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger. Denne kOmmunen godkjenner
og forvaltet slike va1d og bestandsplanområderi samsvar med bestemmelser Om minsteareal og
jakttid som gjelder i denne kommunen.

§ 18. Fellngstilatelsens gyldighet ogfellesjaktavtaler

Godkjentevald tildeles fellngstilatelse uten årlig søknad. For vald ellerbestandsplanoinåder
medgodkjentbestandsp1an for elg og hjort tildeles hvert enkelt va1d fellngs,tillatelse for hele
bestan~sJ)lanperiodeii. Kommunen utsteder og sender fellngstilatelser for elg, hjort og rådyr til
valdansvarlig representant.

Villreinnemndautstederog sender fellingstillatelser og konttollkort fot villrein ti
va1dansvarlig representant hvert år.

Alle felHngstilåtelseneskal vaire sendt ut innen 15. juni og gjelder innen godkjent va1d.

FOrvilreirijakt Og for jakt i bestaIdsp1aiorråderföre1g og hjortkan~ellingstì1atelser gitt til
et vald, benyttes i ett eller tlereandre va1d i vilreinområdetlbestandsPlanområdet i hele eller en
nærmere angitt del av Jaktperioden~ Dette forutsetter skriftlig fel1esjaktavtale mellom de aktuelle
valdene som viser hvilke vald og hvilke perioder avtalen gjelder for.

§ 19. Bestandsplan for elg og hjort

Kommunene kan godkjenne en flerårg, maksimalt 5-årg, bestandsplan for et vald eller et
bestandsplanornåde godkjent for jaktpåelg og/eller hjort, o~ som disponerer et atea1 på
minimum 20. ganger minstearealet. Planen. skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og
plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal være i
samsvat med kOmmunens mål for å bli godkjent, jf. § 3.

For bestandspIanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellngskvoten
årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan foreligger, skal kommunen gi en
samlet fellngstilatelse for hele planperioden som valgfrie dyr.
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Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tUbake og tUde1e ny fellngstì1atelse ved
vesent1g uforutsetteendrìnger i bestanden i oinådet eller ved vesent1ge avvik fra godkjent
bestandsplan, heruder avvik i forhold tìl årlig planlagt avskytìng ì antall, kjønn eller alder.

§ 20. Bestandsplan for vilrein

Vì1reinneinda kan godkjenne en flerårìg, maksimalt 5-årg, bestandsplan for et
vì1reirtoinåde. Bestandsplanen skal inneholde målsettinger forbestandsstørre1seog -utvikHng,
årlìg avSkytìngsp1an fordelt på alder og kjø11, oversikt over hvìlke bestandsdata som skal samles
i11 og hvUke tUtak som er planlagt gjennomfør. Når bestandsp1anen for et vì1reìnområçie er

godkj ent, skal vì1rei11enmda le~ge de11e tìl gru11 for. sitt årlìgevedtak om fe11ngskvote. sammen
nieçlen vurderìngav bestandsutviklingen. Va1d som har gitt skrftHg tìlslutnìngtìl deii godkjente
bestandsplanen kan få tildelt den årHge fellngstì1atelsen som valgfrie dyr. Øvrige va1d tìlde1es

fellngstìllatelse etter. § 21.

Hvis det oppstår vesentHge avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentHge, uforutsette
endrìiiger i bestaiiden i løpet av planperioden, kan vì1reìnneinda beslutte at ny bestandsplan må
utarbeides.

§.ii. Målrettet avskyting

SQntalt:riatìv tìl bestelle1sene i § 1909 § 20 kan kOllUnenelle~ vì1rei11etnda pålegge

itålrettetavskytìng ved å fordele fellingskvoten på et bestemtcitalldefinerte kjønns~ og
alçlersgnipper.Fellingstillatelsen. skal da v~re utfylt etter fø1gendea1temativer:

For elg:

K.a1v(7í år), voksnehimdyr (l % år og eldre), voksneha11dyr(l % år og eldre).

For hj(rt:

Kålv ( lh.år), voksne hurtçlyr (114 år og e1dte),spissbuk, Og voksneha11dyr(2 14 år ogd~ . .
For vilreìri:

ka1vr 'låt),sÌ1ile (1 ~åtQgeldre), sini1e/unggyr (simle l%âr og eldre eller buk 1 % år),
va.1gfritt dyr. . .

...Fofa1learténe karkalv felles i.stedet for.voksnedyraVbeggekjØiu.Köinilnene kan ikke
pålegge målrettet avskytìng av rådyr ved å fordele fellngskvoten på definerte kjønns- og
algersgllpper.

§ iz. KóiitrolloNJningerforviUreinjakt

Forhvervì1rein som tillates felt, sender vì1reinnetndaet kontrollkoit tìl valdansvarlig
representant Kortet utfonnesav Direktoratet for natuforvaltning og. skal vise hva slags kategori
dyr fellingstilatelsen gjelder for og hvìlket valçl fellngstì1atelsengjelder på. Kortet skal festes tìl
det felte dyret Felte dyr eller kjøtt skal være merket med rìktig utfYlt kontrollkort før transport fra
fellngssted starter eller når det etterlates i terrenget over natten.

Seinest 14 dager etter jaktas slutt skal valdansvarlig representant sende alle kort med utfylt
fe11ngsresultat tì vìllreìnnemnda.

§23. Kvotefri jakt på rådyr

https:liww.lovdata.no/cgì-wìftwìftld.rens?/app/gratis/ww/docroòt!ltavdl1:1erlsf-20... 20.02.2012
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Koliinumeiikanettersøknad gìtì1ate1setìl kvotefrijakt på rådyri vald eller
bestandsplanoniådermedet tellende areal SOni er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst10000 dekår. .

Kommunen kan kreve at detforeliggereiiavskytìngsplan for rådyr førkvotefrìjaktpå rådyr
tì1ates.

§24. Hjorteviltregisteret

KOlU1léne ogvì1reinneindeiie skal benytte Hjorteviltregisteretsom verKtØy for å tìldele
fe1lngskvoter, rapportere fe1lngsresultat og legge inndata frasettelg- og sett hjort-registreringer.

§25. Rapportplikt

For elg, hjort, rådyr og vìlrein skal valdansvarlig representant rapportere årlig fe1lngsresllltat
på. fastsatt skjema til k()inuuen eller. villreinnerrda innen 14 dager etter jaktas utløp.
KOnullen Og vilreinnemnda skal innen 3 o dager etter siste jaktdag rapportere dette for ståtìstìsk
bnikgìernom Hjorteviltregisteret . .

. 
Direktóratet rorfiaturforvaltniiig,fylkesmanneii,.fylkeskornuten,.kollimeii.o g

. vnir~i11eind~kan hver forsegeiie~i fellesskapPa1eggejeg:meog/ellerjaktrettshaverne å
rapportere opplysninger oinvìltbestandenisittjaktfelteller vald yed. å. registreresett elg eller sett

hjort, sarn1einn kjever, kjønnsorganer og lignende til analyse Qgbru i. forvaltningen..

§.26.Klageal/gang

~Pkeltvedtak fattet medhj ertelidenne forskriften kan påkla~es iSans~~rmedreg,lenei
forvaltpings10veii. K.I'1geinstans foryedtak fattet av konuiiunener fylkesiianen,klaReinstans for.
vedtak fattet avvilreil1einndaer Direktoratet for naturforvaltning og klageinstans for vedtak

fattetavfylkeškoll1.nénerfylkestìngef.

Direktoratet fol"rtåturtorWi1wl1gkan i s~rlìge tilfeller diØpensere frabésteiuiie1sene i derteforskrift. . . . . .

. _. .
Forskrifteiitrer iktåft 15. febru~r 2012. Fra sa~e tidspllüd oppheyesforSkrft 22.rrars

2002)11; .314 omforva1tninEay.hjortevì1tog bever, med lltak av de bestemm.elser.som gje1der

forva1tiing IlV bever(§1,§2,§ 4,§ 5, 2.1edd~ § 6, 2. led4~§ 7,2; ledd~§ 8,bokstavc,§ 9-§13
og§18.. §20).

I. forbindelse J1edinnfødng. av nye krav.for.godkje1ling av.bestandsplaner.innføres.en

overgangsperiode på5år, fram til og medjaktåret 2016-2017, slik at planer som allerede er
godkjentetter.forskrftenfraiOp;i, kan løpe.p1ånperiodenut .

bttps:/lww.lovdatå.no/cgi..Wift/wift1drens?/app/gratis/ww/docroot/ltavdt Ifiiêrlsf~20;. .20.02.2012
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Postboks 93

8201 FAUSKE Klassering
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Uttlelse til endring av minsteareal for fellngstilatelse på elg i Fa;ie ----
kommune

Nordland fylkeskommune viser til kommunens høring på endring av minsteareal for elg, med
høringsbrev mottatt 07.03.2012.

Bakgrunn
Fauske kommune ønsker en reduksjon i minsteareal for fellng av elg over store deler av
kommunen. Bakgrunnen for dette er en økning i elgbestanden i enkelte deler av kommunen
som har medført uakseptable skader og ulemper på andre samnnsinteresser. Det ønskes
videre en praksis for kvotetildelingen mer i tråd med intensjonen i regelverket.

Fastsetting av minsteareal skal skje gjennom hjortevilforskrftens § 8 med tilhørende
retningslinjer:

§ 8 Fastsettelse av minsteareal ogfellngskvoter

Kommunenfastsetter minstearealetfor elg, hjort og rådyr i enforskrif. Det kanfastsettes ulikt
minsteareal for ulike deler aven kommune. Forslag om endring av minsteareal skal fremmes
innen l. mars ógfastsettes av kommunen innen 15. april.

Retningslinjer:
Fastsetting av miristeareal for elg, hjort og rådyr gjøres i samme forskrif som åpning av jakt, og
etter samme regler og prosedyrer som åpningsforskrifen (se kommentarer til § 7). Kommunen
bør ha énforskrif som omhandler alle de aktuelle artene.

Før fastsetting av minstearealet skal kommunen vurdere følgende:
. Kommunens målsettinger for utvikling av bestanden(e).
. Bestandenes tetthet/størrelse og sammensetning, hovedsakelig basert på jaktstatistikk, sett

elg/sett hjort og andre tilgjengelige opplysninger om bestandsutviklingenfor
vedkommende art i kommunen/regionen.

. Beitegrunnlag og artens livsvilkår ellers, herunder sesongtrekk.
· Eventuelle konfikter iforhold til jord., hage- og skogbruk.
. Viltpåkjørsler langs vei ogjernbane samt annen irregulær avgang.

. Andre mulige konfliktpunkter.

Hjorteviltregisteret er en viktig Ídldê til mange av disse opplysningene. I tilegg skal
fylkeskommunen veilede kommunene og bistå med å skaffe tjenlige oversikter om forholdene som
er nevnt ovenfor.

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse PrInsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 93
Tlf.: 75650000
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Johannes Bolstad
Plan og miljø

post(§nfk.no
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Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddelet i reguleringen av bestandsstørrelsen.
Minstearealet bør samordnes med de øvrige virkemidlene for â nâ mâlet i hjorteviltforvaltningen.
Andre virkemidler er fravik av minstearealet (§ 9) og bestandsplanlegging (§ 19). I noen få
tilfeller der øvrige virkemidler er forsøkt uten hell, eller der akutte situasjoner oppstâr, kan
kommunen vurdere skadefellng (naturmangfoldloven § 18.4). .

Det normale bør være ett minsteareal per kommune for hver art. Det kan imidlertidfastsettes
forslgellge minsteareal i ulike deler aven kommune dersom det er vesentligforskjell pâ
beitegrunnlag, bestandstetthet eller skadepress. Vedfastsetting av forskjellge minstearealer, bør
grensene mellom omrâder med ulikt minsteareal følge klare skilelinjer i terrenget. Eksempler pâ
slike grenselinjer: Riks- ogfylkesveger, større vassdrag, snaujjellstrekninger osv.

Uttalelse
Ny hjortevUtforskrift av 10. februar 2012 fremhever kommunens rolle i utviklingen av
elgbestandene. I tilegg tU at kommunen skal jobbe for en forvaltningL r som ivaretar
bestandenes og leveområdenes produkivitet og mangfold, skal forvaltningen sikre
bestandsstørrelser som ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andresamfUrusinteresser. '
En fast bru av untaksbestemmelsen i forskriftens § 9 de senere årene gjør at en reduksjon i
minste areal i Fauske ikke automatisk vU medføre øknng av fellingskvoter. Tiltaket vU
imidlertid gi en bedre mulighet tU å tUpasse kvoter tU lokale variasjoner i bestandsstørrelse,
skader og påkjørsler. Siden forskriftens § 9 er tiltenk å gjelde kun for kortere perioder vU
man nå gå over til en praksis mer i samsvar med intensjonen i regelverket.

Det er for tiden en særlig fokus på å redusere antallet påkjørsler av vilt på vei og bane.
Forholdet mellom vekst i bestandsstørrelse og økning i antal1et påkjørs1èr er godt
dokumentert, selv om mange andre forhold også spiler inn på den store variasjonen mellom
år. For å sikre elgforvaltningen en bred saifusaksept og legitimitet i fremtiden er det viktig
at kOIIunene vurderer hvor vidt bestandsstørrelsen forårsaker uakseptable konsekvenser på
andre samfunnsinteresser.

Etter fylkeskommunens vurdering oppfyller Fauske kommunes vurderinger retningslinjenes
krav ved fastsettelse av minsteareal. Det er videre positivt at foreslåtte endringer koordineres
med endringer i Saltdal kommune, noe som gir en mer helhetlg forvaltning over
kommunegrensen. Fylkeskommunen stiler seg positiv til de foreslåtte endringer og
oppfordrer til at koinunen vurderer en reell kvoteøknng i områder hvor belastningen på
andre samfusinteresser anses som. uakseptabeL.

Med vennlig hilsen

~ ~ nuti
D g a~~oim
p an- og i i1jøleder

,

~~rådgiver
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BESTANDPLANOMRÅDE 5

V/John Strøm

Liaveien 10 B

8210 Fauske

Fauske, 14. mars 2012

Fauske Kommune
Plan og Utvikling

Viltforvaltningen
Pb 93
8201 Fauske

ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Bestandplanområde 5 er enig i at minstearealet settes ned fra 4000 dekar til 3000 dekar.

En vil påsammetid understreke at når kommunen nå senker minstearealet må en holde seg til det
vedtatte arealet for alle jaktområder/bestandsplanområder i kommunen. Fravik fra dette vil være
ødeleggende for forvaltningen og skape tanker om at det ikke har noen hensikt å utarbeide

bestandsplaner.

Omdetforekommer tilfelle av dyr som forvolder skade i områder i eller utenfor jakta, enten det
dreier seg om dyr som opptrer i boligfelt og er til fare/sjenanse for folk, volder skade i hager,
plahtefelt eller annet, må kommunen som hovedregel benytte den kommunale ettersøksjeger til å ta
ut dette/disse. Dyret/dyrene vil da tilfalle kommunen.

Hvisslikedyr opptrer i jakta, kan jaktfelt få felle dyretsorY en del av kvoten. All annen fravik fra
minstearealet skal etter den nye HjOrteviltforskriften foretas unntaksvis og fortrinnsvis for ett år.

Vi menerat med 3000 dekar pr dyr, så kan detgi økt avskytning i kommunen.
Bestandsplahområdene vìl med det få et økt ansvar for å forvalte stammen innefor sitt område. Man

kan ta ut maksimalt antall dy, men også holde igjen avskytingen hvis man ser atstammener for
nedadgående.
Sett Elgskjerna og reelt uttak under jakten detehkelteår må være retningsgivende for uttak.
Vårt mål eren bærekraftigelgstammeiförhold til beitegrunnlaget. For kraftig nedskyting utover det
som minstearealet tilsier, er vi imot sUk vi vurderer elgstammen etter siste års jakt.

På seminar FORVALTNING AV ELG I NORDLAND 24-25~nov 2011 ble det fra forskerhold nevnt at
nedbeiting av ROS (rogn, osp og selje) ikke var ett sikkert tegn på overbeiting. Dette er treslag som

elgen, spesielt i vårt distrikt med mye løvskog alltid vil beite ned først. Vi mener at den beitetaksering
som er foretatt i vårt bestandplanområde må tolkes noenyansert og ikke entydig viser for hardt
beitetrykk.

Med hilsen

John Strøm
for bestandsområde 5
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8201 FAUSKE

Høring ang endring av minsteareal for elgtildeling.

Klassering

¡~I ;; \ 1\~J~ 5;W

Viser til telefonsamtale ang nærmere presisering angående forslag om å sette minstearealet til
1500 da i stedet for 3000 da som er foreslått i høringsforslaget.

Viser til sammendrag datert 13.03.2012 fra møte mellom Fauske kommune og undertegnede,
der jeg redegjør for bakgrunnen til mitt forslag.

Jeg mener minstearealet bør settes ned til 1500 da på østsiden av øvrevatn (Sjønståvatnet)

Det vil si områdene Hjemgam, Engan og Stifjeld, Lakså V øg ø, Nordal og Sjønstå.

Dette for å fà redusert elgstamen til under balansenivået. Vinterbeitet kan da bygges opp til
å kunne bære en elgstamme som er i balanse med beitegrunnlaget.

Slik forvaltningen har vært gjennomført til nå, mener jeg at den ikke i tilstrekkelig grad har
vært tatt hensyn til skogproduksjonen og forynging av granplantefeltene.

MVH

Ä r;j- di#¡
Per-Art Nilsen

Val dl eder Lakså vestre elgvald

: I !
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Gravem Arne Johan .:rneJohan.gravemêstatskog.no:;

22. mars 2012 15:57
Hilde Holtan
Statskog - Dokumentsenter Namsos
Svar på høring om endring av minsteareal foe elgjakt i Fauske kommune.
SAK 12/00365

Planområde Sulitjelma har ingen merknader til de foreslåtte endringer.

mvh

Arne Johan Gravem
Utmarkskonsulent

S~g.ilWIl
tel 999 99 999
www.statskog.no
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I Saksbehandler: Bent Freddy Sollund

I Dato: 16.04.2012

FRILUFTSKARTLEGGIING FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Arbeidet ined karlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Fauske er nå ferdigstilt.
Fri1ufts1ivskart1eggingen er en rent faglig karlegging soin gir kommunen et godt verktøy for å
vurdere frì1uftslivsinteressene i area1- og dispensasjonssaker og i andre relevante samenhenger.
Karleggingen vil måtte avveies mot andre interesser i kommunens planarbeid,
enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken fores1ãs det hvordan
friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn
Fauske har unike frì1uftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og
rekreasjon. Svært mange av Fauske kommunes innbyggere benyter seg av turområdene, og da i
hovedsak av nærtområdene. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha
karfestet og verdsatt arealene. Med bakgr i de.tte har Salten Frì1uftsråd bedt kommunene i
Salten med pã et kartleggingsprosjekt. Samtlige kommuner har meldt sin interesse.
Karleggingsprosjektet i Salten avsluttes med Fauske og Bodø, hvor Salten med dette vil bli den
første regionen i landet med en helhetlig frì1uftskar1egging. Prosjektet er 50 % finansiert over
skjønnsmidlene fra Fy1kesinanen og går til koordinator Hãvard Berg. Kommunen og
friluftsrådet har delt det resterende som besto av fristiling til denne jobben i arbeidstiden.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert karlegging og verdisetting
av friluftslivets arealer basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin veileder Kartlegging og
verdisetting av friluftsområder. Målet med karleggingen er å få karlagt, verdsatt og prioritert
arealer for friluftsliv i kommunen, og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både
for kommunens eget arbeide og for eksterne parer.

Innholdet i kartleggingen
Områdene er avgrenset i kar og kategorisert etter type bru. Deretter er arealene verdsatt, og det
gitt en egen beskrvelse for hvert av omrãdene i form av et faktaak som klargjør kvaliteter og
hvordan det brues. Verdisetting av friluftslivsområder aldri være helt objektiv, men metodikken
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gjør kartleggingen etterprøvbar og vuderingene er synlige for de som skal brue karleggingen.
Bru aven enhetlig metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens
fri1 uftsli vs bruk.

Områdene er verdsatt fra D til A+, hvor D er det laveste og A+ er "indrefileten" av områder.
Relativt mange områder i Fauske har fått høy verdi (A og A+). Dette gjenspeiler en viktig
kvalitet i kommunen.

Prosess
Salten Friluftsråd har vært ansvarlig for det faglige innoldet i karleggingen, digitalisering og
koordineringen av prosjektet mellom kommunene. I Fauske kommune har enheten BEl hatt det
lokale prosjektasvaret, hvor det er etablert en egen arbeidsgruppe der Statens Naturoppsyn og
Idrettslag og Iqentfolk i kommunen har deltatt sammen med representanter fra
kommuneadministrasjonen for å framskaffe og vurdere. informasjon.

Karleggingen har nå vært ute på høring, og anses som ferdig kvalitetssikret. Resultatet av
karleggingen kan sees på http://test3.gisline.no/gislinewebinnsynsa1ten.

Saksbehandlers vurdering:

Anvendelse i kommunal saksbehandling
Fri1uftslivskar1eggingen gir kommunen et godt verktøy for å vudere friluftslivsinteressene i
area1- og dispensasjonssaker og i andre relevante samenhenger. Sammen med andre
temakarlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent
faglig karlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller
planer. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid,
enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel etter ny plan og bygningslov vil
friluftskarleggingen bil vudert i forhold til andre interesser med tanke på behov for eventuelt
planessig prioritering og sikring av verdifulle friluftsområder. Det kan også være aktuelt å
synlìggjøre verdifulle friluftsområder som hensynssone i planaret. Det vil si områder hvor
friluftsinteressene skal hensyntas i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling.

Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil karleggingen i utgangspuntet være likestilt
andre interesser og Inå avveies i den enkelte sak. Friluftkarleggingens fusjon vil dermed være
et rent faktagrulag som grlag for beslutninger om arealdisponering. Gjeldende

kommunedelplan angir likevel en rekke områder hvor friluftslivet skal gis prioritet, bL.a. ved
spørsmål om utbygging i strandsonen, grøntområder i byutviklingsområdet, lokalisering av
fritidsbebyggelse og tilhørende sjøanlegg som naust og flytebrygger, samt ved lokalisering av
spredt boligbygging i yterdistriktene. For disse områdene vil friluftskartleggingen virke særlig
førende på lokalisering og utforming av tiltak.

For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes det at den
gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale webkartløsning. Videre bør
utsjekk av friluftskarleggingen inngå som del av de ordinære rutiner ved oppstar av plan og
byggesaksarbeid, og ved behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og
konsekvensutredninger.
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Høy score på karleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke kan finne sted, men at
hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne forbindelse skal være vudert og
begruet i saken mht. prioritering og valg av løsninger.

En nøyakig avgrensning i de utbygde områdene er vært svært viktig for at karleggingen skal ha
en framtidig fusjon, og har vært vektlagt i karleggingsarbeidet. For at karleggingen skal
opprettholde hø presisjon og kvalitet, bør det legges opp til en løpende revisjon av denne.
Ansvaret for dette bør primært tillgge Enhet BEl i samarbeid med Enhet Plan Utvikling. I tilegg
bør det foretas en mer grudig gjennomgang av karleggingen i forbindelse med revisjon av
kommuneplanens arealdeL.

INNSTILLING:

Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bru aktivt i den kommunale saksbehandlingen
gjennom følgende tilak:

Karleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning

Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at karleggingen på et tidlig stadium tas
inn Som del av beslutningsgrlaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser
skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt
mht. friluftsinteressene ved valg av løsninger.

Karleggingen bør ligge ti gru ved kommende revisjon av kommunedelplanens

arealdel og utformingen av denne. Heruder bør det vuderes muligbru av hensynssoner
og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformåL.

Even Ediassen
Rådman



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I J 0uialpostID:
12/2352 I

Arkiv sakD.: 12/613 . I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan-og utviklingsutvalget

Sak nr.: 052112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

FARTSREGULERING OG SKILTING - BRINGSLIVElEN

Vedlegg: 4 stk kartsnitt

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt henvendelse fra beboere langs Brings1iveien som ønsker nedsatt
hastighet og skilting foran smal bru.

Saksopplysninger:
Bringsliveien er en kommunal vei og går fra Nordvikveien til Jordbru. Det er farsgrense 50 krt

ved begynnelsen av veien fra Nordvikveien. Denne farsgrensen blir opphevet etter ca. 1,7 km.
Området kan ikke defineres som tettbygd strøk og farsgrensen er dermed 80 krt når anet ikke

er skiltet. Det er kommunen som er skiltmyndighet for bestemmelse av far på kommunale veier.

Veien er uoversiktig og smaL. Brua over Eiteråga er smalere enn selve veien. Dette er ikke
skiltet.
Faglig Trafikkforum Fauske har vært på befaring og har påpekt disse tingene.

Bringsliveien er ca6 km lang. Når en skal foreta nedsetting av farsgrensen, skal skiltene
plasseres med max 500 m mellomrom på ene siden i farsretningen. Antall skilt, inkl fareskiltene
blir ca 28stk. Fra VY A har vi fått oppgitt at hvert skiltpun koster cà kr 5.000,-.

Saken er sendt på høring til politiet.

Saksbehandlers vurdering:

Veien er smal og uoversiktlig og stor far kan føre til trafikkarlig situasjoner.
Rådmanen foreslår at det ved begynnelsen av veien fra Nordvikveien opprettoldes skilting
med 50 krt og etter ca. 1,7 km i skille mellom gnr 74.2 og gn 74.8 blir det skiltet med 60 krt.

Ved begynelse av veien ved Jordbru blir det etter ca 50 m skiltet med 60 krt, i skile mellom
gnr 74.2 og 74.8 blir det skiltet med 50 krt og ved slutten av veien mot Nordvikveien blir det
satt opp skilt med opphevelse av 50 krt.

Brua over Eiteråga er smalere enn veien. Dette kommer raskt på og er i dag ikke skiltet.
Rådmannen foreslår at det skiltes med innsnevring på begge sider av veien med underskilt smal
bru og at disse skiltene settes opp ca 100 m på begge sider av brua.



I

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikkovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved begynnelsen av Bringsliveien vlNordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50
(farsgrense 50 km). Etter ca 1,7 km, i skille mellom gnr 74.2 og 74.8 plasseres skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) på ene siden og same skilt med fartsgrense 50 kmt på
andre siden på same stolpe, jfr. karutsnitt. Ved staren av veien fra Jordbru blir skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynnelse. Ved veien slutt
vlNordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskilt farsgrense (opphevelse 50
kmt).

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskriften § 29 plasseres skilt nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskilt 808.101- smal bru-
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.

Saken oversendes VV A til utførelse.

Fauske, 16.03.2012

Even Ediassen
Rådman
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
12/2380 I

Arkiv sakD.: 11/2844 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- Og utviklingsutvalget

Sak nr.: 053/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER.
KLAGE P Å VEDTAK PLUT 026/12

Vedlegg: Søknad fra Fauske koinune datert 9.9.2011, om utsatt frist forprosjekt fortau Valnesfjord skole;
Brev datert 12.10.201 i fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Sammendrag:

Fauske konuune fikk i 2010 innvilget tilskudd til prosjekt ((fortau Valnesfjord sko1e)~.
Pâ gru av problemer med gruerverv fikk kommunen utsatt frist til 2011 til â gjennomføre
tiltaket. Heller ikke i 2011 ble det oppnâdd enighet om gruavstâe1se med alle berørte
grueiere.

Konuunen søkte høsten 2011 om yterligere utsatt frst for titaket, søknaden ble ikke
innvilget og bevilgringen ble trukket tilbake.

Fauske konuunes trafikksikkerhetsplan er nâ til revisjon, det forventes at ny plan vil
inneholde tiltak for â trygge skoleveien for elevene ved Valnesfjord oppvekstsenter.

Konuunen er ogsâ kjent med at det er under utarbeiding en privat reguleringsplan der det
fores1âs at veien opp til Valnesfjord skole reguleres til gang- og sykkelsti.

Saken er satt pâ sakskaret etter anodring fra leder av p1an- og utviklingsutvalget.

Saken legges fram uten innstiling.

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: Tilatt adkomst til greierne, samt varetransport.

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:



I-----~-----~----_.
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Veien stenges for motorisert trafikk mellom kl. 08.00 og 09.00 med untak 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: Tilatt adkomst ti grueierne, samt varetransport.

Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar
parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nye vedlegg:
I. Kopi av klage fra skolemiljøutvalget ved Valnesfjord skole datert 15.02.2012

2. Kopi av brev fra Fauske kommune til SU Valnesfjord skole datert 08.11.2011
3. Kopi ave-post fra Laila Olsen Finvik datert 13.02.2012
4. Kopi av brev fra SU Valnesfjord barnehage.

5. Ortofoto over angjeldende oniåde

Planutvalget vedtok i møe 17.01.2012, sak 026/12, å stenge eksisterende bilveg fra Fv530
opp til Valnesfjord oppveksts enter for biltrafkk, hvilket medfører at adkomst opp til
skolen kun kan benytes som gang- sykkelveg, når nødvendig skilting kommer opp.

Rådmanen forutsetter at bakgrunnen for vedtaket er kj ent.

En entydig konklusjon av innomne klager er følgende: PLUTs vedtak i sak 026/12 er et
vedtak som ikke er tilfredsstilende for Valnesfjord Oppvekstsenterlbarehage, og løser på
ingen måte dagens fravær av trafikksikkerhet rudt skolen og barnehagen.

En stenging av dagens veg opp til skolen vil medfør økt trafikkbelastning vedlrudt
barnehagen. Årsaken til dette er bL.a. at det ikke eksisterer n.oen form for
snup1ass/mu1igheter for å stoppelavsetting av skolebar ved kryss Fv530/veg opp til
skolen.

Videre - eksisterende parkeringsplass ved barehagen er liten og har ikke kapasitet til å ta
i mot økt trafikk.
Ved fotballbanen er det ikke opparbeidet parkeringsplasser. Etablering av parkeringsplass
her krever erverv av areal av naboeiendom.

Rådmanen er av den klare formening at bygging av fortau langs eksisterende veg fra
Fv530 opp til skolen, slik opprinnelig plan var, vì1e ha vært et strakstiltak som vì1e ha
ført til en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten langs vegen opp til skolen. Dette
tiltaket vile ha fugert tilfredsstì1endefram til man hadde på plass en helhetlig plan for

bruen av området Løkåshaugen. I en slik plan vil barehage, om-/utbygging av ny
skolelforsamlingshus, flerbrushall?, fotballbane samt veg- og gangvegsystemer være
tema.

Det vil imidlertid ta år før ovennevnte er avklar samt etablert.



Rådmanen beklager at tiltak planlagt fortu ikke lot seg gjennomføre.

Hva angår klagesaken er rådmanens konkusjon følgende:

Det bør nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som får i oppgave å se på hvordan man
snarlig får på plass en forsvarlig trafikkavvikling både til Valnesfjord oppvekstsenter og
Valnesfjord barehage.

Videre anbefaler rådmannen at PLUT-vedtak 026112 hva angår stenging av veg stiles i
bero i påvente av arbeidsgrppens konklusjon.

NY INNSTILLING:

Rådmanen nedsetter en tverrfaglig arbeidsgrppe som Îar i oppgave å se på hvordan
man snarlig får på plass en forsvarlig trafikkavvikling til både Valnesfjord
oppvekstsenter og Valnesfjord barehage.

PLUT-vedtak i sak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i bero i påvente av

arbeidsgrppens konk1usj on.

Even Ediassen
Rådmann

Utskrift sendes:

'I



i/e t:u..e '7 ~ i.

Paul Aakerli
~ l-ausKe KommUne

Fra: Tor-Ove Karlsen -:tok(gsaspon.com~ Pkr Saksbeh. Pet
Sendt: 15. februar 2012 10:45

g¡.'3~IL;Til: Postmottak
Kopi: Paul Aakerli; Arve Rolandsen; Randi Myrbakk
Emne: Klage på vedtak, planutvalget Klassenng

J,ID S.IDt~19 tl'as .
Fra -- --- I-~
Skolemiljøutvalget v/Valnesfjord Skole

Valnesfjord

15.02.2012
Til

Fauske Kommune v/Plan/næring - trafikksikkerhetsutvalget

KLAGE PÅ VEDTAK
Viser til planutvalgets vedtak om stengning av vei til Valnesfjord Skole.

I SMU~ møte den 14.02.2012 ble vi orientert om at Planutvalget i Fauske kommune har gjort vedtak om å stenge
veien opp til Valnesfjord skole. Det har tidligere blitt sendt søknad fra skolen om å få skilte med stenging i periodene
tilknyttet skolestart/slutt, noe SMU stilte seg positive tiL. Dette så vi på som et midlertidig tiltak i påvente av
utredning om muligheter for gangvei/fortau.

Stengning av veien for motorferdsel vii medføre store problem mht parkering for de ansatte, da det i dag ikke finnes
alternativ parkering i rimelig avstand til skolen. Størsteparten av de ansatte ved skolen/sfo er avhengig av egen bil

for å komme seg til og fra jobb - kollektiv transport er heller ikke mulig mht arbeidstider.

I brev fra plansjef den 18.11.11 (ref.:11/10639/PEA) ble vi orientert om at planene med fortau langs eksisterende
adkomst ikke lot seg realisere. Det ble også sagt at en ny trafikksikkerhetsplan (gammel plan utgått på dato) måtte
lages og vedtas, en plan som også vii inneholde tiltaksplan hvor ulike prosjekter prioriteres - her vile skolevei til
Valnesfjord skole klart bli prioritert. Berørte instanser ved skolen vii iflg plansjef også bli premissleverandør hva
angår valg aven helhetlig trafikksikker løsning.

Inntil Fauske kommune får utarbeidet ny trafikksikkerhetsplan, der berørte instanser til skolen skal være med på
utforming, krever vi at vedtak om stenging av veien omgjøres til stenging i periodene som skolen har søkt om.

For Skolemiljøutvalget ved Valnesfjord Skole

Tor-Ove Karlsen.

1
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Tor Ove Karlsen
Leder og på vegne av SU Valnesfjord skole
Berglia 5

8215 VALNESFJORD

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75600769 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 111lO6391PEA Dato: 08.11.2011

TRAFIKKSIKKR ADKOMST TIL VALNESFJORD SKOLE - STATUS

Status for trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole erfølgende:

Prosjekt fortau langs eksisterende adkomst opp til Valnesfjord skole lot seg ikke realisere, da
det ikke lykkes Fauske kommune å komme til enighet med berørt grunneier vedrørende
gravståelse. Fauske kommune beklager dette. .

Fauske kommune har søkt Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om fristforlengelse for gitt
tilskudd. Søknaden ble avslått, hvilket betyr at ovennevnte prosjekt ikke lar seg realisere.

Gyldighetsdato på kommunens trafikksikkerhetsplan er utgått, og ny plan må utarbeides og
vedtas. Fauske kommune håper dette lar seg gjennomføre i løpet av vinteren, slik at det kan
søkes om tilskudd ved neste utlysning av trafikksikkeriietsmid1er. (Kommunene må ha en
vedtattlgyldig trafkksikkerhetsplan for å kunne søkelå få midler).

En ny trafikksikkerhetsplan vil inneholde en tiltaksplan hY.9r ulike' prosjekter blir gitt prioritet.
Blant disse prosjektene vil helt klart trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole være.

Hvilken løsning som her skal velges vil/må avklares i forbindelse med utarbeidelsen av
trafikksikkerhetsplanen. Her vil berørte instanser ved Valnesfjord skole være premiss-
leverandør hva angår valg aven helhetlg trafikksikker løsning.

Tidsaspektet for realisering av "trafikksikker adkomst til Valnesfjord skole" er vanskelig å
tidfeste, da vi ikke vet hvilken prioritet dette prosjektet vil få i den nye planen.
Viq~re er utfallet aven ny søknad til Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg vanskelig å
forskottere.

Mefh.ilsen

l'1!;~'Paul Erik Aakerli
. Plansjef

Kopi ti:
Valnesfjord skole 8215 VALNESFJORD

'i

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(ffauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/8951 0700415
75 60 06 00 75 60 07 63

Org. nr: 972 418 021
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Gudrun Hagalinsdottir

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Laila Olsen Finvik
13. februar 2012 13:49
Gudrun Hagalinsdottir
Stenging av skolevei Valnesfjord skole.
SU Valnesfjord barnehage brev.docx

Hei, Inger Lise Evenstrøm har bedt meg komme med noen uttalelser til neste møte i plan/utvalget.
Det er jo gjort et vedtak i forhold til stenging av skoleveien. Dette ser vi vil få store konsekvenser for barnehagen.
Så lenge det ikke er på plass en god løsning så vil vi få trafikken opp ved barnehagen. Dette er vel egentlig bare å
forskyve problemet fra en bakke ti en annen.
Forrige uke var det flere dager med svært glatt føre. Den ene dagen stengte rektor bakken opp til skole. Noe som
medførte at vi fikk det meste av trafikk forbi barnehagen.
Lærere og andre besøkende til skolen parkerte hos oss. Pluss at flere foreldre kjørte barna opp til barnehagen og
slapp de av.
Vi hadde mange trafikkfarlige situasjoner. Forelder som kjørte mellom skoleelevene som kom med bussen.
Overflte og uoversiktlige parkeringsplasser gjorde at bilene ikke fikk
snudd og dermed måtte rygge ut. Flere rygget ut mellom barnehage - og skoleungene. Vi hadde mange sinte og
frustrerte foreldre. Barnehageungene er små og ikke så lett å få øye på i et uoversiktlig trafikkbilde.
Vi har allerede en bakke som er trafikkfarlig på vinteren.
Vi i barnehagen bruker ofte nærområdet til barnehagen. Vi ser det derfor som svært uheldig åfå mere trafikk opp
hit. Vi krysser ofte veien på tur til og fra fjæra, fotballbanen, skogen etc.
Vi har også dager der veien er så glatt at skolebussene ikke kan kjøre ned til idrettsplassen og snu. De må da rygge
ned veien hos oss.
Vi føler at det er gjort et vedtak der det ikke er sett på konsekvensene for blant annet barnehagen.

Inger Lise har bedt meg komme med forslag på hvordan dette kan løses. Vi har ikke noen god løsning på dette. Vi ser
bare at det er uheldig å få trafikken opp ved barnehagen. Så lenge det ikke er laget noe stoppe / snuplass nede ved
skolebakken og bakken er stengt så vil du få trafikken ved barnehagen.
Skolen har sendt ut brev der de oppfordrer foreldre til å ikke kjøre opp til skolen mellom noen gitte tidspunkter.
Dette har medført fulle parkeringsplasser og farlige trafikksituasjoner hele uken.

Som vedlegg ligger et brev fra leder i SU ved Valnesfjord barnehage. SU ønsker at brevet blir tatt med til møtet.

Hilsen Laila Olsen Finvik
Styrer Valnesfjord barnehage

1
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SU Valnesfjord barnehage

V/leder Jan Arild Bergh
Klassering
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._:f.~._ ).-l~

~~/~1'1'Til Fauske kommune,

Plan- og utviklingsutvalget

v/Gudrun Hagalinsdotter

TRAFIKKFORHOLDENE V~D VALNESFJORD BARNEHAGE

su viser til utvalgets vedtak i sak 026/12, stenging av bilvei til Valnesfjord skole.

Samarbeidsutvalget ved Valnesfjord barnehage er bekymret for konsekvensene av vedtaket, som vi

ikke kan se er tilstrekkelig vurdert. su er redd at stengingen av veien vil medføre økt belastning på

trafikk- og parkeringsarealene ved barnehagen, og med dette økt trafikksikkerhetsrisiko.

Barnehagens ansatte har allerede registrert følgende:
Mandag 06.02 var det svært glatt føre, veien var heller ikke strødd. Rektor stengte derfor veien opp

til skolen. Dette medførte at ansatte ved skolen, og besøkende til skolen, parkerte på barnehagens
parkeringsplass, foreldre slapp av skolebarn utenfor barnehagen. Samtidig skulle

barnehageforeldrene levere sine barn i barnehagen. På grunn av alt dette ble det tilnærmet kaotiske

tilstander utenfor barnehagen, bL.a ble det observert biler som rygget ut mellom skoleelever som

kom med bussen. Hele situasjonen er å anse som uforsvarlig.

Videre er det gått ut brev fra skolen der foreldre oppfordres til å ikke kjøre opp skoleveien i de

tidspunktene skolebarna kommer og går. Dette har også medfØrt økt trafikk ved barnehagen.

Barnehagens parkeringsplass har ikke kapasitet til flere enn egne ansatte + foreldre som henter og

bringer. Barnehagen ønsker heller ikke denne ekstra trafikken i et område som ofte brukes av barna.

Det kan umulig være plan/utviklings hensikt at skolens trafikkproblemer skal overføres barnehagen,

slik konsekvensene nå er blitt.
SU forventer at Plan- og utvklingsutvalget gjør sine vedtak på bakgrunn aven forsvarlig

konsekvensvurdering. Detkan vi ikke se er skjedd i denne saken.
SU ber derfor Plan- og utviklingsutvalget trekke tilbake sitt vedtak i sak 026/12, og istedenfor

arbeider videre med å få gjennomført den opprinnelige planen med fortau opp til skolen.

Med vennlig hilsen

Jan Arild Bergh

leder su Valnesfjord barnehage

0Ø.JJtt~
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostlD:
12/2675 I

Arkiv sak.: 11/69 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet

Sak nr.: 054112 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012
FORMNNSKA 23.042012

AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGG SOMT PÅ
SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 11

Vedlegg: i. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 09.03.2012

2. 2 stk. karkopier

Sammendrag:
Amundsen Eiendom AS eìer eìendommene gn. 103 bnr. 1160 og bnr. 1376 beHggende i
Industrìveien på Søbbesva. Eiendommen har et areal på ca. 7,5 daa.

I søknad datert 09.03.2012 søkes det om tì1ate1se tì1 erverv av et areal stort ca. 7,8 daa av Fauske
kommunes eiendom gn. 103 bnr. 11.

Av søknaden framommer at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for
utvidelsesmuligheter til virksomhet som planlegges oppstaret i 2012/2013.

I F-sak 029/11 behandlet formanskapet en søknad om erverv av tì1eggstomt tì1 Fauske Glass &
Rame AS. I denne saken var adkomstproblematikken til bakenforliggende arealer mellom
Industrìveien og Bergverksveien tema. Søknaden fra Fauske Glass & ramme AS ble innvì1get.
Formanskapet vedtok i same vedtak å gi Fådmannen i oppdrag å foreta en
revisjon/oppdaterìng av gjeldende regu1erìngsp1an for Søbbesva. Begruelsen for dette var at

gjeldende plan for Søbbesva er av eldre dato og er moden for revisjon, samt å sikre adkomst tì1

de bakenforliggende arealene mellom Industriveien og Bergverksveien. Dette arbeidet er ikke
igangsatt.

Omsøkt areal er med sin beHggenhet samt sikret adkomst over søkers eiendom en naturHg
tì1eggstomt tì1 de to eiendommer Amundsen Eiendom AS eier fra før på Søbbesva. Et totalt
tomteareal på ca. 15,3 daa bør gi storelfere muHgheter til ny-utvikling for søker, hvì1ket bør
være positivt både for søker og Fauske kommunen.

Rådmanen kan ikke se at en ikke revidert regu1erìngsp1an for Søbbesva skal være tì1 hinder for
å innvì1ge søknaden fra Amundsen Eiendom AS, og anbefaler søknaden innvì1get.

INNSTILLING:



r~"----~.-
I

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendommen gn.
103 bnr. 11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061109.

Ibht K-sak 061109 settes prisen for ervervet til kr. 160,- pr~ m2.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirereroppmålingsforretning.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
Plansjeftil videre forføyning
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Amundsen Eiendom AS
Olav V gt. 103
8004 Bodø

-,.~-~~J.IO S. id
.llSSêL3d~L_'Fauske I(ommune

Postboks 93

Att. Gudr Hagalinsdottr

8201 Fauske

Dere ref.: gudru.hagalinsdottir(ßfauske.kommune.no Bodø, den 9/3-2012

Søknad om båndgivelse av tilleggstomt ved Industriveien5.

Viser til vedlagte kart hvor vi søker om â fâ hândgitt tilstøtende tomt (merket gult pâ
karet) som grenser mot Industrveien 5 pâ Søbbesva som vi eier fra tidligere.

Årsaken til at vi trenger større tomt er at trenger utvidelsesmulighet til virksomhet som
planlegges oppstar 2012/2013.

Vi ønsker â fâ hândgitt tomta i 7 år.

Med vennig hilsen
Amundsen Eiendom AS

Robert Amundsen

skann0240. pdf

Postadresse:
Amundsen Eiendom AS
Boks 1133

8001 Bodø
Telefon: 75548270 Foretaksregisteret: NO 948 741245 MVA
Telefaks: 75548271 e-mail: postigamundsen-maskin.no
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/2719 I

Arkiv saklD.: 04/2774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Pormanskapet

Sak nr.: 055112 PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG Dato: 16.04.2012
FORMANNSKAP 23.04.2012

FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR
ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I
HAUAN VESTRE

Vedlegg: i. Kopi av søknad fra Pauskegrppen datert 15.03.2012

2. Kopi av brev fra Fauske kommune til Pauskegrppen AS datert 24.09.2007

3. Kopi av P-sak 126/05

4. Kopi av F-sak 087/07

5. Kopi av vedtatt reguleringsplan for Hauanbaken

Sammendrag:

Fauskegruppen AS søker i brev av 15.03.2012 om forlengelse av gitt opsjon for erverv av
restareal, ca. 16 daa, av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653 beliggende i Hauan
vestre.
I forbindelse med realisering av byggetrinn 1 ble ca. 4 daa. ervervet - slik at i gjenværende del
av opsjonsarealet er ca. 16 daa.

Opsjon ble første gang gitt i F-sak 199/04 og forlenget med ett år i F-sak 126/05 med varighet
fram til 01.09.2006.

I F-sak 29/05, datert 27.03.2006, ble kjøpesum for ervervet fastsatt. I vedtaket står: ((Dersom
prosjektet ikke blir realisert innen fem år, skal arealet tilbakeføres til Fauske kommune til
samme pris - indeksregulert i hht Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks)).

Ovennevnte betyr at Fauskegruppen AS hadde frist fram ti127.03.2011 til å realisere prosjektet.

Av søknaden framommer at 1. byggetrinn er realisert og at planlegging av byggetrinn 2 er
igangsatt.

Rådmanen bemerker: Fauskegruppen AS har hatt opsjon på angjeldende areal siden 2004. Det
tok tid å få på plass reguleringsplan. Planen ble vedtatt høsten 2007. Området har således vært
klart for utbygging i lengre tid.
I vedtatt reguleringsplan for Hauanbakken ligger det inne en rekkefølgebestemmelse som sier at
utbygging av området ikke kan skje før gang-I sykkelveg på strekningen Hauan bru - X
Termina1veienIoltanveien er etablert. Planen tar ikke stiling til hvem som skal bygge denne,



men rekkefølgebestemmelsen ligger inne som et absolutt krav. Det vil ikke bli gitt
igangsettingstilatelse før gang-/sykkelvegen er bygget.

IK-sak 013110 vedtok kommunestyret retningslinjer for opsjon på kommunale boligtomter.

Det ble vedtatt at opsjon på boligtomter normalt ikke skal gis.
Rådmanen gis fullmakt til, i spesielle tilfeller å innvilge opsjon på kjøp av boligtomter på
maksimalt 6 måneder. I de spesielle tilfeller hvor opsjon gis, skal det betales forskuddsvis en
opsjonspremie på 6 % p.a. av tomtens salgsverdi på det tidspunet opsjonen inngås,
Opsjonspremien refunderes ikke.

I angjeldende tilfelle er kjøpesummen på restarealet ca. kr. 900.000, og en
opsjonspremien vil beløpe seg til ca. kr. kr. 54.000.

Fauskegruppen AS har hatt lang tid på seg til å planlegge og realisere prosjektet. Rådmanen er
av den formening at det ikke lengre bør gis opsjon på tomtekjøpet. Fauskegruppen bør erverve
området og få hjemmel til arealene. Vedtatte retningslinjer for tomtekjøp gir bestemmelser hva
angår frister for når ervervet areal skal være tatt i bru etc.

Kjøpesum er satt til kr. 50,- pr. m2,jfr. F-sak 087/07. Indeksregulert fram til 01.01.2012 utgjør
denne nå kr. 56,. pr. m2.

INNSTILLING:

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår yterligere forlengelse på gitt opsjon for erverv
av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Bauan vestre innvilget ikke.

Det inngås bindende kjøpekontrak med Fauskegruppen AS.

Pris for ervervet skal skje i hht. vedtak i F -sak 087/07, indeksregulert fram til
ervervsdato.

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretnng.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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Fauskegruppen AS

Fauske Kommune 15.03.2012

Forlengelse av opsjon, på resterende felt.

Viser til brev av 24.09.07.

Vi eri dag i gang med utbygging avL.byggetrinn i Gryttngveien.

~rnJ

For nedre del, øremerket ungdomsboliger!nyetablerer, holder våre gamle planer ikke måli

forhold til dagens krav. Vier derfor godt i gang med å revidere gamle planer til dagens krav,

TEK 10 og ny husbankstandard.

Da viharlagt mye kostnader og arbeide i prosjektet med regulering, prosjektering og

fremføring av vann ogavløpønskervi å få forlenget vår opsjon til vi får
igangsettelsestillatelse.

Ønsker dere presentasjon av revidert prosjekt så stiler vi gjerne opp.

For Fauskegruppen AS

~A~l~
/ 00¡r~ )C'!~
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Fauskegruppen AS
Boks 496
8201 FAUSKE

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75600769 - Telefaks: 75600763

Deres rel.: Vår rel.: 07/9632/PEA Dato: 24.09,2007-
FAUSKE GRUPPEN AS - HÁNDGIVELSE AV TOMT

Viser til tidligere oversendt vedtak i F-sak 87/07.

Her fremgår at fonnamiskapet har vedtatt å overdra angjeldende areal til Fauskegruppen AS
for en pris stor kr. 50,- pr. m2.

Det gjøres videre oppmerksom på vedtak i F-sak 29/06 (samme oversendelse), hvor det står at
"Dersom prosjektet ikke realiseres innen 5 år, skal arealet tilbakeføres Fauske kommune til
samme pris - indeksregulert i hht Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks.

A v ovennevnte framgår at ytterligere opsjon ikke er nødvendig.

~e¡ hilsen

L"'~ /Í-L'
Paul Erik Aakerli
Plansjef

vedlegg

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(gfauske.kommune.no

Telefon Faks
7560060075600763

Bankgiro: 45550700348/89510700415

Org. nr: 972 418 021



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
2005011417 I

Arkiv sakID.: 2004002774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:Formannskap

Sak nr.: 094/04 PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG Dato: 07.10.2004
199104 FORMANNSKAP 18.10.2004
083/05 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG 17.11.2005
126/05 FORMANNSKAP 28.11.2005

FAUSKEGRUPPEN - HÁNDGITT TOMT. SØKNAD OM FORLENGELSE AV
HÁNDGIVELSE

Vedlegg: i. Kopi av søknad fra Fauskegruppen datert 30.08.04

2. 2 stk. kartkopi

Sammendrag:

Fauskegruppen er et selskap under stìftelse og har sitt utspring fra Fauske Håndtverk &
Industriforening. Formålet med selskapet er å ta tak i/prosjektere/gjennomføre diverse
byggeprosjekter i kommunen. Et konket prosjekt det satses på er planleggeigjennomføre
bygging av ungdoms-/studentboliger sentralt i Fauske.

Med bakgrumî i avholdt møter med administrasjonen fremmer Fauskegruppa i brev av
30.08.d.å. en søknad om opsjon på erverv av et areal stort ca. 20 daa. beliggende i Hauan
vestre.
Omsøkt område er i stadfestet kommunedelplan for Fauske sentrum regulerttil boligformåL.
Søknaden er således i tråd med overordnet plan. Området ligger sentralt til med nærhet til
kommunikasjon/jernbane. Med tanke på studentboligerlpendling til/fra Bodø vil denne
beliggenheten være ét pre' - kort vei til jernbanelAgendatog.

ProsJékt ungdoIls'-/studentboliger er i hht søknaden tenktgjennomført som et
samarbeidsprosjek1mellom Indre Salten Boligbyggelag og Fauske kommune.

Rådmann ser positivt på det initiativet Fauskegruppen har tatt i denne saken, og anbefaler at
de får opsjon på erverv av et areal i størrelsesorden ca. 20 daa i området Hauan vestre til
utvikling/bygging av ungdoms-/studentböliger.

For å sikre en. forsvarlig framdrift i prosjektet anbefaler rådmann at det settes en tidsfrist for
håndgivelsen. Planlagt prosjekt er ganske omfattende. Det krever utarbeidelse av
reguleringsplan/prosjektering/framføring av veg, vann og avløp etc. Med bakgrunn i dette
anbefales at Fauskegruppen får opsjon på erverv av oms økt areal fram til 1. september 2005.
Håndgivelse/tomtepris samt andre betingelser i forbindelse med en eventuell overdragelse av
omsøkt areal behandles som egen sak nåridersom prosjektet blir å realisere.
Fauske kommunes deltakelse i prosjektet må avklares.

INNSTILLING PLUT 094/04:



Fauskegruppen gis opsjon på erverv av et areal stort ca. 20 daa. av Fauske kommunes
eiendom i Hauan vestre fram ti 1. september 2005.

Fauske kommunes deltakelse i prosjektet må avklares.

PLUT-094/04 VEDTAK- 07.10.2004

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fauskegruppen gis opsjon på erverv av et areal stort ca. 20 daa. av Fauske kommunes
eiendom i Hauan vestre fram til L. september 2005.

Fauske kommunes deltakelse i prosjektet må avklares.

FOR-199/04 VEDTAK- 18.10.2004

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauskegruppen gis opsjonpå erverv av et arealstortca. 20 daa. av Fauske kommunes
eiendom i Hauan vestre fram ti L. september 2005.

Fauske kommunes deltakelse i prosjektet må avklares.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Vedlegg: Kopi aV søknad datert 30.09.05

Fauskegruppen søker i brev datert 30.09.05 om forlengelse nv gitt opsjon på erverv av ca. 20
daa. av Fauske kommunes eiendom beHggendei Hauan vestre. De ønsker opsjone:uforlenget
fram til 01.09.06.

Da søknaden fra Fauskegruppen ble behandlet første gang fant rådmann det naturlig å sette en
frìst for håndgivelsen. Dette for å sikre en forsvarlig framdrìft av prosjektet. Frìst ble da satt

ti 01.09.05.

Arbeidet med reguleringsplanen har tatt lengre tid enn forutsatt, men i flg søknaden er
planarbeidet nå inne i sluttfasen. Planen forventes lagt fram for planutvalget ti 1. gangs
behandling i nær framtid.

Rådmann vurderer søknadensom kurant, og anbefaler opsjonen forlenget fram til 01.09.06.



NY INNSTILLING:

Gitt opsjon vedrørende erverv av ca. 20 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan
vestre forlenges fram til 01.09.06.

PLUT-083/05 VEDTAK- 17.11.2005

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Gitt opsjon vedrørende erverv av ca. 20 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan
vestre forlenges fram til 01.09.06.

FOR-126/05 VEDTAK- 28.11.2005

Tom Vidar Karlsen (AP) ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Gitt opsjon vedrørende erverv av ca. 20 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan
vestre forlenges fram til 01.09.06.

RJJ ~ts~irbJkr~e

rUdelRl!lc se
ronnannskap"e etær

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

2007007882 I

Arkiv sakID.: . 2006000319 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet

Sak nr.: 027/06 PLAN~ OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 13.03.2006

NJ'029/06 FORMANNSKAP 27.03.2006
070/07 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG .- 04.09.2007
087/07 FORMANNSKAP 12.09.2007

FAUSKEGRUPPEN AS ~ ERVERV AV AREAL I SJÁHEIA VESTRE -
FASTSETTELSE AV KJØPESUM

Vedlegg: 1. Kopi av brev fra Fauskegruppen datert 19.01.06

2. Kopi avF-sak 126/05

3. Kartkopi

4. Kopi av reguleringsplan

Sammendrag:

I F-sak 126/05 fikk Fauskegruppen AS hånd gitt ca. 20 daa. av Fauske kommunes eiendom til
bygging av ungdoms-/studentboliger. Håndgivelsen ble satt/forlenget fram til 01.09.06.

Fauskegruppen AS har fremmet reguleringsplan for angjeldende område - Hauanbakken.
Planen har vært ute til offentlig ettersyn. Det er innommet innsigelse fra Jernbaneverket.
Innsigelsen går i korte trekk utpåfulgelLck: UtbyggÌngJiY ~a. 7Qbo1ìger iHI:nlimbcien vil
generere gangtrafikk som svært sansynlig vil krysse over sporområdet på Fauske
jernbanestasjon, og vil forsterke den allerede utstrake vilkrssing over jernbanens område.
Jernbaneverket er kjent med at det foregår arbeide med en reguleringsplan for
"Terminlaornådet". Disse 2 planen må ses i sammenheng. Jernbaneverket antyder i sin
innsigelse at det må tas inn en rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene, slik at
avbøtende tiltakIygging av nødvendig underganglovergang blir utført før bygging av boliger
i Hauanbaken igangsettes.

1-

Reguleringsplanforslag for "Terminalområdet" blir fremmet som egen sak i møtet 13. mars
d.å. med anmodning om offentlg ettersyn. Når merknad fra Jernbaneverket foreligger for
dette planforslaget, vil rådmann ta kontakt med Jernbaneverket med den hensikt å få "ryddet
av vegen" innsige1sesgrunnaget for Hauanbaken. Hvilke konsekvenser dette får for
framdriften av "prosjekt Hauanbaken" er vanskelig å forskottere, men oppstar i aprillmai
d.å. som nevnt i brev fra Fauskegruppen AS er ikke realistisk. Endelig planvedtak for,
Hauanbakken vil tidligst foreligge 26. juni d.å.

Overdragelse av omsøkt areal.til Fauskegruppen AS er imidlertid en kurant sak.
Fauskegruppen AS ber om at angjeldende areal overdras vederlagsfritt Rådman har vurdert
søknaden og finner at Fauske kommune bør avhende omsøkt areal til råtomtepris. Bakgru



for dette er bL.a. de planer Fauske kommune har vedrørende eventuell utbygginglavhending av
kommunalt boligareal i Finneidlia.

Fauske kommune har er i ferd med å erverve privat grun innenfor planon:ådet Finneidlia 2.
Adv. Tore Benson har på vegne av Fauske kommune sendt skjønnsbegjæring til Salten
Tingrett. Erstatningen til grunneierne vil bli avgj ort av skjønnsretten.

Arealene i Finneidlia og Sjåheia vestre er av lik beskaffenhet. Rådmann anbefaler derfor at
den erstatning skjønnsretten kommer fram ti i Finneídlia legges til gru ved salg av
håndgitt areal til Fauskegruppen AS.

INNSTILLING:

Fauske kommune overdrar til Fauskegruppen AS ca. 20 daa av eiendommen gnr. 103
bnr. 653 som omsøkt.

Kjøpesumen/pris pr. m2 settes lik den erstatning som tilkommer grunneierne i
Finneidlia.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Dersom prosjektet ikke blir realisert, skal arealet tilbakeføres Fauske kommune til
samme pris.- indeksregulert i hht Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Leder plannæring rekvirerer kart- og delingsforretning.

PLUT-027/06 VEDTAK- 13.03.2006

Rådmannen endret innstillngen 4. avsnitt:
. . . .innen fem år,. . . . . .

Truls Larsen (FRP) foreslo iiytt pkt. 2:
Fauskegruppen overtar tomten vederlagsfritt til formål ungdomsboliger.

Innstilingens 2. avsnitt ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FRP's forslag pkt.
2.
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fauske kommune overdrar til Fauskegruppen AS ca. 20 daa av eiendommen gnr. 103
bnr. 653 som omsøkt.

Kjøpesummen/pris pr. m2 settes lik den erstatning som tilkommer grunneierne i
Finneidlia.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.



Dersom prosjektet ikke blir realisert innen fem år, skal arealet tilbakeføres Fauske
kommune til samme pris - indeksregulert i bht Statistisk Sentralbyrås
byggekostnadsindeks.

Leder plannæring rekvirerer kar- og delingsforretning.

FOR-029/06 VEDTAK- 27.03.2006

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo nytt pkt. 2:
Fauskegruppen overtar tomten vederlagsfritt til formål ungdomsboliger.

P1an- og utviklingsutvalgets innstiling 2. avsnitt ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer
avgitt for FRP's forslag pkt. 2.
P1an- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune overdrar ti Fauskegruppen AS ca. 20 daa av eiendommen gnr. 103
bnr. 653 som omsøkt.

Kjøpesumen/pris pr. m2 settes lik den erstatning som tikommer grunneierne i
Finneidlia.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Dersom prosjektet ikke blir realisert innen fem år, skal arealet tilbakeføres Fauske
kommune til same pris- indeksregulert i hht Statistisk Sentralbyrås
byggekostnadsindeks.

Leder plannæring rekvirerer kar- og delingsforretning.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Reguleringsplan for området Hauanbaken ble vedtatt av kommunestyret 27.03.07.
Prosjektet kan således iverksettes etter at det er utarbeidet/inngått utbyggingsavtale mellom
utbygger og Fauske kommune mhpVV A-delen.

Etter innsigelse fra Jernbaneverket er det foretatt. endringer i planbestemmelsene, bL.a skal det
bygges ganglsykke1veg med belysning langs Grønåsveien fram til krysset
HauanbrualBjørkveien, før det tilates innflyting i de nye boligene. Dette er tilakshavers
ansvar.

Skjønn vedrørende grunnerverv FinneidlialSjåheia er avhjemlet. Skjønnsretten fastsatte
erstatningen til grueierne til kr. 50,- pr.m2. Denne prisen er tidligere vedtatt gjort gjeldende

i forbindelse med ervervet.

NY INNSTILLING:

Kjøpesummen for omsøkt areal i Hauanbaken settes til kr. 50,- pr.m2.



Det mà inngàs utbyggingsavtale mellom utbygger og Fauske kommune v/enhet VV A.

Utover dette står vedtak i F-sak 29/06 ved lag.

PLUT -070/07 VEDTAK- 04.09.2007

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kjøpesumen for omsøkt areal i Hauanbaken settes til kr. 50,- pr.m2.

Det må inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og Fauske kommune v/enhet VV A.

Utover dette står vedtak i F -sak 29/06 ved lag.

FOR-087/07 VEDTAK- 12.09.2007

Plan- og utviklingsutvalgets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kjøpesummen for omsøkt areal i lIauanbaken settes til kr. 50,- pr.m2.

Det må inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og Fauske kommune v/enhet VV A.

Utover dette står vedtak i F-sak 29/06 ved lag.

R~utsue~kr

rJrtt e~ll se1r
formannskapsse etrer

Utskrift sendes:

Plansjef til videre forføyning
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/2868 I

Arkiv sakD.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 056112 IPLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG
PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT-SAK
038/12

Vedlegg: L. Kopi av Plu-sak 068/11

2. Kopi av brev fra Fylkesmanen i Nordland datert 02.01.2012 vedrørende behandling av

klage fra Gerd Hultmart.

Sammendrag:

Planutvalget behandlet i møte 20.09.2011, sak 068/11, en klage fra Gerd Hultinan
vedrørende søknad om omgjøring av frìtidsbolig på Sagmo til helårsbolig. Klagen fra Gerd
Hultmatl ble ikke tatt til følge, Med bakgru i vedtatt kommuneplan arealdelen fant
utvalget ikke å kune gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan, slik at fritidsboligen kue
benyteslomgjøres til helårsbolig.

Saken ble oversendt Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse den 21.09.2011.
I brev av 02.01.2012 opphever Fylkesmanen planutvalgets vedtak i sak 068/11, og sender
saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Rådmanen tar Fylkesmannen avgjørelse til etterretning, og har utover dette ingen
kommentarer til det som framommer i Fylkesmanens klagebehandling.

Sakens fakta:
Gerd Hultman eier en frìtitidsbolig på Sagmo. Hun har søkt om dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan slik at eksisterende fritidsbolig kan omgjøres til helårsbolig/fast bopeL.
Bakgruen for hennes søknad er at Fauske Lysverk AS er innvilget fritak for leveringsplikt
av strøm til fritidsboliger på Sagmo. Omgjøres fritidsboligen til helårsbolig, kan Fauske
Lysverk AS bli pliktig til å levere strøm til hennes bolig på Sagmo.

Gerd Hultmann har i samtale med planutvikling uttkt at hun ikke har planer om å bosette
seg fast på Sagmo, men fortsatt brue fritidsboligen slik den blir benytet i dag.

Sagmo ligger ca. 3 km nord for Jakobsbaken, var et gamelt lite gruvesamfu - etablert
først på 1900-tallet. Husene på Sagmo ble oppført av Sulitjelma Gruber AS etter datidens
lovverk som bolighus for å huse grvearbeiderne mlfamiler. Dette skjedde ca. 1906.
Det var fast bosetting på Sagmo fram til ca. 196311964.



Stedet ble fraflytet, og boligene opphørte å fugere som bolighus, da det ikke lengre var
behov for fast bosetnng på Sagmo. Det har imidlertid aldri vært tema å søke om brusendring
fra bolighus til fritidsbolig fór de få husene, (2-3 stk), som etter hvert, (ca. i 1970), blè tatt i
bru som fritidsboliger. Bruen/overgangen fra bolighus til fritidsboliger anses i angjeldende
sak som en naturlig del av samfunnsutviklingen for det gamle gruvesamfuet
Jakobsbakken/Sagmo.

I Matrikkelen står Gerd Hultmans eiendom på Sagmo, gnr. 119 bnr. 449, registrert som
fritidsbolig.

Området er uten fast vegforbindelse i ca. 8 av årets 12 mnd.

Om:ådet Sagmo er i vedtatt kommuneplan arealdelen regulert til område for
fritidsbebyggelse.

En omgjøring av dagens fritidsbolig til bolighus!helårsbolig krever således dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen.

Som nevnt ovenfor har Gerd Hultman søkt om dispensasjon fra vedtatt plan, slik at hennes
fritidsbolig kan nyteslomgjøres til helårsbolig/fast bopeL.

Planutvalget kan nied hjemmel i p1an- og bygningslovens § 19..2 dispensere fra vedtatt plan.

P1an- og bygningslovens § 19-2 sier bL.a.: (( Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls bestemmelse blir
vesentlig tilsidesatt. I tilegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering))

Rådmanen kan ikke se at omgjøring av angjeldende fritidsbolig til fast bope1!he1årsbolig er i
tråd med p1an- og bygningslovens § 19-2.

Videre - rådmanen anfører følgende ulemper i saken:
Sagmo er fraflytet. Sagmo er med sin manglende infrastruur, s.s. ikke kjørbar vei i ca. 8
av årets 12 mnd, ikke offentlig vanavløp, ikke tilgang til offentlig renovasjon,
branutrykningskjøretøyer i store deler av året avskåret fra adkomst til Sagmo, ikke egnet
som sted for fast bosetning.

I hht Distriktsplan for Balvatnet reinbeitedistrikt inngår området Jakobsbaken/Sagmo som
beiteområde for rein. Økt aktivitet i området/fast bosetting vil være negativt fOr reindrifta.

Fordeler (for søker): En dispensasjon kan gi fortsatt tilgang til strøm til fritidsboligen til Gerd
Hultman.
Rådmanen er av den formening at det å sikre en eventuell videre strømforsyning til
området/søkers bolig, er en økonomisk relatert problemstiling, og denne (fordelen) anses
ikke relevant for saken.

Ut fra ovennevnte kan ikke rådmanen se at det er grunnlag for planutvalget å gi dispensasjon
fra vedtatt plan slik at fritidsboligen til Gerd Hultman kan omgjøres til helårsbolig/fast
bopeL.



r-

INNSTILLING:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er
vesentlig større enn fordelene. Med bakgru i dette finner planutvalget at det med
hjemmel i p1an- og bygningslovens §19-2 ikke er grulag for å gi dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen, slik at søknad fra Gerd Hu1tman hva angår
omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsboliglfast bopel kan innvilges.'

Begruelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

PLUT -038/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealbruen for området
Sagmo.

Etter vudering finner planutvalget at overvekt av ulemper i angjeldende sak er

vesentlig større enn fordelene. Med bakgru i dette finner planutvalget at det med
hjemmel i p1an- og bygningslovens §19-2 ikke er grulag for å gi dispensasjon fra
vedtatt kommuneplan arealdelen, . slik at søknad fra Gerd Hultman hva angår
omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsboliglfast bopel kan innvilges.

Begruelsen for ikke å gi dispensasjon framommer i saksfrai1egget.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN
Nyt vedlegg: Kopi av klage fra advokat Sigud A. Refvik datert 21.03.2012

På vegne av Gerd Hultman påklager advokat Sigurd A. Refvìk i brev datert 21.03.2012
vedtak i PLUT- sak 038/12.

Gerd Hultman fikk i brev av 28.02.2012 oversendt vedtak i PLUT-sak 038/12.
I følge klagen fra advokat S. Refvik mottok hun kommunens oversendelse den 05.03.2012.

Klagefristen er overholdt. Klagen blir å behandle.

Rådmanen kan ikke se at det i klagen framkommer nye momenter i saken, og anbefaler
utvalget å opprettholde vedtak fattet i sak 038112.

NY INNSTILLING:

Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Hu1tman tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.



Even Ediassen
rådnan

Utskrift sendes:



ADVOKATFIRMT
SIGURDA. REFVIKAS

Fauske kommune
Planutvikling
Postboks 93

8201 FAUSKE

Att:

Deres ref.: 121l946/PEA . Vår ref.: SAR/115270-2127

OVERSENDELSE AV KLAGE SAK: PbUT -038/12

a~/ß-I:L
KlassBring

J. ID S. ID
\~~~ 1\ 1033

Fauske, 21.03.2Q12

Vedlagt oversendes klage i ovennevnte sak som bes videresendt til Fylkesmannen i Nordland.

Med hilsen

4&'
advokat

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse:
Postboks 151
8201 FAUSKE

Medlem av \! Advokatforeningen

Tlf: 75 60 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988 088 609

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Refvk



ADVOKATFIRMT
SIGURD A. REFVIK AS

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BODØ

Deres ref.: Vår ref.: SAR115270-2127 Fauske, 21.03.2012

KLAGE P Å AVSLAG PÅ SØKNAD OM OMGJØRIG AV FRlTIDSBOLIG TIL
HELÅRSBOLIG - SAGMO

Fauske kommune har i sakPLUT-938/12 den 15.02.2012 fattet følgende vedtak:

Vedtatt kommuneplan arealdelen er juridisk bindende for arealdelenfor området Sagmo.

Etter vurdering finner planutvalget at overvekten av ulempene i angjeldende sak er vesentlig
større enn fordelene. Med bakgrunn i dette finner planutvalget at det med hjemmel plan- og
bygningslovens § 19-2 ikke er grunnlagfor å gi dispensasjonfra vedtatt kommuneplan arealdelen,
slik at søknad fra Gerd Hultmann hva angår omgjøring avfritidsbolig på Sagmo til
helårsboliglfast bopel kan innvilges.

Begrunnelsen for ikke å gi dispensasjon fremkommer i saksfremlegget.

Med dette pâklages.vedtaket som ble mottatt av klager mandag den 05.03.2012.

Bakgrnnen for søknaden fra Gerd Hultmann er ønske om å kunne bo permanent på Sagmo hvor
huner vokst opp, og hvor hun har planlagt å bo fast da hun nå er pen~jonist. Området var tidligere
et boligområde som gradvis er fraflyttet da arbeidsplassene er nedlagt.

Stedet har vegforbindelse. Søker kan bruke snøscooter på vinteren for nødvendig kommunikasjon
for nødvendig kontak med serviceinstitusjoner. I søknaden går det frem at søkeren selv ordner
med renovasjon. Hun er også innstilt på selv å ta ansvar for å hente post uten ansvar for
kommunen.

Boligen på Sagmo har strømforsyning. Dersom søkeren Ìar innvilget søknaden om helårsbolig, vil
det medføre at strømleveranse vil bli opprettholdt.

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Søkeren har kjøpt et mål tomt til boligen hun eier, og som hun har oppgradert over ti år til god og

Mediem av \! Advokatforeningen

Tlf: 756011 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988 088 609

Postadresse:
Postboks 151

8201 FAUSKE

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A.Refvik
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forsvarlig standard. Gerd Hultman har hatt taner om å stare med dyrehold, og hun har hatt
planer i tilknyting til planlagt byggeområde med frtidsboliger.

I saksutredningen som ovenevnte vedtak henviser ti er det gjengitt et faktum som Gerd
Hultman ikke kjenner segigjen i.

Gerd Hultman har ikke overfor p1arutvik1ing gitt uttrkk for at hun ikke har planer om å bosette
seg fast på Sagmo. Denne anførselen må i beste fall bero på en misforståelse av de ansatte på
plan/utvikling. I nærværende sak må forvaltningsorganet bygge på de opplysninger som
fremkommer i den. skrftlige søknaden.

Selv om Sagmo er fraflyttet og stedet er blitt et område med frtidsboliger, må det være mulig å
vitalisere stedet ved at deterinulig å bopå stedet fast. Det må være mulig for en person som er

uavhengig avå møte på en arbeidsplass daglig, å kunne etab1ere seg på Sagio. Detinå legges vekt
på atstedet blant annet hm tilknytning til strømettet. Stedet ligger ca. 3 lcrnfrabrøyet veg, og
søkeren har anledning til å brue snøscooter.

Kommunen har i sin saksutredning foretatt en vudering av hensynet bak besteine1sen i § 19-2,
2. ledd. Området er regUlert ti1frtidsbebyggelse. Det blir anført at stedet mangler infrastruktu, det
er kjørbar veg bare i 8 av årets 12 måneder, der er ikke offentlig vannavløp og ikke offentlig
renovasJon.

Når det gjelder anførselen om at fast bosetning er negativt for reindriften, må dette dokumenteres
om det skal tilegges vekt.

For Gerd Hultmann er en flytting til Sagmo noe hun har planagt i 10 år, og som hun nå har
mulighet for â realisere. Hun har vokst opp på stedet, og hun ser det som en verdifull mulighet da
hun anser seg selv som et fjellmenneske.

I følge § 19-2, 3. ledd skal det ved en dispensasjon særlig legges vekt på konsekvensene for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Her må vedtaket også ta hensyn til de fordeler søkeren har angitt. Når hun i søknaden opplyser at
hun har et godt liv på Sagmo, må hun bli trodd på dette. I dette ligger det et gode som har positiv
betydning både for helse og miljø. Hva gjelder sikkerhet og tilgjengelighet er det her snakk om en
søker som er fjellvant og som kanta vare på seg selv. Avstanden til nærmeste brøyet veg er ku 3
km.

I saksutredningen kan det synes som om kommunen i stor grad legger vekt på at fast bopel
medfører en kostnad for nettleverandøren. Da kommunen har planlagt et felt med hyter på stedet,
vì1 vedlikehold av eksisterende strømett kunne være et tì1tak som støtter opp under denne
planleggingen.

Samlet sett kan jeg ikke se at det er dekning for at det i nærværende sak er overvekt av ulemper

Medie~ av \! Advokatforeningen

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse
Postboks 151
8201 FAUSKE

Tlf: 7560 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988088609

Driftskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Refvik
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hva gjelder en omgjøring av frtidsboligen på Sagmo til helårsbolig/fast bolig som i nærværende
sak.

Fra denne side vil vi anføre at en fast bolig vil kunne tilføre stedet et tilskudd til et godt miljø med
støre mulighet for etablering aven kommende frtidsbebyggelse.

Medlem av \! Advokatforeningen

Kontoradresse:
Storgt. 59
8200 FAUSKE

Postadresse
Postboks 151
8201 FAUSKE

Tlf: 7560 11 80
Faks: 75 60 11 81
Org. nr.: 988088609

Dri'fskto.: 8951.05.02907
Klientkto.: 8951.15.42929
Advokat Sigurd A. Refvik
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jo~alpostID:
12/2160 I

Arkiv sakI.: 11/797 I Saksbehandler: Odd1Jjøm Wårheim
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 057/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2012

103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - KLAGE FRA KAARE BARKALD, UNN
MATHISEN OG RONALD ISAKSEN PÅ RAMMETILL. I SAK NR. 156/11 FOR
OPPFØRING AV BOLIGPROSJEKT I BREMSEBAKKN, FAUSKE. UTVIDET
BEHANDLING.

Vedlegg: Søknad om rametilateIse mlvedtak.
Klage på vedtaket
Brev fra klagerne til Fylkestnanen i Nordland.
Søknad om dispenSasjon av 23.01.2 fra utbyggingsrekkefølgen.
Protest fra klagerne på søknad om dispensasjon av 03.02.12.

SalUlUendrag:

Klagen er mottatt 07.1 1.201 1. Protest på søknad om disp. av 23.01.2012 er mottatt 07.02.2012.

Søknad om rametì1ate1se ble mottatt 01.06.2011. Søknaden var betinget av dispensasjon fra
reg. planens bestetneIser (Fauske østre Del I) for bru av anet atkomstpun tU Sykehusveien.

Naboene Kåre Barkhald, Unn Mathisen og Ronald Isaksen hadde i brev av 07.04.2011 tì1 søker
kotnet med anerkninger dl tì1taket. På gru av ferieavviklìng, stor saksmengde og
kommunens krav om utarbeidelse av nye tegninger som var i tråd med regu1erìngs-
bestetne1senesamt utstedelse av nyt nabovarsel ble ikke rametìl. behandlet før 17.10.2011
sak nr. 156/11.

Vedtaket om rametì1atelse ble i11en klagefristens utløp påklaget i brev av 04.11.2011 fra
nevnte naboer ( Barkhald, Mathisen og Isaksen) Klagen klare vi ikke å få behandlet dl siste
møte i 2011 som var 22.11. Ved behandlìngen av saken tì neste møte den 17. 01.2012 ble det
oppdaget at det ikke var søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestm. tì1 regu1erìngsp1anen.

Søknad om dispensasjon (nr. 2) fra rekkefølgebestm. ble mottatt 23.01.12 samen med
kvitterìng for utsendt nytt nabovarsel. Søknaden har vært til hørìng hos fylkesmanens miljøavd.
og Nordland fylkeskommune. Innen svarfristen (4 uker) opplyser fylkesmanen at de ikke har
innvendinger til søknaden. Fylkeskommunen opplyser ì brev mottatt 14.03.12 tre uker etter
svarfrìsten at de ikke anbefaler kommunen å gi dispensasjon i denne saken med så mange
dispensasjoner. Kommunen bes sette krav om at detaljregulering skal utarbeides.

Klagerne skrver bL.a. i sitt protestskriv av 03.02.2012 tì søknaden at byggesaken har så mange
avvik fra planen at krav skulle vært stilt tì tiltakshaver om å fremme en regulerìngsendring i
stedet for så mange dispensasjoner.



Klage:
1. Det er fremsatt påstand om saksbehandlingsfeil ved at dispensasjonsvedtaket ikke er

begruet eller hørt av statlge og regionale myndigheter, og at avviket ved overskridelse
av maksimal tilatt utnytelse av tomten ikke er dispensasjonsbehandlet.

2. Videre saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke har innentet terrengprofiler.
3. Leke- og utenomhusområdet har ikke kvaliteter fastsatt i teknisk forskrift.
4. Gjennomkjøring via Sykehusveien fører til økt risiko for trafikkulykker.
5. Spørsmål om gesimshøyde jvf. p1an- og bygningsloven.
6. Ulemper ved innsyn og skjerming av lys og soL.
7. I brev aV 3. feb. 2012 protesteres på søknad om disp. av 23.01.2012 fra rekkefølgebest.

Koininunens vurdering:

Innoldet i klagen er for så vidt kjent for kommunen ved brev av 07.04.11 til søker.
I raretilatelsen av 17.10.2011 sak nr.156/11 bemerker kommunen at reguleringsplanen for

området (Fauske østre Del I) ml bestemmelser ble vedtatt i 1998. Merknader hva angår vei
og trafikkforhold burde vært tatt opp med kommunen da reg. planen var ute på høring før den ble
vedtatt. Trafikksikketsforho1dene ble vudert i planprosessen.

I følge reguleringsplanen skal angjeldende byggeområdeB19 ha utkjøring til Sykehusveien via
internvei F16 som tilhører klagerne. Siden tiltaket var konfliktfylt ble det søkt om dispensasjon
fra planen for å kune utvide og benyte gangstykket G3 på (ca 8 meter) og ned til enden av
Sykehusveien. Ut fra kommunens skjønn kue en ikke se at trafikkforholdene i Sykehusveien
ble noe forverret av den gr. Ut fra dette argumentet ble dispensasjon som omsøkt innvilget.

Denne skal v~re midlertidig i påvente av utbygging av hele reguleringsområdet.

Pkt. 1. Påstand om saksbehandlingsfeil etc.
Det er fremsatt påstand om saksbehandlingsfeil i forbindelse med dispensasjonssøknad som ikke
har v~rt til høring hos statlige og regionale myndigheter, samt at overskridelse av utnytings-
graden på tomten ikke er dispensasjonsbehandlet.

Søknad om dispensasjon fra reg. planen for utvidelse av G3 vei for atkomst ned til Sykehusveien
ble ikke sendt på høring til fylkesmanen og fylkeskommunen ut fra deres dnformasjonshefte
om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningslovem). Her går det fram på side 5 vedr.
høring at regionale og statlige myndigheter skal få mulighet til å uttale seg hvis saksområde blir
direkte berørt. Etter kommunens skjønn ble ikke nevnte myndigheters saksområde berørt.

For å legge saken ((død)) har kommunen i brev av 15.11.2011 likevel sendt saken til høring til
nevnte myndigheter. I brev av 02.12.2011 fra fylkesmanens miljøavd. og fylkeskommunens
brev av 20.12.2011 har de ingen innvendinger til dispensasjonssøknaden.

Utnyttingsgrad, jvf. reg. besteminelsene § 3.
Angjeldende tomt utgjør ca 1,5 daa av boligområdet B19 i reguleringsplanen som er på 3,1 daa.
Hele B 19 skal ikke overstige % BY A på 20 %. Total bygningsmasse på området inkL. omsøkte
utbygging har % BY A på 488 m2. Området B19 vil da få en % BYA på 16,7 %.



Tiltakshavers tomt som er på 1511 m2 har en bygningsmasse på 316 m2 og gir en innbyrdes
%BYA på 20,9 %. Isolert sett er denne å betrakte som mindre vesentlg og utløser ikke krav om
dispensasjon. Reg. planen hjemler at hele byggeområdet B19 ikke skal overskride 20% BY A.

Pkt. 2. Saksbehandlingsfeil for ikke å ha innhentet terrengprofil.
Det hevdes at det er saksbehandlingsfeil at det ikke er innentet terrengprofi som viser husets
plassering på tomten og i forhold til topografien. Etter kommunens vudering var ikke dette
nødvendig og er heller ikke krav om det i bestemmelsene. Kommunen har vudert tiltaket ut fra
karet og opplysninger som var vedlagt søknaden. Tomten er en ordinær tomt med stignings-
forhold ca 1:8 m som gir mulighet for hus med sokkeletasje som omsøkt. Høydeforskjellen
mellom planlagt vei i bakanten av tomten og til nedre tomtegrensen mot eksist. intemvei er 3
meter. Tomteprofi som var utarbeidet og sendt kommunen i ettertid viser at omsøkte tiltak på
tomten er tilpasset stedlige forhold. Det blir en liten justering av terrenget i nedre kant av tomten.

Pkt. 3. Påstand om leke~ og utenomhusområde ikke har kvaliteter i hht. teknisk forskrift. ¿

Det vises til TEK 10 §§ 8-1 og 8-4 med påstand om at området i sør-østre del av tomten ikke
tilfredstiler forskriftens krav til størrelse og egnethet.

Lekeområdet som er avsatt på egen tomt har et areal på ca 500 m2 (33 x 15) m. Generelt er det et
krav for f1erleilghetshus at hver leilghet skal ha minst 25 m2 lekeareaL. Angjeldende område
skal p1aneres og tildanes slik at god kvalitet oppnås.

I følge reguleringsplanen er det avsatt felles lekeområde like nedenfor tomten på 1 daa for B 18
og B 19 byggeområdene. Kravet om lekeplass er dermed oppfylt.

Pkt. 4. Gjennomkjøring via Sykehusveien og økt risiko for trafikkulykker.
For dette punket vises til 1. avsnitt under kommunens vudering.

Pkt. 5. Spørsmål om gesimshøyde.
Det påstås at kommunen ikke har kontroll på bygningens høde i terrenget da det ikke foreligger
profil over området.
Tomten er etter kommunens skjønn ikke spesielt utfordrende hva angår høyde på gruur i
forhold til vei og terreng. Utarbeidet profil i etterkant bekrefter dette.

I reg. bestemmelsenes pkt. 2.4.1 hjemles at boligene skal plasseres med møneretning i husets
lengderetning. Bygningsrådet kan fravike kravet til plassering dersom forhold til garasje uthus
gjør det nødvendig, hvilket er gjort i dette tilfellet.

I pkt. 2.5.1 sies at bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 7,0 m målt
fra topp gruur. For alle boenheter er det tilatt å oppføre garasje i inntil 1,5 etasje med
maksimal gesims og mønehøde på henholdsvis 2,5 og 4,5 m. Takvinkel min. 22,3 og maks 45
gr. Omsøkte tiltak bryer ikke med bestemmelsene.

Pkt. 6. Ulemper ved innsyn og skjerming av lys og sol.
Ved fortetning av boligområde er det ikke til å ungå at dette kan være til ulempe av forskjellg
ar. Etter kommunens skjønn er det i dette tilfellet ikke mer en det en generelt må regne med ved
boligfortetning i sentrumsområdet. Utbyggingen er i tråd med reguleringsplanen.

Pkt. 7. Protest på søknad om disp. av 23.01.2012 fra rekkefølgebestemmelsene.
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I pkt. 2.9 i reg. bestemmelsene hva gìe1der utbygging av reg. planen står det at utbygging av
området skal skje i 4 etapper (4 områder). Områdene er vist på reguleringskaret og skal
utbygges i følgende rekkefølge: 1. område 4, 2. område 3, 3. område 2 og 4. område 1.

Protesten går spesielt ut på at klagerne ikke ønsker at det gis dispensasjon rekkefølge-
bestemmelsene og poengterer at søknaden ikke er begrunnet. Ellers er det tatt med momenter
som er nevnt i klagen av 04.11.2011. Det burde heller vært stilt krav om reguleringsendring.

Reguleringsplanen for Fauske østre Del I strekker seg fra Sykehusveien ved angìe1dende tomt
mot vest til Kleiva mot øst, en streknng på ca. 400 meter mellom jernbanelinjen og Ev 6. Reg.
planen er en fortetning av eksist. bebyggelse som eies av privat grueiere. Omsøkte tomt ligger
i område 1 mot vest, mens utbyggingen hjemles skal begynne i område 4 mot øst.
Bestemmelsene hjemler videre jvf. § 2.9.2 at det er ikke anledning til bygging i de områder som
ikke er klargìort før saitlige tomter er utbygd/solgt i et tidligere opparbeidet område.

Slik bestemmelsene i § 2.9 er utformet med nevnte 4 etappeområder i rekkefølge, er det umulig
for en husbygger som har fått kjøpt tomt i et anet delområde å få byggetilatelse uten at det gis
dispensasjon. Alternativt må byggeplanene utsettes på ubestemt tid inntil området kan klargìøres
med vei, van og kloak. Det er derfor på sin plass med en revidering av reguleringsplanen.

Det er ingen anen begrunnelse for søknaden om dispensasjon enn at det ikke er økonomisk
mulig å bygge ut hele Fauske østre Del I for å kunne føre opp 3 boliger i den siste deletappen.
Søknad om dispensasjon for atkomst til enden av Sykehusveien i stedet for 20 meter lengre ned
på veien slik reg. planen hjemler, er for å være til minst mulig bryderi for klagerne som eier
eksist. eldre veiatkomst til Sykehusveien. Dispensasjonen vil være midlertidig inntil planens
veisystem er etablert i området ved en videre utbygging.

Reg. planens krav om opparbeidelse av vei, van og kloakk til tomten skal være på plass før
igangsettingstilatelse for oppføring av bolighusene vil bli gitt.

Tiltaket kommer nærmere felles grense enn 4 meter mot gbnr. 1031100 som eies av Inger
Hansen. Naboen har ved erklæring av 27.02.1 1 gitt saitykke til oppføring av bolig hvor
balkonglbod nærnere felles grensen enn 4 meter. Naboene er kjent med avtalen. Tilatelsen
berører ikke naboene sine interesser, jvf. PBL § 19-1.

Kommunen tar anodningen i brev av 14.03.12 fra Fylkeskommunen til orientering om ikke å gi
dispensasjon for et tiltak som er avhengig av flere dispensasjoner. Ut fra en helhetsvudering
anbefales planutvikling ikke å ta klagen fra Kaare Barkhald, Unn i. Mathisen og Ronald Isaksen
til følge. Dispensasjon innvilges som omsøkt. Vedtaket i sak nr. 156111 opprettholdes med
tilegg.av innstiling til denne klagebehandling. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til
endelig avgìøre1se. Inntil ende1igavgìøre1se foreligger gis saken oppsettende virkningjvf. fv1 §
42.

Klagerne har sendt klagen 17.11.2011 til Fylkesmannen i Nordland med anodning om at til-
latelsen gis oppsettende virkning inntil klagen er avgìort, jvf. fv1 § 42. Fylkesmanen har i brev
av 23.11.2011 oversendt anodningen og bedt kommunen vudere kravet om oppsettende
virkning.

INNSTILLING:
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Klagen/protest av 04.11.11 og 03.02.12 fra naboene Kaae Barkhald, Unn Inger Mathisen
og Ronald Isaksen tas ikke til følge.

I medhold av p1an- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra regulerings-
planen for Fauske østre Del I for endret innjøring til Sykehusveien ved utvidelse av G3
vei mellom vei 2 til Sykehusveien som kan benytes som midlertidig atkomstvei, samt
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene jv£ § 2.9 i bestemmelsene slik at angjeldende
tomt i B 19 kan bebygges ved kun å opparbeide vei, van og kloak til denne.

Imedho1d av PBL § 19-2 meddeles dispensasj. fra PBL § 29-4 for oppføring av tiltaket
nærmere nabo grensen til eiendommen gbnr.l 03/1 00 enn 4 meter, jvf. erklæring av
27.02.11 fra eier Inger Hansen.

RametilateIse meddeles i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 5~4 for oppføring av 3
boliger med sokkeletasje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på boligtomten
gbnr. 103/1573 som omsøkt, jvf. revidert hustegning mottatt 08.09.2011.

Når det gjelder øvrige krav i forbindelse med tiltaket hva gjelder omlegging av off.
vanledning og omlegging av privat vei over tomten, samt tilknytningsavgift og
ansvarsrett vises til raietilatesen av 17.10.2011 sak nr.156/12.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse. Tilatelsen gis opp-
settende virkning jvf. fv1 § 42 inntil klagen er behandlet hos fylkesmanen.

Even Ediassen
Rådman
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Kaae Barkhald
Sykehusveien 18 A
8200 Fauske

Unn Mathisen
Sykehusveien 18 B
8200 Fauske

Ronald Isaksen
Sykehusveien 18 C
8200 Fauske

'-~F~ske kommune-W~. lÅ
-=(-i(Fauske kommune

Postboks 93
8201 Fauske Kiasscring

KLAGE P Å VEDTAK AV 18.10.2011 - EBBE PROSJEKT AS -
RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 BOLIGER P Å EIENDOM GNR. 103
BNR. 1573.

Herved påklages vedtaket om rametilateIse av 18.10.2011 til Ebbe Prosjekt AS, Fauske.
Vedtaket av 18.1 0.2011 er motttt og klagen er fremsatt i rett tid i henhold til
forvaltningsloven (£VI.) § 29.

Vedtaket av 18.10.2011 er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil ved at
dispensasjonsvedtaket ikke er begrunnet eller hørt av statlige og regionale myndigheter, og at
avviket ved overskridelse av maksimal tilatt utnytelse av tomten ikke er
dispensasjonsbehandlet. Det foreligger en saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har
innentet terrengprofiler som viser bygningens høyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Leke- og utenomhusområdet har ikke kvaliteter som er fastsatt i Teknisk forskrift.

I reguleringsplanen er adkomsten til oinåde B191agt til felles adkomst F16. Dispensasjon
som kommunen har innvilget er ikke begruet. Ved at vedtaet ikke er begruet kan vi ikke
vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede. Ut fra søknaden kan vi konstatere at
søker ikke har vist til spesifikke og konkete gruer som påviser positive fordeler for
dispensasjon.

I dag er Sykehusveien endestengt. Tiltaket vil medføre gjennomkjøring via Sykehusveien og
bidrar til økt trafikbelastning med følgende økt risiko for trafikkulykker for bar- og unge.
Begrnnelsen i dispensasjonssøknaden er at trafkksikkerheten søkes bedres, noe som
imøegås. Øvre del av Sykehusveien fremstår i dag som en gang- sykkelveg og er hovedåre
for gående og syklende mellom Hauan og sentrum, Sykehusveien er for smal til møtende
biltrafkk, 2 biler, og er uten tilfredsstilende siktlinjer. I tilegg har vegstreknngen ingen
drenering og grøfting. Eksisterende trafikk bidrar til at vegen hvert år ødelegges, og vegen er

ikke dimensjonert for økt trafikk. I dag må vi håndtere overflatevannet for å ungå tilsig til
våre eiendommer. Prosjektert tilta eller tilatelsen viser ikke hvordan overflatevanet skal
håndteres. Vi kan på ingen måte godta at det dispenseres fra reguerigsplanen, og i alle fall
må vegen oppgraderes til dagens standard for adkomstveg. Tiltakshaver må vise hvordan
utbygger vil oppgradere Sykehusveien, blant anet med stikkenner og håndtering av
overflatvan.

1
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Lekeområdet til tilatte boliger har ikke tilfredsstilende kvaliteter, all tid adkomst F16 merket
i reguleringsplan er adkomstveg til 4 eiendommer. Lekeområdet vest for boligene er smal og
langstrakt. For å ha tilfredsstilende kvaliteter på uteområdet, må området minimum være 7
meter i begge retninger. Disse målene kan ikke søker vise til i det avsatte lekeområdet. Når
området er så smalt vil f.eks ballspil medføre farlige hendelser ved at barn kan springer inn
på adkomstvei merket F16 i reguleringsplan, og i yterste fall medføre dødsfall ved møte med
biltrafikk. Det andre området sør for bebyggelsen er bratt og ulent, og har ikke
tilfredsstilende kvaliteter som Teknsk forskrift fastsetter for kvaliteter for areal som skal
avsettes til lekeområder, TEKlO §§ 8-1 og 8-4.

Maksimal tilatt gesimshøde er 8 meter og maksimal tilatt mønehøyde er 9 meter, jf. p1an-
og bygningsloven (pbl.) § 29-4 første ledd, målt fra gjennomsnittig planert terreng. Snitt
tegningen viser mønehøyde på 7,5 meter målt fra såle.

På situasjonskartet viser høydeforskjellen påomsøkte tomt 3 meter høydeforskjell, fra kote 33
til kote 36. Inntegnet tiltak på situasjonskaret viser ikke om at terrenget i forkant av
bygningene skal fylles opp til kote 35. Kommunen har ikke kontroll på bygnngens høyde i

terreng, all tid denne ikke har etterspur dokumentasjon som fastsetter bygningens plassering i
terrenget. Til søknaden ligger det ingen tegnnger som viser vertika1profier for terreng etter at
bygningene-er-oppføi:~Kommunen-har-kke-wrdertbygningens-høyde-målt-fra-
gjennomsnittlig planert terreng, all tid terrengtegninger ikke er innentet fra ansvarlig søker.
Det er holdepuner som tilsier at bygningene blir høere nårmå1ereg1ene etter Teknisk
forskrift skal følges, TEKlO § 5-9, jf. § 6..2. Fylles tomta opp til kote 35, vil terrenget skrå
hardt ned til kote 33, og bygningens høyde blir 2 meter høyere enn vist på tegningene.
Kommunen må innente vertikalprofier sett fra vest, nord og sør som viser bygningens høde
i terreng, slik at høyden kan måles fra gje:romsnittlig planert terreng.

Det er yterligere en saksbehandlingsfeil at overskridelsen av maksimal tilatt utnytelsesgrad
ikke er dispensasjonsbehandlet. Kommunen har ikke vudert størrelsen på overskridelsen, noe
som igjen medfører vanskeligheter ved fremtidig utbygging på eiendommen, når det ikke er
synlig hva denne utbyggingen har medført av utnytelse på området B 19 i reguleringsplan.
Bebyggelsen på eiendom gnr. 103 bnr. 100 skal inngå i utnytelsesgraden for område B 19.

Dette er et forhold som berører naboer ved fremtidige utnyting av tomtene på B 19.

Til sist er ikke tiltaket vudert i forhold til ulempene, innsyn og skjerming av lys og soL. Ved
at kommunen ikke kan fastsette bygnings høyde, at bygningene eventuelt kan plasseres på
kote 35, vil boligene bli plassert mye høyere i terreng enn øvrige bygninger tilhørende
beboerne i Sykehusveien. Vi har ingen mulighet til å forutse hvilken ulempe tiltaket medfører,
all tid vi ike vet på hvilken kote bygningen plasseres på.

Følgen av kommunens behandling er at vedtaket er å anse som ugyldig og må omgjøres.
Behandlingen av søknaden har medført at vi ikke kan ivareta våre interesser, all tid søknaden
er behandlet sumarisk. Vi mener at tiltaet strider mot bestemmelsene gitt i eller i medhold
av p1an- og bygningsloven, og derfor må avslås.

2
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Inntil klagen er behandlet, anodes det at klagen gìs oppsettende vìrknìng ìnntil klagen er

avgjort, jf. fvl. § 42.

Fauske, 4. november 2011.

Med hilsen

Kaae Barkhald
~.(\ fY ~

Unn Mathìsen
~.~

Ronald i&en--

k~/e;¿t
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FAUSKE KOMMUN

ADMINISTRATIVT VEDTAK

156/11

JoumalpostID: H/9693

Arkiv sakID: 11/797 Saksbehandler:

I Delegert plan- og utvikingsutvalg

Oddb.ør Wârheim

I Dato: 17.10.2011

103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - RAMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3
BO.LIGER SAMMNBYGD M/CARORTER PÅ FRAELT TOMT I 1ß. ....
BREMSEBAKN, FAUSKE. SAMET BYA: 316 M2 11 ..

Saksutredning:
Søknaden er mottatt 01.06.201 1. Nabovarsel ml søknad om dispensasjon er utsendt 25.03.2011.
Ved nabofristens utløp var det innommet anerkninger til tiltaket fra beboerne i Sykehusveien
i 8a, 18b og t8e Kae Barkhald, Unn Inger Mathisen og Ronald Isaksen.

Det søkes om dispensasjon fra reg. planen hva gjelder atkomstvei til Sykehusveien. Atkomsten
blir fra vei 2 i reguleringsplanen via G3 utvidet gangvei til Sykehusveien i stedet for F 16 vei som
er i tråd med planen. Dette fordi gren eies av klagerne som er i mot utbyggingen.

Ebbe Prosjekt AS vi Unikus AS, Bodø søker omrametilatelse for oppføring av 3 boliger
fordelt på to plan samenbygd med carorter. Tomten har et areal på 1511 m2. Regulerings-

planen for Fauske østre, dell med bestemmelser godkjent i 1998 hjemler i § 3, U= prosent
bebygd areal (%-BYA). Prosent bebygd areal angir andelen av tomtearealet som bebyggelsen
maksimalt kan dekke. Tiltaket gir en U-grad på 20,9 % som er en mindre overskrdelse av reg.
planen. I følge situsjonsplanen blir det et fr- og lekeområde på ca 500 m2 på tomten.
Unikus AS søker oinansvarsrett for bygningsutforiing, terrengtlpasning, situasjonsplan etc.
Vann og kloakk:
Van ogkloak skal tilkobles kommunale lednnger. Fra Kommunens VVA-avd.opplyses at en
kommunal vanlednng går over tomten mot nordvest. Denne må lokaliseres og eventuelt
omlegges. Eventuell omlegging må bekostes av tiltashaver.
EtasjetaU og byggehøyder:
I best. § 2.5 hjemles atbolighus kan oppføres i intil 2 etasjer. Maksimal mønehøde er 7 meter
målt fra topp grur. Fot alle boenheter er det tilatt å oppføre garasje i inntil 1 ~ etasje.. ..
Gesimshøde 2,5 meter. Mønehøde 4,5 meter målt fra bakant terreng. Takvinkel min. 22,5 gr.
Omsøkte tiltak er i tråd med bestemmelsene.

Tiltaet kommer nærmere felles grense mot gn. 1 03 bnr. 1 00 som eies av Inger Hansen. Naboen
har ved erklæring av 27.02.2011 gitt samtykke ti oppføring av bolig med terrasselbodnærmere
nabogrensen enn 4 meter.
Atkomstvei:
Omsøkte byggetomt skal i følge reguleringsplanen ha atkomst til Sykehusveien som er
koinunal via internvei F160ver naboers gru. Denne viser seg å være vanskelig å få til på
grnn av konflkt i forhold til boligprosjektet. Av den grnn søkes det om dispensasjon fra
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planen for å kue utvide og benyte et gangstykke (G3) på ca 8 meters lengde fra atkomstvei 2

til Sykehus-veien. Kommunen ser ingen store komplikasjoner ved omsøkte endringen.
Privat vei:
Fra Bremsebaken er det fra gamel tid etablert en internvei delvis innpå angjeldende tomt for
husstader i Høgstveien. Før igangsettingstilatelse kan gis må bruerne av veien kontaes og i

samåd med dem legge om veien utenfor tomten. Veien kan etableres på traseen for vei 2 slik
regueringsplanen viser. Gren eies av Fauske kommune gn. 1 03 bnr.1530.

Anmerkninglage:
Til søknaden motttt 01.06.201 1 var det i brev av 07.04.2011 innommet anerknnger til
planene fra naboene Kaae Barkhald, Unn Mathsen og Ronald Iversen. Det hevdes at veien ikke
er aven slik standard at den klarer økt trafkk, uten at dette går vesentlig ut over trafikk-
siterheten i området. Det er videre nevnt at byggets utforming bryer med omgivelsene. Videre
avlâetinangler uteområde for bL.a. lek for bar. Problematikk også hva angår innsyn etc..,.

På oppfordrg'fra kommunen i brev av 31.08.201 L mottok koinunenreviderte tegnger av

boligene som viste salta. Opprielige planer hadde pultt som krevde dispensasjon fra

bestemmelsene til reg. planen. L den forbindelse ble det utsendt nyt nabovarsel 22.09.2011.
Innen klagefristens utløp var det ike innommet merknader til planene.
Kommunens bemerkning:
Reguleringsplanen med bestemmelser ble vedtatt i 1998. Eventuelle anmerkninger hva angår vei
etc. i planen burde vært tatt opp med kommunen da planen var til høring før vedtak ble fattet.
Etter endringen av titClket på oppfordringfra kommunen er byggene nå i 

tråd med

bestemmelsene til planen, noe somplanmyndigheten .er fornøyd med. Siden klage fra naboene
ikke er mottatt anser kommunen at omsøkte utbygging er akseptert.

Når det gjelder uteområde er fri- og lekeområde beregnet til ca 500 m2 som kommunen ikke 
har

innvendinger til. Parkeringsplass i tilegg til garasjeplass er vist på situasjonsplanen.

Snø- og vindlast:
Dimensjoneringen må utføres etter NS 3491. For Fauske er snølasten 4,5 kN/m2. Vindhastighet
etter kurve Emis.
Tilgjengelighet: Det vises til TEK 10 § 12-2 sitt krav i så henseende.
Avfallspbm: Det må innsendes avfallsplan og sluttapport for titaket.
Radon:
I følge TEK 10 skal alle boenheter ha radonsperre mot gren og tiltak i byggegrnnen som
kan akiveres hvis radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3.
Dispensasjon:
I forbindelse med søknad om dispensasjon hjemler kommunen etter plan- og bygningslovens §
19- L å sende søknader til uttlelse. Dette er gjort hva gjelder naboer i forbindelse med nabovarsel
Til regionale og statlige myndigheter for uttelse hvis saksområde blir direkte berørt. 

Etter

kommunens skjønn blir ike nevnte myndigheters saksområde berørt. Angjeldende område er fra
før og i overordnet plan byggeområde.

VEDTAK:.

Anerknngerl klage fra naboene Kaare Barkhald, Unn Inger Mathsen og Ronald
Isaksen tas ikke til følge.



I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reg. planen for
Fauske østre, dell slik at utvidet G3 vei mellom vei 2 til Sykehusveien kan benytes som
atkomstvei i forbindelse med omsøkte bygningstitak.

I medhold av plan- og bygnngslovens § 21-2jvf. SAK 5-4 meddeles rametilateIse for

oppførng av 3 boliger med sokkeletaje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på

gn.103 bnr.l573 som omsøkt,jvf. rev. hustegnng motttt 08.09.2011.

Eventuell omlegging av off. vanedning over tomten må bekostes av tiltashaver og må
være utført før byggingen av boligene kan igangsettes. Det same gjelder intemvei

(privat vei) over tomten som benytes av noen beboere i Høgstveien.

Tilknytningsavgift for van og kloak må innbetaes til kommunen.
Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Bodø godkjennes.
Det vises for øvg ti samendraget i saken.

"\

~~g
Avd. ingeniør
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Fauske Kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Bodø 30 mai 2011

Rammesøknad Gnr 103 Bnr 1573 - Søknad om dispensasjon

I forbindel.se med rammesøknadJor ovennevnte eiendom, og på bakgrunn av
synspunkter fra naboer til denne eiendom søkes om dispensasjon fra
Reguleringsplan for Fauske østre delt, følgende paragrafer:

§ 12elles avkjørsel

Med bakgrunn i ønsket om best mUlig trafikksikkerhet søkes om å etablere
adkomst til boenhetene fra Bremsebakken i sted at for fra F16 som forutsatt i
reguleringsplanen. Dette for å beholde mest mulig av tomtearealet på
vestsiden av boligene som hage/lek uten biltrafikk, og samtidig ikke øke
trafikkbelastningen yterligere på avkjørsel F16 som også er adkomst fra nord
ti lekeområde FR16.

Med vennlig hilsen

~
Per-Terje Marthinsen
Byggmester/Kalkulatør

Unikus as
Terminalvn. 10

PostbOks 4104, Jensvoll
8089 BODØ

Telefon 75565120
Telefaks 75565110
E-post: post~unikus.no

Bank: 8902 06 15894
Foretaksnr: 960 577 493



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Nordland Fylkeskommune KulturavdeHngen, Prinsensgt. i 00 8048 BODØ
Fylkesmanen i Nordland, Moloveien 10 8002 BODØ ~,O
Saksbehandler: Oddbjørn Wårheim - Telefon: 75600771- Telefaks: 75600763

Deres rel.: Vår rel.: 1111090310WA Dato: /5.11 2 O 11

ANMODNING OM UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR FAUSKE ØSTRE, DEL L

Fauske kommune plan/utvikling har mottatt søknad om rammetilateIse fra Ebbe Prosjekt AS,
Fauske for oppføríng av 3 boliger i rekke med tilhørende garasje på boligområde B19,
Bremsebaken, Fauske.

Området har vedtatt reguleringsplan med bestemmelser. ((Reguleringsplan for Fauske østre
dell)). Feltet er ikke utbygget. Veisystemet slik planen viser er heller ikke påbegynt.

Det søkes om dispensasjon fra planen for å kunne utvide gangvei (G3) for å komme inn på
Sykehusveien fra atkomstveien tilomsøkt boligtomt (VEG 2) som skal opparbeides i
forbindelse med tiltaket. Atkomstvei F16 kan ikke benyttes til angjeldende tomt.

I bestemmelsene pkt. 2.2.4 hjemles følgende....1 nødvendig grad kan gangveiene anvendes til
kjørbar atkomst for eiendommer som ikke kan få atkomst på annen måte.

Kommunen ber om en uttalelse innen 15.12.2011.

Med hilsen

~~-
A vd.ingeniør

Vedlegg.

Kopi til:
Ebbe Prosjekt AS
Unikus AS

Nedre Hauan vei 7 B
Postboks 4104 Jensvoll

8209 FAUSKE
8(189 ßOOø

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(?fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/895 I 07004 I 5
75 60 06 00 75 60 07 63

Org.nr: 972418021



Oddb.ørn Wårheim

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

, .~_.Postmottak Klassering El
2. desember 2011 12:09 J. JD . s. in .-.
Oddbjørn Wårheim II \ \ b9-t i ..
VS: Vedr søknad o'" dispensasjon Ira regulerin SpL-IOf~e lor .
utvidelse av gangve - nr 103/1573 i Fauske

Fra: ses(efmno.no rmailto:ses(efmno.nol
Sendt: 2. desember 2011 12:04

Til: Postmottk
Emne: Vedr søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fauske for utvidelse av gangve - nr 103/1573 i Fauske

Deres ref.: 11110903/0WA

Vi viser tìl oversendelse fra dere av 15.11.2011.

Vi har ingen merknader til søknaden.

Med hilsen

Svein Einar Stuen
Seniorrådgiver miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Nordland
Telefon: 75 53 15 52
E~post: sestmfmno.no
Internett: ww.fmno.no

i
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Vßr dato: 20.12.2011
Vkreferanse: 11/41180

Deres dato: 15.11.2011
Deres referanse: 11/10903/0WA

Plan og miljø
Org.nr: 964 982 953

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE
a~/la-il

a;~L~~ lC.
Uttalelse offentlig ettersyn søknad Dispensasjon - Fauske kommune - gnr 103
bnr 1573 - Fauske østre - del 1

Med bakgr i lov om kultunner og plan- og bygningsloven, heruder fylkesplanen og
rikspolitiske retnings1injer~ gir Ku1tu- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interessers lik de fremkommer i
fylkesplanens arealpolitiske retnngslinjer.

Kulturminnefaglig uttalelse
Fylkeskommunen har ingen kulturinnefaglige merknader til søknaden.

Kulturinnefaglig vurdering: arkeolog Marinus Hauglid, tlf. 75650526.

Med vennig hilsen

1\., L~ '\.vii~ '"
~a~ Ba~tho~m

p1aÍ- og\miljø1eder

Kopi til:
Marinus Hauglid

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KASJOK

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 92
Tlf.: 75 65 00 00
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Marianne SlIrl
Plan og miijø

postl9nfk.no
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plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Eventuelle merknader må være kommet til søkerltltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

Ansvarlig søker
¡ navñ-'~-"'-""'"."'..-'"-.rBesøkšadrešse"'..-"'-'""'~'."--'~"-_.l.põstãdreS;ê."'~".'.'.'...~'-----_.__.,,,...._............,j

UNIKUS AS (søk) Terminalveien 10, 8006 BODØ Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ

Kontaktperson
¡..ñavn..............,,,.., ...'I.e:põšïãdres;ë..... ... "...............TTeiêfõñ.......lì.1.ôbìiteiêton.l
, Stig Bjørnbakk ' stig.bjornbakk~unlkus.no . 95996759 ' 95996759 '

Merknadene sendes:

f.'Navn"-'- -_......,..."'.,."T.pÖStad.reS;e....'....,........."..."."'......."................................Të-PšïdreSš"....--'.''''--''''''-''''''1
UNIKUS AS (søk) Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ stig.bjombakk~unikus.no

"'_"',~"".V"';¡ "t""-.."',.,;:"\-~,;,'''!."".,'.-;:'''w..;g:,,.~~~ot,;~~_'''-d

Tegning ny plan E

E

E

E

E

"_,,,.""';"'''k.W''~.:..~'''-''''-'''''''.~)-'...j''''=~..,,''.'',.'''..'.Æ",.,,,..,-i_,.~"",-,,;.,.u,,-;"";;w~"',"''',,.,,,-.'-'''''.d:'ö.!Hh''

Tegning ny plan
""t'-.,~*.,~,,'H c";;'..'b:.~".,t:l't"'r?'UfW.'..'.~..-w'''''',',. "';., ~,.~.,.""'''_''"R:'.','~'.''i~_' ~!#"¡:.:ij¿i.."~'i-~.,"'''''t.'¡;N;;.,'t';;,t(''_'

Tegning ny snitt

Tegning ny fasade E4 Fasade 1 og 2

E5 Fasade 3 og 4Tegning ny fasade

"lreii Ve.4r. dtsp. av 30.J1aL ;io/J er kjEmt fo nah~J1e. -~~i~~~ne
Saksbeh.

I

'(lo~ii I
Klassering -j

~~(21 ~ is ID ._J
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Ansvarlig søker

Dato ~.
Signatur _
Gjentas med blokkbokstaver

1, ':. ~.~-H (Jr.£'lV
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Søknad om rammetilateise Gnr. 103 Bnr. 1573 Bremsebakken, Fuske

Vurdering, av anmerkninger til nabovarsel: ~;.,.~~:_.~_g_-.-......_-_....._.._- _\~_:_-_ ::==1___

1. Situasjonsplanen _ _ _ _ _ ._ __ _ ______J

Situasjonsplanen er laget med utgangspunkt i reguleringsplanens kart. Begge kart gir
en god beskrivelse av hvordan området er i dag. Det fremkommer imidlertid ikke av
kartene at garasjen tilhørende 103/1429 er sammenbygd med boligen og dermed at
avstand mellom denne og planlagt ny bebyggelse er større enn kart gir inntrykk av -
se vedlagte "Ortofoto-1".

2. Vegen inn til tomten

2.1 I henhold til stadfestet reguleringsplan har området 819 tilkomst via Sykhusveien
sammen med adkomst F16. Tiltakshaver har forsøkt flere mulige løsninger for å
komme til enighet med naboer og deleier av veien F16 uten å lykkes. Her kan det
nevnes at Fauske kommune i brev av 13.04.2010 skriver - Sitat:

"I reguleringsplanen er det stadfestet at ankomst ti området 819 skal skje via felles
adkomst F 16. Det betyr at utbyggerl/:erørte parter må finne en løsning på
opparbeidelsel kostnadsfordelingNedlikehold av felles adkomst F16. Fauske
kommune har ingen intensjon om å tre inn i saken og foreta ekspropriasjon av felles
adkomst F16. Dette er et anliggende mellom berørte parter, og vi henviser igjen ti at
vedtatt reguleringsplan er et juridisk bindene dokument."

Tiltakshaver har i brev av 09.03.2010 allerede gjort som kommunen oppfordret til,
kommet med forslag på en løsning på opparbeidelsel kostnadsfordelìnglvedlikehold
av felles adkomst F16, der tiltakshaver tilbød seg blandt annat å dekke kostnadene
ved vedlikehold. Dette ble blankt avist av naboene.

I brev av 10.09.2010 Skriver en av naboenes representanter, Kåre Barkhald- Sitat:

"Det er altså ikke slik at vi er i mot enhver form for utbygging av området, men klare
på at det som skal planlegges og også godkjennes må være et bygg i tråd med
reguleringsplan, da både i forhold til u-grad, høyde og avstand ti øvrige tomtegrenser
og at barna sikres gjennom at innkjørsler til eventuelt boliger skjer fra
oversiden (Bremsebakken)

En slik løsning ønskes velkommen. 
11 Sitat slutt

Vi har i etterkant av dette utsagnet forsøkt å imøtekomme naboene nok en gang, med
å prosjektere på nytt med utgangspunkt i deres ønske om adkomst via
Bremsebakken, slik situasjonsplanen viser. i anmerkning til nabovarslet oppfatter vi
det slik at det er adkomst via Sykhu$veien/F16 det fremdeles rettes anmerkninger
mot, og at løsningen med adkomst via Brenisebakken som vist på situasjonsplanen
ikke er kommentert av naboene.

2.2 Bolìgområdet B19 er som nevnt ovenfor i reguleringsplanen tiltenkt innkjøring fra
Sykhusveien. Vi tar det for gitt at både lokale og regionale veimyndigheter, samt
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barnas representant fikk uta It seg i høringsprosessen rundt reguleringsplanen for
området, før den ble vedtatt.

Våre bygg på området B19 fører ikke til økt trafikkbelastning på Sykhusveien, ut over
det som reguleringsplanen bygger på. Boligfeitet i Hauan har ikke hatt noen
nevneverdig utvikling, og derav ikke ført til økt gangtrafikk etter at reguleringsplanen
ble vedtatt. Den utbyggingen som nå skjer mot Finneidlia er for langt unna til å være
relevant.

2.3 Samme som punkt 2.2

2.4 Samme som punkt 2.2

3. Byggeestetikk.

3.1 Vi mener foreliggende tegninger og situasjonsplanen gir et godt inntrykk av at
bygningsmassene fint glir inn blant den eksistrende bebyggelse, som bærer preg av

. gammel og ny arkitektur i varierende utførelse.

Det er selvsagt mulig å lage andre typer presentasjoner som f.eks. fotomontasje eller
lignende for å synliggjøre dette ytterligere, men vi mener dette ikke vil være
nødvendig for å vurdere prosjektet i forhold til omgivelsene.

3.2 Bygningene er gitt en utforming og sammenstillng som vi mener glir godt inn i
området uten å virke ruvende. Bygningene får ikke noe mer innsyn til naboers
uteområder eller terasser enn i øvrige boligfelt i området, eller hva som kan forventes
i denne type boligområder.

3.3 Vedrørende saksbehandling om eiendomssalg er dette synspunkter vi velger ikke å
kommentere da dette ikke har noe med byggesøknad å gjøre - det samme gjelder de
etiske forhold som antydes.

3.4 Arkitekten for prosjektet har befart både tomt og omgivelser flere ganger, før utkast til
boligutforming ble utarbeidet. Vi mener det er tatt behørige estetiske hensyn både til
den foreslåtte nye bebyggelse og omgivelsene, og at nabosynspunkter i stor grad
har vært viktige i utformingen av bygningene.

4. U-grad og prosjekteringen. .

4.1 Bygningene mangler ikke uteområder da vi har forholdt oss til U-graden. Det er
grøntareal både på fremsiden, baksiden og sørsiden av boligene. Videre viser
reguleringsplanen at det er satt av lekeareal i område FR 16 i umiddelbar nærhet til
eiendommen.

Området sør for bygningene er tidlìgere i prosessen forsøkt utnyttet av tiltakshaver til
boligformål slik reguleringsplanen sier. Tiltakshaver har også etter oppfordring fra
kommunen forsøkt å få til et makebytte med en av naboenen slik at tomteinndelìngen
for området skulle bli nøyaktig slik som reguleringsplanen viser, uten å lykkes.
Tiltakshaver hadde avtale med naboen som grenser ti boligområdets sørlige del om
bygging nærmere nabogrensen enn 4 meter, men for å imøtekomme en bedre

estetisk utforming for boligområdet valgte en i samarbeid med denne naboen å ikke
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prosjektere garasjer på den delen av tomten. Også her har vi forsøkt etter beste evne
å hensynta naboenes ønsker.

4.2 Dette er bare spekulasjoner. Boligene ertenkt som seksjoner på et felles gnr og bnr.

4.3 i henhold til vedtatte reguleringsplan er det krav til 2 stk biloppstilngsplasser per
boenhet. Alle 3 boliger har enbiloppstillngsplass i carport samt at den nordligste
boligen har biloppstillngsplass nr 2 nord for boligen, mens bolig i midten og den
sørligste boligen har biloppstilngsplass nr 2 sør for boligene. Regulerings-
bestemmelsens krav til biloppstilngsplasser dermed ivaretatt, og dette er også vist på
situasjonsplanen.

4.4 Som det fremkommer av tegningene er prosjekterte boliger godt innenfor
reguleringsplanens krav om tilatt mønehøyde.

Forøvrig vil nevnes at det i nærområdet er bebyggeise som langt overstiger utnyttelsesgrad
og størrelse for enkeltbygg/garasjer. Enkelte av disse har en plassering som ikke er spesielt
gunstig for siktforholdene, spesielt i krysset Sykehusveien/F16.

Det vil etter at nabosynspunkter i stor grad har vært vektlagt ved utformingen, søkes om
dispensasjon fra reguleringsplanen for flytting av innkjørsel til Bremsebakken,samt lavere
takvinkel for byggene. Dette begrunnes med naboønsker om øket sikkerhet og reduksjon av
bygningenes størrelse og visuelle inntrykk.

Unikus as 30. mai 2011

,
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Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Herdis Skjerstad, Adresse Sykhusveien 15,8200 FAUSKE

l¥;,;Õenhedelkli~r~~tiÎwiÎ;;i~~,d

O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr;~,RR0117'6044'NOJ

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 392 og 1553
Kaare Barkhald, Adresse Sykhusveien 18a, 8200 FAUSKE

" Oenrie 'del klistres på kvitering

O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr: , RR0117".60475.NO

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Unn Inger Mariann Mathisen, Adresse Sykhusveien 18b, 8200 FAUSKE

.ib~ifn~d~lk¡¡:tfg~';å'!'. ......: .

O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg .nr: 'ü',RR 011i:.~04;1:~O kviteri~g"

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 101
Ronald Isaksen, Adresse Sykhusveien 18c, 8200 FAUSKE

"~dD~~~e'&I'k¡i~if~~¡¡k(ittéri~'g ..
O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr:'i.JRR011T6041:3)NO,:¡ .

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 100
Inger AUse Hanssen, Adresse Sykhusveien 18d, 8200 FAUSKE

;c; D~rine defkìist:es på kViteringO Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr:..~:BRJlJ,1i6045 a'NO "'i'

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:
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Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 790
Paul Kristian Sletbakk, Adresse Bremsebakken 20, 8200. fAUSKE

(ti':¥~'-X~~4!~?v";'..n'1r,?c;~~r:'~~'7'~,íZ".. ¡"JWerinede.' klistrèsjiå

O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr:cii'ÆlR0117,604'¡í;;,No

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 181
Kjel og Nora Bjerrekorn, Adresse Fyrskeppsvegen 46, Johanneshov, Sverige

r!f'B\t~;~
O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr:jj,;RR01h16Ò4~'Oe

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1530
Fauske Kommune, Adresse Postboks 93, 8201 FAUSKE

f'~i':-St-~t""~'01":,l¡;~;, :;':iw~-,kri'f~Gf:0"l~~ù:~~CJ ,::?:
j'\Denne"del klistresPã k\i

O Varsel er sendt rekomandert Poststedets reg.nr:\d,HR0117.6042n7g;NQ;~,¡§E

~_J
o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

-ÆY\~: i
.o

-ATT
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Planen består av plankart og tilhørende bestemmelser.

§l

FORMÅL MED PLANEN

1.1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på
plankartet er vi st med regul eri ngsgrense .

1.2 PL anområdet er i nnde L t i regu L eri ngsområder med fø L gende
formå L :

l .2. L BYGGEOMRÅDER

Boliger (81-827)
Fri ti dsbebygge L se (NI-N2)
Industri 01-12)
Offent L i ge bygni nger (01-06)

1.2.2 OFFENTL IGE TRAF I KKOMRÅDER

Kjøreveg. gang- og sykkelveg. fortau. jernbane.

1.2.3 FRIOMRÅDER

Lekeplass. park. plantebelte (FRI-FR21)

1.2.4 FELLESOMRÅDER

Felles avkjørsel (FI-F26)

Felles parkeringsplass (.FPI)

1.2.5 SPESIALOMRÅDER

Småbåthavn (HI-H3)
Bevaring av boligbygninger m.v (8EI- 8E2)

§2

FELLES BESTEMMELSER

2. L PLANKRAV

2.1.1 Før utbyggi ng av område B3. B22 og 827 kreves det freml agt
bebyggelsesplan. Som utgangspunkt for bebyggelsesplanen gjelder
reguleringsbestemmelsene i denne plan.

2.1.2 For tomter i øvrige områder kreves det fremlagt situasjonsriss
sammen med byggemelding. fortrinnsvis i målestokk 1:500.
Situasjonsriss skal vise plassering av bolighus. garasje og
uthus. samt evnt. gJerder. forstøtni ngsmurer .

'\
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2.1.3 Bygni ngsrådet kan di spensere fra regul eri ngsbestemme L sene.

dersom særlige hensyn taler for det. innenfor rammen av Plan- og
bygni ngs L ovgi vni ngen og i nnenfor rammen av Fauske kommunes
bygni ngs vedtekter .

2.2 VEGANLEGG

2.2.1 Vegenes stigningsforhold fremgår av de høyder som er påført
regul eri ngskartet .

2.2.2 L tillegg til den viste reguleringsbredde for vegene kan det tas

areal til nødvendig skjæring/fylling. Terrenginngrep i
forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Vegskjæringer og fyll i nger ska L søkes beplantet eller behandl et
på annen til ta L ende måte.

2.2.3 I avkjørsler og kryss skal det være fri sikt i henhold til
bestemme L ser i veg L oven med t i L hørende forskri fter.

2.2.4 Trafikkområder skal 
opparbeides med den inndelingen av kjøreveg

og gang- og sykkel veg som er vi st i P L anen. I nødvendi g grad kan
gangvegene anvendes t i L kjørbar adkomst for ei endommer som ikke
kan få adkomst på annen måte .

2.3 STØV

2.3.1 Det settes krav til utbygger langs E-6 om at det skal foretas
støyberegninger i hvert enkelt ti Helle i de områder der
kommunen anser det Som nødvendi g.
Før byggetillatelse gis i de støyutsatte områdene. skal
støyberegni nger være foretatt. og eventue 1) e støydempi ngst i ltak

ska L være vurdert.

2.3.2 Den laveste støygrensen iht. retningslinjene fra
Miljøverndepartementet (rundskriv T~8/79) legges til grunn ved
støyømfi nU i g bebygge L se.
Ti 1 tak som bygni ngstekni ske L øsni nger evt. støyskjermi ng er

utbyggers ansvar. Det samme gjelder framtidig vedlikehold av
s L i k støyskjermi ng.

2.4 BYGGEGRENSER

i -
!

2.4. lEt~3J,;ltgJiinesJ~9J .p'lia~~~recsJ~.pâ..tomten sl ik planen angir. og med.
¡llØi;.eif,âtn.ii;gj tii.setš. lengderetning" Bygni ngs rådet kan fravi ke
kravet til plassering dersom forhold til garasje og uthus gjør
det nødvendi g. Område B3. B22 og B27 vurderes særsk i L t. dog må
byggegrenser følges.
Der byggegrense ikke er vist gjelder bestemmelsene om
byggegrenser i plan- og bygningsloven.
Garasjer skal i hovedtrekk plasseres innenfor regulert
byggegrense men der terrenget L i gger t i L rette for det kan
bygni ngs rådet ti 1) ate garasje p L assert nærmere veg enn det
plankartet viser.

2.5 ETASJETALL/BVGGEHØVDER

2.5. iaQiJ19mtJs!lPpføre~;¡~1t~¡;Ni¡~.milJ¡ilA0!Æ~tti$Jer. Maksi ma L mønehøyde er 7. O m
må lf fra topp grunnml!~ .
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For alle boenheter er det tillatt å oppføre garasje i inntil 1
1/2 etasje. Maksimal gesimshøyde er 2.5 m. og maksimal mønehøyde
er 4.5 m må L t bakkant terreng.

2.5.2 Takvinkel skal ikke være mindre enn 22.50 og ikke større enn 450.

2.6 UBEBYGDE AREALER

2.6.1 Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.
Store trær (over 5 m) og vegetasjon som gir levirkning. må ikke
fjernes uten bygni ngsrådets samtykke.

2. 7 OVERFLATE

2.7.1 Bygningene skal oppføres med fasader i mur eller tre.
Bygningsrådet skal påse at bebyggelsens form. fasader og
vi ndus innde L ing. og syn L i ge materi a L er ha rmonerer med
bebygge L sen omk ring.

2.8 PARKERING. ADKOMST

2.8.1 Det må anlegges 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. eller på
fe 11 es tomt for et område.

2.9.1 Utbyggi ng av området ska L skje i 4 etapper (4 områder). Områdene

er vist på reguleri ngSkartet .
Områdene skal bygges ut i følgende rekkefølge:

1. Område 4
2. Område 3
3. Område 2
4. Område l

2.9.2 Det er ikke anledning til bygging i de områder som .ikke er
klargjort før samtlige tomter er utbygget/solgt i et tidligere
oppa rbei det område.
He 11 er er det ikke ti 11 at t å bebygge noen tomt i nnen et område
før nødvendig opparbeiding av veg. vann og av L øp har funnetsted.

2. 10 REKKEFØLGER

2.10.1Lekeplasser og biloppstillingsplasser skal ferdigstilles
samt i di g med bygni ngene.

§3

BYGGEOMRÅDER - BOL IGER. Bl - B27.

3.1 Bebyggelsen skal nyttes til boligformål 

og tilhørende garasJe oguthus.

3.1.1 Uto.yttelsesgradener vist på plankartet Og varierer fra felt ti'l
felt i byggeområdet. U=prosent bebygd arecìlC%-BYM. Prosent
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¡b'eb;ygêV"(Jretlfl'angi'r andelen' av tomtearealet som bebyggelsen
..faksMrf¿H't kan dekke .
GaEa$'~ei:Ht'ea'l,'måikke overstige 35 m:? Areal av uthus må ikke
overstige 25 m2. Det er ikke ti 

llatt. med beboelsesrom i garasj.e
og uthus .

3.1.2 Bygningsrådet kan tillate næringsvirksomhet i uthus på
boligeiendom dersom det ikke er i konflikt med områdets bruk til
boligformål. Slik næringsvirksomhet må være knyttet til husflid.
håndverk og kunsthåndverk. Lagri ng utomhus i forbi nde L se med
næringsvirksomhet er ikke tillatt.

§4

BYGGEOMRÅDER - FRITIDSBEBYGGELSE . NI - N2.

4.1 Bebyggelsen skal nyttes ti L naustformål.Naustene kan ikke
benyttes som "hytte" og det er ikke tillatt med beboelsesrom av
noen art i så henseende. Det tillates heller ikke innmontering
av i L dsted i naustene.

4.1.1 Eksisterende naust inngår i planen slik de er avmerket påplankartet. .
4. 1.2 I naustområdene kan oppføres naust med grunnfl ate i nnt i L 50 m2

og høyde ikke over 4.0 m. Naustene skal føres opp med saltak og
med en innbyrdes avstand ikke under l.S m.

4.1.3 Naust skal ha tradiSjonell utforming og farge og tomtegrense
ikke L enger enn 0.5 m i hver retni ng utover utvendig vegg.
Naustene ska L bygges på en s L i k måte at he L heten innenfor
området ivaretas . Pl assering av naustene ska L godkjennes av
bygni ngs rådet .

§5

BYGGEOMRÅDER - FORRETNINGER. KONTOR M. V.. Fl.

5.1 Bebyggelsen skal nyttes til forretningsformål og kontorformål.
5.1.1 I område Fl skal opprettholdes eksisterende bygning for

forretni ng/kontor . Forhol det me 110m bygni ngens brutto gul varea L

og brutto tomteareal (utnyttelsesgraden U) inklusive fellesareal
må ikke overstige den verdien som er angitt på plankartet.

5.1.2 Forretni ngsbygg kan føres opp i i nnt i L 2 etasjer. Bygni ngs 

rådetkan tillate at deler av bygningen innredes som bolig. dog ikke i
l. etasje.

5.1.3 Bygni ngs rådet kan forby vi rksomhet som på rådets skjønn er
sjenerende for de omboende eller til ulempe for den offentlige
ferdse l.

§6

BYGGEOMRÅDER - INDUSTRI. I i - 12
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6.1 Bebyggelsen skal nyttes til virksomheter relatert til industri

6.1.1 I område 11 skal opprettholdes eksisterende bygninger for
industri. kontor og lager. Utnyttelsesgraden står på plankartet

6.1.2 I område 12 skal opprettholdes eksisterende bygning for
bi L verksted og L agerl kontor. Utnyttel sesgraden stå r på
plankartet

6.1.3 Ved ytterligere bygging i området skal anleggets art, utforming
og pl asseri ng i hvert enkeltt i He 11 e godkjennes av
bygni ngs rådet . Det kan fastsettes at bedri fter som antas å vi 11 e
medføre særlig ulempe. henvises til andre industristrøk.

6.1.4 Gjerders utførelse. høyde og utforming, skal godkjennes av
bygni ngs rådet .

§7

BYGGEOMRÅDER - OFFENTLIGE BYGNINGER. 01 - 06.

7.1 Bebygge L sen ska L nyttes t i L bygni nger under offent L i g formå L .

7.1.1 Området OL benyttes til barnehage og nødvendi ge utearea L og

parkeringsareal i forbindelse med drift av barnehagen.

7.1.2 Områdene 02-04 nyttes til "trafokiosker".

7.1.3 Området 05~06 nyttes til eksisterende pumpestasjon.

§8

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER - KJØREVEG. GANG- OG SYKKELVEG. FORTAU
OG JERNBANE.

8.1 I tillegg til eksisterende offentlige trafikkområder inntatt på
reguleringskartet kan det anlegges kjøreveg. gang- og s.ykkelveg
samt fortau som vist på plankartet.

§9

9.1 FRIOMRÅDER - LEKEPLASS. PARK. PLANTEBEL TE. FRI - FR21.

9.1.1 Områdene FR6-FRI3 og FRIS. FR16 skal benyttes som lekeområder.
og til samlingssteder for beboere i planområdet.

9.1. 2 Bygni nger ti 11 ates i kke oppført i fri områder avsatt t i L lek.
Bygni ngs rådet kan gjøre unntak for mi ndre an L egg og bygg
beregnet på lek. dersom de i kke hi ndrer bruken av fri området.

9.1.3 Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i friområdene.

9.1.4 Områdene FRI-FR5 og FR18. FR19 opprettholdes som plantebelte med
naturlig voksende planter og trær. Formålet med dette er å
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opprettholde/fremme støyskjerming mot NSB og på samme måte gjøre
ovenfornevnte område og område mellom E-6 og sjøen "penere".
Bygninger.tillates ikke oppført.

9.1.5 Områdene FRI4. FRI? FR20 og FR21 er avsatt t i L park for
rekreasjon og opphold for allmennheteri. Bygninger tillates ikke
oppført.

9. L .6 I områdene FRI? og FR20 er el dre bol i ghus krysset ut. Det betyr

at bolighusene kan stå ved vanlig vedlikehold etter Plan- og
bygningsloven så lenge de eksisterer. Men påbygging/nybygging i
disse områdene vil ikke bli tillatt.

§IO

SPESIALOMRÅDER - SMÅBÅTHAVN. Hl - H3.

10.1 Områdene er avsatt til eksisterende småbåthavn og eksisterende
anlegg skal opprettholdes.
De er i utgangspunktet ikke tillatt å oppføre bygninger innenfor
spesialområdene. Men bygningsrådet kan likevel godkjenne
oppføring av bygninger som har tilknytning ti 1
regu L eri ngs formå L et i området.

§11

. SPESIALOMRÅDER - 8EVARINGAV BOLIGBYGNINGER M. V.. BEl - BE2.

11 . L Områdene BEl og BE2 er avsatt t i L spes id L område for bebygge L se
som på grunn av kulturhistorisk verdi skd 1 

bevares . Områdene
består av bolighus. fjøs. uthus og omkringliggende tomt.
Bebyggelsen representerer et fint innslag i kulturlandskapet og
ska L L i gge som en hi stori sk ressurs i bo L i gområdet .

11.2 Regulering til bevaring innebærer i utgangspunktet et
ri v i ngs forbud.
Beva ri ng omfatter i kkebygni ngens i nteri ør. og i nnebærer ikke
noen vedlikeholdsplikt ut over det som følger av Plan- og
bygninglovens bestemmelser.

11 .3 1 nnenfor området kan eks isterende bygni nger i standsettes under
forutsetning av at målestokk. takform. fasader. vindusinndeling.
dør- og vindusutforming og materialforbruk opprettholdes eller
mest mulig tilbakeføres.
Eksisterende bruk opprettholdes.

§12

FELLESOMRÅDER - FELLES AVKJØRSEL. Fl - F26.

12.1 Felles avkjørsel til tomtene kan opparbeides slik planen viser.
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plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Kommune Gnr. Bnr. Adresse
Fauske 103 1573 Bremsebakken, 8200 FAUSKE

Søknadstype Tiltakstype Formål Beskrivelse av bruk
rammetillatelse Boligformål bolig annet Boliger sammenkjedet med carporter

Fauske Kommune ønsker alternativ forslag ti utforming av fasader som er mer i tråd med gjeldende
reguleringsplan for området før det tas stilling ti søknaden. Da naboer og gjenboere skal ha mulighet til å komme
med innspil ti deUe alternativet nabovarsles dette.
Alternativet berører kun utforming av selve byggene, og ikke hverken utnytelsesgrad, størrelse, plassering eller
andre forhold knyttet ti opprinnelig nabovarsling og søknad om rammetilateise. Tidligere søknad om
dispensasjon for takvinkel vii derfor ikke gjelde ved denne utformingen.

Eventuelle merknader må være kommet ti søkerAiitakshaver innen 2 uker eUer at deUe varsel er sendt IAnsvarlig søker -i
navn Besøksadresse Postadresse ~ Fausk(~ konimlJ~J
UNIKUS AS (søk) Terminalveien 10, 8006 BODØ Postboks 4104 Jensvoll, 80891 ODØ E. -H:Kontaktperson to !
navn e-postadresse Telefon Mobilelefon ~/l-Q~ I \ .. I' I
Per-TerJ'e Marthinsen ptmffunikus.no 45295293 45295293 1-"1

M~~;::e~: ;::k~S~O~:~; 4104 Jensvoll, 6069 BODØ ~:~~~~sno 1;111;;CJsJ: in~~JJ

Vedleggslype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Tegning ny plan E E1-A Plan 1.etg for Alternativ løsning
saltakversjon

Tegning ny plan E E1-B Plan 2.etg for Alternativ løsning
saltakversjon

Tegning ny snitt E E1-C Snitt for Alternativ løsning
saltakversjon

Tegning ny fasade E E1-D Fasade 1 og 2 for Alternativ løsning
saltakversjon



Tegning ny fasade E E1-E Fasade 3 og 4 for Alternativ løsning
saltakversjon

Ansvarlig søker

Dato \t" 22.09'~011 ..

Signatur ~QO::e.c i

Gjentas med blokkbokstaver

? --. ~'v11e Nt CN C l: rJ

I,

. - " ," ;-;~ ( " .
,,;-:::~,.:.-,. .

;,:,. '. .:.. ....1.;\ ,

; ,:,~.:/.:-'
,-' _ .'"4 .

.. ¡.:í;,r.i;
".i"l.'

~ .;. ,--~.: .,;.'.
. .-.-'' ':. ¡:: (".;:_'~ .¡ ;?¡-:;;~,'~;': :"', :¡.: -' .-r.; ,,' ,o. "j;.._~),;!~ ';.:1''::-; -~ I::; ....~ .f:; 'i~\h:.:: .,-. \.,:/: '/~:ú'_/:_":.~.'"



I.. Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Herdis Skjerstad, Adresse Sykhusveien 15, 8200 FAUSKE "'j. .'. , ,,'Co 'c t"""j~("

'Denne del klistres på I\ltiell119f't ,

O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: '~RR 0539;!l3987 NO~! c, " \;

o Varslet er mottatt o Samtykker i tilaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 392 og 1553
Kaare Barkhald, Adresse Sykhusveien 18a, 8200 FAUSKE

O~rí'ii~delldi'~très påll¡tiê;¡ng

O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: c, RR053934024 NO .

o Varslet er mottatt o Samtykker i tilaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Unn Inger Mariann Mathisen, Adresse Sykhusveien 18b, 8200 FAUSKE

'ie ô~iiri~1ã;fill¡iír#pã'l~rit~íin9,

O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg .nr:),RR 0539L4490,7.NO:;, J"...' .

O Varslet er mottatt O Samtykker i titaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 1 03, Bnr. 1 01
Ronald Isaksen, Adresse Sykhusveien 18c, 8200 FAUSKE. ... .,..,r ,..', .... ",

'.~6enne'dei.kItSirespã ~yi'.,~rtng

O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr::RR0539iMQ1j5;NO .£.

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 100
Inger Alise Hanssen, Adresse Sykhusveien 18d, 8200 FAUSKE

r,'

,Denne dei klisIres pl\kviterin~
O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:_ RR0539,,4399,,5iNO

o Varslet er mottatt o Samtykker i tiltaket

h;'ôljø~.
/'v G\

\ 2 2, 09, 11 )

'\.~":__//
Dato: Signatur:



Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 790
Paul Kristian Sletbakk, Adresse Bremsebakken 20, 8200 FAUSKE

.Denn;' d~lî(li!;íré;;ipå°kviHeriri~
O Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.ni '!3R053943973 NO'" ..

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 181
Kjel og Nora Bjerrekorn, Adresse Fyrskeppsvegen 46, Johanneshov, Sverige, 9999 Sverige

o Varsel er sendt rekommandert

~", ~-
Denriedèi klisIrespå Iwittering;

Poststedets reg.nr., . RR 0539."395 6"NO' ..

o Varslet er mottatt o Samtykker i tilaket

Dato: Signatur:

Nabo/eiendom

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1530
Fauske Kommune, Adresse Postboks 93, 8201 FAUSKE

,;;)Oerine'd;rklis¡;espã 'kViti~ljng

Poststedets reg .nr: . 'HR 0539"~396 ~o' NO,..,fo Varsel er sendt rekommandert

o Varslet er mottatt o Samtykker i tilaket

Dato: Signatur:

~ 1
...;-:~5 (j'

(:; 09 \ 1
"-"--'



Erklæ.ring..

J -1.f

í:~ ~.i F. auskU kom.mune -.cl.

--_.__.__._.._~" -_._-~'
S,.Ksbeh...__. -_....

I l(ro_ii'l-.-.---~ .. .... l'
( !O;:¡ssf;ring

l"...... .-......-...--......--..T-----.----..,....
I. J ID I.. i S iD I.'..¡ l\ 5lJJ' i... ,. .... ., ¡

Erklæring vedtgødkleiing av nybygg, bQllg med terasse og garasje/bd nætmete

nabogrenseenn 41tet~î'.

Inget Han~sens()m eier avOm '10~ Bnr 100 gir hervedBbbe Prøsjßkt AS s.øm eiør av Ont 103

Bnr lSV3 têtt ti å bygge boUger for salginti,1 i meter!ra vår felles grense. Denne rétt~fi gis
Kun Ì8Iensen nord for IrtetHatššens ek$lstel'~nde ,gat~je.$e roerket pwipå vedlaw: kar.

EbbëPrøfÛekt AS eier av ,gp Hi~ ..aur 157jgìr herved Jjj~er ßâíšéJ1Soro eiør ,av Gnr 1.0a
Bnr 100 tett til å bygge garasje Iftf2w. av Bbbes eiengom l lnger H'ánssefinoÏ'dtedë'l av

tomten,$e merket pun påvedlâ..g1G.

Sted.: FâlíSk~ Dat(): 27.02,.2Qll
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Unikus.
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¡'f;: r':auske kommune I
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I ;lLt/1 -lì. I! i
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Fauske Kommune
Postboks 93

8201 Fauske

Att.: O. W§rheim

Bodø, 23.01.12

Saksnr 156/11 Bremsebakken, Gnr 103/1573 Fauske

Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes $2.9.1 og $2.9.2 om
utbyggingsrekkefølge, for utbygging av Gnr/Bnr 103/1573 i Omr~de 1 uavhengig
av utbygging i de øvrige omr~der i planen, og uavhengig av om disse omr~der er
helt utbygget eller solgt.

Nabovarsler er sendt 23.01.12, kvittering vedlagt. Eventuelle nabomerknader
ettersendes n~r fristen er utløpt.

Med vennlig hilsen
Per-Terje Marthinsen

Byggmester/Kalkulatør

Unikus as

Terminalvn. 10

Postboks 4104, Jensvoll
8089 BODØ

Telefon 75565120
Telefaks 75565110
E-post: post(§unikus.no

Bank: 8902 06 15894
Foretaksnr: 960 577 493



Søknad om endring av tillatelse

i_~jrl:;us~,~or;m~n~ J~
1_________~____lsaks_~~~_"_ LU

I 2L,-IL._. I~l--------.---...--.----------___J"("wS"fíllD Ii i 11.,1. '-'. J¡----~---_._--,---_!
iJ1ID I s. io !
I 2. ":. r I

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Adresse

Bremsebakken, 8200 FAUSKE

Organisasjonsnummer Kontaktperson

960577493 Per-Terje Marthinsen
e-postadresse
ptm~unikus.no

Annen endring av tiltaket

Beskrivelse av endring
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes $ 2.9.1 om utbyggingsrekkefølge.

.~.i:.~~~~_~~..!ra .~~~~_~.~~.,....__.._._,.....,.._.._..,

Kontroll av vedleggstyper viser at følgende vedlegg mangler:
null

(titakshaver signere for tilak uten ansvarlig søker)
Ansvarlig søker

Dato ~ 23.01.201 ~

Signatu~_~/
Gjentas med blokkbokstaver

~.-:, ~(e'al£N't tJ



Gjenpart av nabovarsel

l ~. Fau;'iï(e~ko~ri~~imo -~--¡1--.----l i Sakshnh. ¡

j----.-~~.. ._-. _..-.... .......--1
2LtI-/0

l
l

l~~~~~~.=~. -~~---_.. ~J

I. 'l' !Ll.rl- l-. .1.5.. ID . .. . i
!-.=.j.._.-.-.----.. L ......,..__~ _._.. ___._.1

lE..
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

¡'~---"--"--'r----"~"--".'-"l!"-"-_.'''-''''-'-''.''''.-...............................--.......--.......
! Kommune ~ Gnr. Ü Bnr. l Adresse I
Fauske 103 1573 Bremsebakken, 8200 FAUSKE

¡.......................--..,..........~...-- -...... ....... ..... .-.... ............... .....w....... ............... ............T'''..''.-_....-.............""......,..................,-..........,........".... "-.... ,..."',........ "."... .._"...........'1¡ Søknadstype . ! Tiltakstype ¡ Formål E Beskrivelse av bruk I
søknad om endring av gitt tilatelse Boligformål bolig annet Boliger sammenkjedet med carporter

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes $2.9.1 og $2.9.2 om
utbyggingsrekkefølge, for utbygging av GnrlBnr 103/1573 i Område 1 uavhengig av utbygging i de øvrige områder
i planen, og uavhengig av om disse områder er utbygget eller solgt.

Eventuelle merknader må være kommet til søker/titakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt

Postadresse
UNIKUS AS (søk) Terminalveien 10,8006 BODØ Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ

Kontaktperson
I... "..."........ ..........-..................,. .....,.....,.............. ........,..................,."....._......."..".".......... ;......_...............'''.....¡ navn ¡ e-postadresse ~ Telefon ~ Mobiltelefon L
Per-Terje Marthinsen' ptm(Qunikus.no ' 45295293 ' 45295293 '

Merknadene sendes:
Navn Postadresse e-postadresse
UNIKUS AS (søk) Postboks 4104 Jensvoll, 8089 BODØ ptm(Qunikus.no

Ansvarlig søkerDato ~Signatur .
Gjentas med blokkbokstaver

? í: ~-f( \U~



Gjenpart av nabovarsel r2..
Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Herdis Skjerstad, Adresse Sykhusveien 15, 8200 FAUSKE

~ Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr!f5:'R~~~t~i;;rtsi;

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 392 og 1553
Kaare Barkhald, Adresse Sykhusveien 18a, 8200 FAUSKE

ll Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.ntg~~~~~~t~~ *' i&~ering~tN

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1429
Unn Inger Mariann Mathisen, Adresse Sykhusveien 18b, 8200 FAUSKE

.. ~gõ:örÍ~'d~1 k,idi;:~ti k,1t~;¡ng:=,)LJ Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr;L~.B~9.,;t~8 7 NO~/ ',.:'

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur;

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 101
Ronald Isaksen, Adresse Sykhusveien 18c, 8200 FAUSKE.
rY t" ò:iîrig'1ielkli;reš på ~il~ringd,
LJ Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr;,Z',RR0539, 4937ic3'NO ;j':'\?ii;:,;~j',!¡

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Dato: Signatur:

L

/'òD'Ø~1

(~\. 0112)1\ i" i
. ''-~(J--_...Ç".:," .,.1"'i.2a~ ~

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 100
Inger Alise Hanssen, Adresse Sykhusveien 18d, 8200 FAUSKE

cJ Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: ,~!~~h~~~~~~tßt~Ît!~ri::,:,

O Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket



Gjenpart av nabovarsel f2-~
Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 790
Paul Kristian Sletbakk, Adresse Bremsebakken 20, 8200 F~LlS,K,~,,,,,"e""',,".,r,'~

t':;'ennedel klistres På

di Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: ;11~B.,Cl~~il!!,(32NOi."~';4'

D Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 181
Kjell Bjerrehorn, Adresse Svartbackens By 377, S-136 59 Vendelsø, Sverige,-- Sve~ige

f;f5enh:d~fkii5t;~š'Pä.$.itw:". "f¡ri V I d k d rt P t t d t . î;úìÀ053!f4923'9;,NO.,.:"
LJ arse er sen t re omman e os s e e s reg.nr. '(", ""., ...""",. ,VS"",',

D Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

Fauske kommune, Gnr. 103, Bnr. 1530
Fauske Kommune, Adresse Postboks 93, 8201 FAUSKE

"" Øibèn~e"dèrkì¡~re~'dPåkViter¡n9'~~,'jL. Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:"t~RRJ!sã!llm4'2(NÓ,'ii!i:,.. '1*)';
"'.:':V ';.'-"""'~~','t-2t;-i::':':" '-~~""':-',~~,:._,,"O-.i :,,-e;.,- ::-'

o Varslet er mottatt O Samtykker i tiltaket

Dato: Signatur:

,"6 ör~..",
/'(,. 0~

( 23 01)
~.-!.-r- Ci

")- ~' \ / (ý(~t.c~t/~



l FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fylkesmanen i Nordland, Moloveien 10 8002 BODØ
Nordland Fylkeskommune Kultuavd. Prinsensgt. 100 8048 BODØ

'.'li

Saksbehandler: Oddbjørn Wàrheim - Telefon: 75600771- Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 12/817/0WA Dato: 25.01.2012

ANMODNING OM UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRVET
OM UTBYGGING AV BOLIGFELTET I FAUSKE ØSTRE DEL L lET APPER JVF.
PKT. 2.9 I BESTEMMELSENE.

Viser til vår oversendelsesbrev av 15.11.2011 ang. uttalelse om disp. for utvidelse av gangvei
i forlengelsen av Sykehusveien som atkomst til boligtomten i Bremsebaken. Samt til Deres
svar av 02.12.2011.

Tiltakshaver vi Unikus AS, Bodø søker nå om dispensasjon fra kravet i pkt. 2.9 i bestm. om
utbyggingsrekkefølge for reg. planen Fauske østre dell. Den er delt inn i 4 områder med
rekkefølgebestemielser, jvf. vedlagt kopi av planen hvor områdene er avmerket.

Siden omsøkte tomt ligger i utkanten av område nr.1 søkes det om dispensàsjon Îor bare å
fremføre vei i henhold til planen fra forlengelsen av Sykehusveien til enden av tOmten.
Det same gjelder Van og kloak. Dette fordi området planen gjelder er på private
eiendoiner der greieme ikke har planer 011 utbygging på mange år.

Koinunen ber om en uttaelse innen 25.02.2012.

Med ml.en .¡

~~eli- .
A vd.ingeniør

Kopi til:
Ebbe Prosjekt AS
UnikusAS

Nedre Hauan vei 7 B
Postboks 4 I 04 Jensvoll

8209 FAUSKE
8089 BODØ

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggllt1i2 I
E-post: postmottak(!fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 60 06 00 75 60 07 63

Org. nr: 972418021
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Sentralbord 1

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ses(gfmno.no
7. februar 201216:24
Postmottak; Oddnjørn Wårheim
Vedr søknad om dispensasjon fra krav om rekkeføleg fastsatt i
reguleringsplan for Fauske østre

Vi viser til oversendelse fra dere av 25.01.2012. Vi har ingen merknader ti søknaden.

Med hilsen

Svein Einar Stuen
Seniorrådgiver miljøvernavdelinga

Fylkesmånnen i Nordland
Telefon: 75531552
E-post: sest.fmno.no
Internett: wwJmno.no

, .-..-.---...:,---.---------1
I ;;'3 Fauske kommune

LlL ri JSã~~'\A
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(l~:A~g
V~r dato: 07.03.2012
V~r referanse: 12/6516

Deres dato: 25.01.2012
Deres referanse: 12/817/0WA

Plan og miljø
Org.nr: 964 982 953

Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

ty-I ?r\?-

"",,""' 12. -. I
IJ id \ S.ID

\n~_~L~:t5~I-!...~~1 bLI ! ~

Uttalelse ved offentlig ettersyn søknad om dispensasjon - Fauske kommune -
gnr 103 bnr 1573-Fauske østre - del 1

Med bakgr i lov om kulturinner, naturmangfold1öven og p1an- og bygningsloven,
heruder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Ku1tu- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan om rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Det går ikke frem av kommunens saksbehandling om kommunen tilrår at søknad om
dispensasjon innvilges i denne saken. Det vises til p1an- og bygningsloven s § 19-1 som
omhandler dispensasjon.

Det er tidligere gitt dispensasjon fra same reguleringsplan om oppførig av 3 boliger i rekke
datert 15.11.2011. Dette er et klar uttrykk for at planen er moden for revisjon.. Målet med

oppdaterte planer er blant anet å redusere dispensasjonssøknader og gi nærìngslivog
innbyggere forutsigbarhet i forvaltnngen av kommunens arealer.

Fylkeskommunen vil på dette gruag ikke anbefale at kommunen innvilger søknad om

dispensasjon i denne saken. Kommunen bes sette krav om at deta1jreguerìng skal utarbeides i
denne saken.

Med vennlig hilsen

.'.~L~d\ L)Ylcl
Da B sth 1m
pl - o ro ljøleder

e
rådgiver

Kopi til:
Marinus Hauglid

Sametinget
d

Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 92
Tlf.: 75650000
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Marianne SlIrl
Plan og miijø

post(§nfk.no



,'-

Kaare Barkhald
Sykehusveien 18 A
8200 Fauske

Unn Mathisen
Sykehusveíen 18 B
8200 Fauske

Ronald Isaksen
Sykehusveien 18 C

8200 Fauske

Unikus AS

Postboks 4104, Jensvoll
8089 Bodø

l¡Q.-(~
KI,:SGring -e . --j

li~ú~l3L'l~TJ

PROTEST PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON AV 23.01.2012 - SAKSNUR
156/11 BREMSEBAKN, GNR. 103 BNR. 1573 - EBBE PROSJEKT AS -
RATILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 BOLIGER

Vi viser til søknad om dispensasjon av 23.01.2012 og rametilate1se av 18.10.2011 til Ebbe

Prosjekt AS, Fauske, samt vår klage av 04.11.2011 til Fauske kommune.

Vi vil bemerke at klagen ike er behandlet og heller ike vår anodning om å gi klagen
oppsettende virknng er vurdert av kommunen. Lovbestemt sakbehandlingstid for klagen er
derfor oversittet av kommunen.

Tilatelsen er gitt av kommunen. Nå er saken supplert med -søknad om dispensasjon fra plan
om å vike fra planens krav til utbyggingsrekkefølge, noe som er en snodig behandling fra
bygnngsmyndigheten.

Vedtaket av 18.10.2011 er beheftet med sakbehandlingsfeil, da dette avviket som det nå

søkes om dispensasjon for ike er vudert under behandlingen avranetilatelsen av

18.10 .20 11. Saksbehandlingsfeilen har derfor invirkng på vedtaet, og rametilatelsen av

18.10.2011 må omgjøres.

I byggesaken foreligger det så mange avvik fra plan, at kravet skal være stilt til tiltakshaver
om at disse fremmet en regueringsendring, slik at kravene til bred prosess blir hensyntatt.

Søknaden om dispensasjon er ikke begruet. Det er søkers ansvar å grgi søknaden. Det er

ikke gitt noen bestemmelser som åpner for at det kan gis untak. Kommunen har derfor ikke
anedng til å gi dispensasjon så lenge det ike foreligger en begrelse. Fravær av negative
konsekvenser er ikke alene god nok gr for å gi dispensasjon. Det bemerkes at
Sivilombudsmanen har lagt til gru at det neppe er tilstrekkelig at hensynene bak den
regelen det søkes dispensasjon fra ikke foreligger. Bestemmelsen må antaelig forstås slik at
det i tilfelle må foreligge positive relevante grer på søkersiden for at dispensasjon skal
kune innvilges. Hensynene bak den regelen det søkes dispensasjon fra vil imidlertid kue
inngå som et relevant rettslig vurderingskrterium for om lovens vilkår er oppfylt.

1



Utbyggingsrekkefølgen er satt for å ivareta en forsvarlig utbygging av infastrtur, som
veier, grønnstr og V A-anegg.

I reguleringsplanen er adkomsten til område B 19 lagt til felles adkomst F 16.

I denne saken er det søkt om å fravike plan, med den konsekvens at gjennomkjøring skal sIge

via Sykehusveien og bidrar til økt trafIkbelastning med følgende økt risiko for trafikkulykker
for bam- og unge. Tidligere begrunelse for å benytte Sykehusvei~n som atkomstvei, skal

være at trafikksikerheten søkes bedres, noe som imegås. Øvre del av Sykehusveien
fremstå i dag som en gang- sykkelveg og er hovedåre for gående og syklende mellom Hauan
og sentr. Sykehusveien er for smal til møtende biltrafkk, 2 biler, og er uten
tilfredsstillende sikt1iner. I tilegg har vegstreknngen ingen drenerig og grøftng.
Eksisterende trafIk bidrar til at vegen hvert år ødelegges, og vegen er ikke dimensjonert for
økt trafIk. I dag må vi håndtere overfatevanet for å ungå tilsig til våre eiendommer.
Prosjektert tiltak eller tilatelsen viser ike hvordan overflatevanet skal håndteres. Vi kan på
ingen måte godta at det dispenseres fra reguleringsplanen, og i alle fall må vegen oppgraderes
til dagens standard for adkomstveg. Tiltakshaver må vise hvordan utbygger vil oppgradere

Sykehusveien, blant anet med stikenner og håndtering av overflatvan.

Det foreligger ikke telTengprofier som viser bygnigens høyde målt fra gjennomsnittlig
planert terreng. Leke- og utenomhusområdet har ike kvaliteter som er fastsatt i Teknisk
forskrft.

Lekeområdet til tilatte boliger har ikke tilfredsstillende kvaliteter, all tid adkomst F16 merket
i reguleringsplan er adkomstveg til 4 eiendommer. Lekeområdet vest for boligene er smal og

langstak. For å ha tilfredsstilende kvaliteter på uteområdet, må området minimum være 7
meter i begge retnger. Disse målene kan ikke søker vise til i det avsatte lekeområdet. Når
området er så smalt vil f.eks ballspil medføre farlige hendelser ved at bar kan springe in på
adkomstvei merket F16 i regulerigsplan, ogi yterste fall medføre dødsfall ved møte med
biltrafikk. Det andre området sør for bebyggelsen er bratt og ulent, og har ikke
tilfredsstilende kvaliteter som Teknsk forskrft fastsetter for kvaliteter for areal som skal
avsettes til lekeområder, TEK10 §§ 8-1 og 8A.

Maksimal tilatt gesimshøde er 8 meter og maksimal tilatt mønehøyde er 9 meter, jf. plan-
og bygningsloven (pbI.) § 29-4 første ledd, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Snitt
tegngen viser mønehøyde på 7,5 meter målt fra såle.

På situsjonskaret viser hødeforskjellen på omsøkte tomt 3 meter hødeforskjell, fra kote 33
til kote 36. Integnet tilta på situasjonskaret viser ikke om at telTenget i forkant av

bygnngene skal fylles opp til kote 35. Kommunen har ikke kontroll på bygnngens høyde i

telTeng, all tid denne ike har etterspur dokumentasjon som fastsetter bygnigens plassering i

terrenget. Til søknaden ligger det ingen tegnger som viser vertikalprofier for terreng etterat
bygningene er oppført. Kommunen har ikke vudert bygningens høyde målt fra
gjennomsnittlig planert terreng, all tid telTengtegnnger ikke er innentet fra ansvarlig søker.
Det er holdepunter som tilsier at bygnngene blir høere når målereglene etter Teknisk

forskr skal følges, TEK 1 O § 5-9, jf. § 6-2. Fylles tomta opp til kote 35, vil terrenget skrå
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hardt ned tìl kote 33, og bygnigens høde blir 2 meter høyere enn vist på tegningene.
Kommunen må innente vertkalprofiler sett fra vest, nord og sør som viser bygnigens høyde
i terreng, slik at høyden kan måles fra gjennomsnìtt1ig planert terreng.

Det er yterligere en saksbehandlingsfeil at overskrdelsen av maksimal tilatt utnytelsesgrad
ikke er dispensasjonsbehandlet. Kommunen har ikke vudert størrelsen på overskridelsen, noe
som igjen medfører vanskeligheter ved fremtidig utbygging på eiendommen, når det ikke er
synlig hva denne utbyggingen har medført av utnytelse på området B 19 i reguleringsplan.

Bebyggelsen på eiendom gnr. 103 bnr. 100 og gn. 103 bnr 1530 skal ingå i
utnytelsesgraden for område B19. Dette er et forhold som berører naboer ved fremtidige
utnyting av tomtene på B 19.

Til sist er ike tiltaet vudert i forhold til ulempene, insyn og skjerming av lys og soL. Ved
at kommunen ikke kan fastsette bygngs høyde, at bygngene eventuelt kan plasseres på
kote 35, vil boligene bli plassert mye høere i terreng enn øvrige bygnìnger tilhørende
beboerne i Sykehusveien. Vi har ingen mulighet til å forutse hvilken ulempe tiltaket medfører,
all tid vi ikke vet på hvilken kote bygnìngen plasseres på.

Fauske, 3. februar 2012.

Med hilsen

/~,/ /' /1 /"
1~'C-(¿í.tt' t:Z/f tv.://

Kaae Barkhald

,/

tti\, ì Oîtd:)1 L':i(.i
Unn Mathisen

......, ,-~. .-0.
l~~'y~,úi.& ¡:\i:~

Rona1dìsaksen

Kopi:

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske
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Mottatt FM-NO

21 NOV, 2011

Kaare Barkliald
Sykehusveien 18 A
8200 Fauske

Unn Mathisen
Sykehusveien 18 B .
8200 Fauske

Ronald Isaksen
Sykehusveien 18 C
8200 Fauske

Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10

8002 Bodø

ANMODNING OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV 3 BOLIGER PÅ
EIENDOM GNR. 103 BNR. 1573 GIS OPPSETTENDE VIRKING - EBBE
PROSJEKT AS.

Ramnetî1atelse av i 8. i 0.20 i 1 til Ebbe Prosjekt AS fra Fauske koinune er påklaget av
undertegnede den 04.11.2011.

Vedtaket av 18.10.2011 er ugyldig på grnn av saksbehand1íngsfeil vcd at

dispensasjonsvedtaket ikke er begrnnet eller hørt av statlige og regionale myndigheter, og at
avviket ved overskridelse av maksimal tilatt utnyttelse av tomten ikke er
dispensasjonsbehandlet. Det foreligger en saksbehandlingsfeil at kommuh.en ikke har
innentet terrengprofiler som viser bygningens høyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Leke.. og utenomhusolnrådet har ikke kvaliteter som er fastsatt i Teknsk forskrft.

I klagen er det anodet om at tilatelsen gis oppsettende virkning inntil klagen er avgjort, jf.
fvL § 42.

I foreløpig svar fra Fauske kommune er anmodningen ikke vurdert, og vi ber om at
Fylkesmanen beslutter om å gi tìlatelsen utsatt virkning inntil klagen er avgjort.

Fauske, 17. november 201 L.

Med hilsen

.. . .~ Kyar ree.. Barkhald

~ J3,y.?~.:.d/
Unn Mathisen

U. ,i"v. l' kJ"SL.J

Kopi: Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske



. FYlk.l!mannen i

. Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Grethe Breimo, 75 53 16 17

gbrl1fmno.no

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Vår dato
23.11.2011
Deres dato

Vår referanse

2011/8690
Deres referanse

Vår arkivkode
423.1

RS1i-11
_Kiassering . . . . ~

It~rl~?~s-i~'1~il

Oversender anmodning om oppsettende virkning - Rammetilateise - for
oppføring av tre boligér på eiendom gnr 103 bnr 1573 - Ebbe Prosjekt AS -
Fauske

Vedlagt oversendes brev av 17. november d.å. fra Kaare Barkhald, Unn Mathisen og
Ronald Isaksen angående anmodning om oppsettende virkning.

Det fremgår av brevet at avsenderne har påkaget kommunens vedtak om å gi
rarnetilate1se i ovennevnte sak. De skriver at kommunen i foreløpig svar ikke har vurdert
om oppsettende virkning skal gis, og det anmodes om at Fylkesmannen gir oppsettende
virkning.

Siden klagesaken ikke er mottatt hos oss, oversender vi herved anmodning til kommunen
og forutsetter at kommunen vurderer kravet om oppsettende virkning i medhold av
forvaltningsloven § 42.

Med hilsen

b- ~c:we
Tor Sande.Ce.f.)
kontorsjef

Kopi til:
Unn Mathisen
Kaare Barkhald
Ronald Isaksen

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefàks: 75 52 09 77

Sykehus veien 18 B
Sykehusveien 18 A
Sykehusveien 18 C

&:~~
seniorrådgiver

8200 FAUSKE
8200 FAUSKE
8200 FAUSKE

Kommunalavdelinga

Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 53 15 83

E-post
postmottak l1fmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordlànd
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Ik.. .. .. Fylkella.nnen i
~ Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Grethe Breimo, 75 53 16 17

gbr~fmno.no

Fauske kommune
Postboks 93

8201 FAUSKE

Vår dato
29.11.2011
Deres dato

Ettersender anmodningen om oppsettende virkning

Vi viser til vår brev av 23.11.11.

Vår referanse

2011/8690
Deres referanse

Vår arkivkode

423.1

r--:~FaUSke kommuneSaks .

I(lassering

J ID D!........:'!... ;.if ~.
\~.:rIT--~~

Anmodningen fra de tre klagerne var ikke vedlagt ved vår oversendelse, og denne
vedlegges herved.

Med hilsen

~~~
seniorrådgiver

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

Kommunalavdelinga

Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 531583

E-post
postmottak ~fmno.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/2842

Arkiv saklD.: 12/618

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- oii utvikliniisutvaliiet

II Sak nr.: 058112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I .
I Saksbehandler: Lise Gum Hansen

I Dato: 16.04.2012

SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

Vedlegg: Søknad fra Olav Krìstensen, Fauske, mottatt 13. mars 2012
Vedtak fra Midtre Nordland Nasjonalparkstye
Karttsnìtt

Sa.mniendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Olav Kristensen, Fauske, om dispensasjon for kjøring
med snøskuter i forbindelse med transport av materialer til reparasjon av bru over utoset fra
Austerdalsvanet i Valnesfjord.

Saksopplysninger:
Området ligger innenfor Sjunatten nasjonalpark og i a-sone i Valnesfjord. Krstensen har fått
tilatelse til å bygge ny bru, sait dispensasjon for motorisert ferdsel i forbindelse med fraking
av tømmerstokker fra egen skog, samt anet materialer til bygging av ny bru fra Midtre
Nordland Nasjonalparkstyre.
log med at omsøkt ferdsel ikke er hjemlet direkte i kommunedelplan med tema motorferdsel og
bestemmelser vedtatt i tilknytning til denne, legges saken fram for Planutvalget.

Saksbehandlers vurdering:

Kristensen har fått tilatelse fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre til bygging av ny bru og
frakting av materialer til denne. Rådmannen ønsket å innvilge same dispensasjon sHk at brua -
kan bygges.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Krstensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bruk av snøskuter i forbindelse

med frak av materialer til bygging av bru over utoset fra Austerdalsvartnet i Fauske
kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 tuer og trase if1g vedlagte kartsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til 1. mai 2012.
4. Grunneiers tilatelse må innentes av søker.

5. Det skal føreskjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

Fauske, 26.03.12
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Even Ediassen
Rådman
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Fauske, 9.mars 2012.

Olav Kristensen
Rismoveien 5

8200 Fauske.

Fauske Kommune

Plan/næring
8200 Fauske.

Søker om kjøretillatelse med snøskuter på vår eiendom i

Valnesfjord gnr. 67 bnr. l, fra parkeringgplass på bruhaugen i Fridalen

til vår hytte i Austerdalen ca. 3,5 km, for transport av ved , bagasje

og div. anet.

Søker også om løyve til frakt av tømmerstokker og materialer til ny bru

over utoset fra Austerdalsvannet da den gamle bru har ramlet samen på
gr av elde.
Da ca. halvparten av kjøredistansen er vernet område har jeg fra nasjonal-

parkstyret fått innvilget 6 turer pr. år fram til mai 2015 samt 5 turer

i 2012 til frakting av bruaterialene.

Med hilS;;. Y ~ .' ~a/~
Olav Kristensen

2. vedlegg: tillatelse fra parkstyret

kart over kjørerute merket med rødt



Midtre Nordland nasjonalparkstyre vI
arbeidsutvalget

SAKSBEHANDLER: RONNY SKANSEN ARKIVKODE: 201211161 - 432.3 DATO: 10.02.2C

Inntiling til sak 16/2012

Sjunldatteiinasjonalpark - Søknad om tiatelse til oppsett av bru og dispensasjon fra
motorferdselsforbudet - Olav Kristensen

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltnigsmyndighet for Sjunkatten
nasjonalpark, og skal behandle dispensasjonssøknader.

Olav. Kristenen søker om tilatelse til å frakte bagasje/ntstyr ti egen hytte ved

Austerdalsvannet i øvre Valnesfjord, Fauske kommune. Det er pr telefon 10.02,2012
bekreftet at det søkes for flere år fremover. Avstand til brøytet veg er 3,5-4 k:.

Videre søker han omtilatelse til å frakte in materialer i forbindelse med oppsett av bru

over utosenle1vafla Austerda1svatnet. Det er i søknad opplystatdette ike ble gjennomført
i 2011på~ av føreforhold. Det er tidligere opplyst at det er snak óm ei ny bru der det

tidligere har v::rteigarel brtsoni har fa1tsamen. Han søker derfor O gsåom tilatelse

til oppsett av brua. Bredde på brua skal v::re ca 1,2 1T Materialfrakendetsøkes om er å
kue dra 4-5 tøinerst()kkei-av granÎ1 ti1uto.ser, samt :fåkte in:iterialer til å legge

dekke oppå stokkene. Pga bratt stigning er det behov fot en tur per stokk. Alter1iativt vil

ha forsøke å ta graitømmer i et lite plantefêlt nær elva slik at transporten blir enklere og

betydelig kortere. Dette avhenger av om kvaliteten på virket her er god nok.

Forslag til vedtak 1

OlavKristensen gis med dette dispensasjon fra forbudet mot inngrep i landskapet i
Sjunkhatten nasjonalparkfor oppsett av stokkbru over utosen av Austerdalsvatnet i Fauske
kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 1.3 e i verneforskrifen for Sjunkhatten

nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark.

Forslag til vedtak 2

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten
nasjonalparkfor bruk av snøskuter tilfrakt av bagasje og utstyr til egen hytte ved
Austerdalsvatnet i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3 f i
verneforskrifen for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten
nasjonalpark.
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Vilkår for dispensasjonen:

- All kjøring utenom angitte formål og løype på vedlagt kar er forbudt.
- Nødvendig tilatelse fra kommunen og greier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 01.01.2012 - t.o.m. 01.05.2015.
- Dispensasjonen gjelder for inti seks (6) turer med èn (1) snøskuter for nødvendig

frakt av utstyr og varer. Dispensasjon gjelder for perioden 1. januar t.o.m. 1. mai.
- I januar og februar gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00 og 23.00. I mars og april

gjelder dispensasjonen mellom kl 07.00-11.00 og mellom kl16.00-23.00.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Slede skal allids være tilkoblet snøscooteren.

- Dispensasjonen, kar med integnet løype og utfylt kjørebok skal tas med ved
kjøring og forevises ved kontroll. Det skal benyttes penn ved utfylling av kjørebok

- Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt

dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

Forslag ti vedtak 3

Olav Kristensen gis med dette dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Sjunkhatten

nasjonalparkfor bruk av snøskuter iforbindelse medfrakt av materialer til bygging av bru
over utosen fra Austerdalsvatnet i Fauske kommune. Dispensasjonen gis etter § 3 punkt 6.3
h i verneforskrifen for Sjunkhatten nasjonalpark og forvaltningsplanen for Sjunkhatten
nasjonalpark.

Vilkår for dispensasjonen:

- Antall kjøringer for transport av materialer (tømmerstokker og materialer til dekke)

er begrensa oppad til fem (5) turer og kjøring skal følge løype i kar.
- All kjøring utenom angitte formål er forbudt.

- Nødvendig tilatelse fra kommunen og greier må foreligge.
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 24.02.2012 t.o.m. 01.05.2012.
- Dispensasjonen gjelder for èn (1) snøskuter.
- Langfredag og 1.påskedag er skuterfrie dager.
- Hvis det er rein i området skal det tas spesielt hensyn til det.
- Dispensasjonen, kar med integnet løype til hytta og til/fra ho gstområde og utfylt

kjørebok skal tas med ved kjøring og forevises ved kontroll.
Utfylt kjørebok sendes til Midtre Nordland nasjonalparkstyre, 8002 Bodø etter endt
dispensasjonsperiode og senest 01.08.2015.

Vedlegg

- Kar over kjøretrase

Andre relevante dokumenter, ike vedlagt

Verneforskriften for Sjunkhatten nasjonalpark
- Natunangfo1d1oven

Forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark (retningslinjer for kjøring til hytter
og fritidsboliger)
Søknad datert 08.02.2012.
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- Stokkbru Olav Kristensen
"".i

....... Alternativ tømmei1øype, Olav Knstensen ,

....... Tømmerløype, Olav Kristensen

- (3rense Sjunkhatten nasjonalpark

11 Granplantefelt Olav Kristensen

(

Målestokk '1:25 000

O 0,2 0,4 0,8 kmI i I
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JouralpostID: 12/1716

Arkiv saklD.: 12/330

Slutibehaidlede vedtaksinstans: Plan~ og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 059112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Lise Gun Hansen

I Dato: 16.04.2012

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅE A -
HANKENLIA

Vedlegg: Søknad datert 03.02.2012
Karttsnitt
Epost fra Fylkesmannen i Nordland datert 10.02.2012
(( (( Reindriftsforvaltninga datert 20.02.2012

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for å kjøre
gJennom a-sone i Hanenlia for å komme til hyta si v/Lomivanet. Søknaden gìe1der kjøring til
hyta fra 15. oktober ti turistløypa til riksgrensen åpner for offentlig ferdsel og etter at den

stenger om våren og fram til og med 2. søndag i mai.

Saksopplysninger:
I forbindelse nied at Fauske kommune ble deltaker i forsøksprosjektet nied forvaltning av
motorisert ferdsel i utmark, ble det vedtatt en kommunedelplan nied tema motorferdsel og
tilhørende bestemmelser. I flg denne planen skal hyteeierne ved Loniivannet benyte
turistløyas trase for ferdselltransport ti hytene. Tidligere har disse hyteeierne hatt
dispensasjon for kjøring uten begrensing i antall turer i traseen fra kirka til Giken, opp Hanenlia
og videre til hytene ved Lonii-vannet.

Turistløya fra Daja til svenskegrensen åpner når snøforholdene tilsier det, tidligst 1. januar
hvert år. Hyteeierne kan dermed ikke benyte snøskuter til hyta utenom at tuist1øya er åpen.

Traseen fra kirka i Sulitje1nia inneholder en c-sone (ferdsel på vilkår) til Giken, så en a-sone
(forbudssone) i Hanenlia, og så en c-sone igìen, jfr. Vedlagte karutsnitt.

Age Jørgensen har søkt flere ganger om dispensasjon. 12004 fikk han avslag på en liknende
søknad som nå. Han har hatt dispensasjon for kjøring nied snøskuter innti16 ganger pr sesong før
1. februar eller inntil turistløypa åpnet i 2 sesonger. I tilegg fikk han i 2010 innvilget
dispensasjon for inntil 8 turer med 1 hjelpeskuter for fraking av materialer i fOrbindelse med
bygging av uthus.

Saken er lagt fram til særlovsniyndigheten til uttalelse. Fylkesmanen i Nordland,
Miljøvernavdelingen, og Reindriftsforvaltningen har kommet med uttalelse, jfr. vedlegg.
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Forslag til ny lov om motorisert ferdsel i utmark ble allerede i 2008 oversendt deparementet til
behandling. Pr dags dato er det ikke gjort vedtak i saken. Fauske kommune har fått tilatelse til å
praktisere forsøksordningen til ny lover vedtatt og trådt i kraft.

Det blir hevdet i søknaden fra Jørgensen at andre hyteeiere og Sulitjelma Turistforening har
dispensasjonen for kjøring fra kirka. To andre hytteeiere fikk i 2006 innvilget en søknad om
dispensasjon for kjøring i denne traseen fra den dato tuistløypa stenger om våren og til
sesongslutt. Når det gjelder Sulitjelma Turistforening, så hadde de dispensasjon for kjøring med
inntil 6 turer pr sesong fra februar 2009 og til 2. søndag i mai 2011. Det er dermed ingen som har
eller har hatt dispensasjon for kjøring i denne traseen uten noen for begrensinger, enten antall
turer eller tid på året.

Saksbehandlers vurdering:
Ferdsel/transport til hytene vlLomivatnet og Mourki har helt siden kommunedelplan med tema
motorferdsel ble vedtatt vært et mye omdiskutert tema og det har vært mange søknader om
dispensasjon i dette området. I den aller første planen (vedtatt i 2001) var hele området fra kirka
og fram til og med Hanenlia forbudssone. I det siste utkastet som ble vedtatt i 2002 ble det lagt
inn en c-sone til Giken. Dette på gru av at ferdsel dit skulle kune foregå, bl a ferdsel for
funksjonshemmede og leiekjøring. Giken ligger innenfor gi:ensen på 2,5 km fra nærmeste brøyta
vei, så alminnelig ferdsel til husene der er ikke tilatt.

På sommeren er det mulig å kjøre bil helt fram til Fagerlibuka. Veien er åpen for offentlig
ferdsel i sommerhalvåret, men er ikke brøyta om vinteren og er dermed ifg lov om motorisert
ferdsel definert som utmark

I høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen fremgår det at reindrftsnæringa ikke ønsker at det
dispenseres for kjøring i den omsøkte traseen og sier at her er det lite ferdsel og at reinen Îar ro.
Reindriftsdistriktet ønsker videre at det ikke gis dispensasjon til kjøring her verken før eller etter
at turistløypa er stengt.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmanen i Nordland stiler spørsmål om en dispensasjon vil
svekke formålet med planen. I en a-sone er kjøring til egen hyte forbudt og om kommunen vil
opprettholde dette området som en a-sone i framtida, så må vi stile spørsmål om grulaget for å
dispensere er tilstede. Det vises også til § 19.2 i p1an- og bygningsloven der det går fram at
dispensasjon ikke kan gis ((dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.))

Rådmannen er meget restriktiv med å innstile på å gi dispensasjon i a-soner og saken legges
fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel avslås søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for motorisert
ferdsel gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma.

Fauske, 22. mars 2012
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Even Ediassen
Rådman
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v. Lise Gunn Hansen

8200 Fauske

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENlIA -

SULTJELMA.

Viser til tidligere søknader av 27.04.2010,17.05.2010 og 02.06.2010 samt flere møter og

telefonsamtaler, sist fredag 03.02.2012.

Jeg har ved gjentatte anledninger blitt fortalt av saksbehandlere i Fauske kommune
Plan/utvikling at det ikke foreligger kjøretilatelser gjennom område A, Hankenlia.

Jeg har brakt i erfaring at dette ikke er tilfelle. Sulitjelma Turistforening, i tillegg til minst to

hyttee'iereved Lomivannet, har tilatelse til å kjøre Hankenlia innenfor vintersesong når
turistløpa fra Daja ikke er åpen for alminnelig ferdsel. Jeg finner denne
forskjellsbehandlingen svært urimelig, og kan ikke se noen grunn til at dette skal fortsette.

Jeg tilater meg derfor å søke om at det gis tilatelse til å kjøre Hankenlia fra vintersesongens
start 15.oktober fram til løypa fra Daja åpnes, og fra løypa fra Daja stenges fram til

vintersesongens slutt 20.mai.

Tracebeskrivelse: Gikenveiens trace til Giken, Hankenlia til C-område på toppen av

Hankenlia, langs anleggsveiens trace til Lomivannets vestre ende, over Lomiisen til egen

hytte ved Lomivannets nordøstre ende, Vacknë3helleren. Dersom isforholdene vurderes som

farlige, avhengig av Salten Kraftsambands regulering av Lomivannet, velges trace langs
. Lomivannets nordre bredd fram til hytta.

Med hilsen

/!/e- rtl1~
Åge Jørgensen
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Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stuen Svein Einar .:ses§fmno.no::
10. februar 201212:12
Lise Gunn Hansen
Vedr søknad om disp for kjøring gjennom a-sone fra kirka i Sulitjelma

Jf. nedenstående e-post og dagens samtale.

Dispensasjon som omsøkt vil bidra til å svekke formålet med planen, som her er at kjøring er forbudt. Det kan derfor
i utgangspunktet stilles spørsmål ved om grunnlaget for å gi dispensasjon er til stede. Vi viser i denne
sammenhengen til § 19-2 i plan- og bygningsloven, der det går fram at dispensasjon ikke kan gis

"dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt"

i den grad kommunen ønsker å opprettholde området som A-sone bør det følgelig ikke gis dispensasjon for bruk av
snøskuter til egen hytte.

Det kan være et argument for å gi dispensasjon om det her er aktuelt å revidere kommunedelplanen. I tilfelle
kommunen vurderer å gi dispensasjon vil det være vesentlig at det settes vilkår som begrenser antall turer i forhold
til det som er nødvendig for transport av bagasje og utstyr til hytta.

'~~~~mmune
fl. J Sakshr/i. /' (L.---~

l~1~-/L

.~~~.~ J1~I;~o j

Med hilsen

Svein Einar Stuen
Seniorrådgiver miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
Telefon: 75 53 15 52
E-post: sesaRfmno.no
Internett: ww.fmno.no

Fra: Lise Gunn Hansen (mailto:Lise.Gunn.Hansen(Cfauske.kommune.nol
Sendt: 7. februar 2012 13:46

Til: fauske(Creindrift.no; Stuen Svein Einar
Emne: Søknad om disp for kjøring gjennom a-sone

Hei!

Vedlagt oversendes søknad fra Åge Jørgensen, Fauske, om kjøring fra kirka i Sulitjelma, gjennom a-sone og til hytta
v/Lomivatn.

Jeg ber om kommentar/tilbakemelding vedr ovennevnte søknad.
Ha en fin dag (g

Mvh

fê FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling
Lise Gunn Hansen
Konsulent
Tlf :75600786
E-mail: lise.gunn.hansen(ffauske.kommune.no

1



Lise Gunn Hansen
L

Yngve Granum Stang ':Yngve.Granum.Stang~reindrifLnp;;
20. februar 201213:39 Klasscring
Lise Gunn Hansen
søknad om motorferdsel

~ Fauske kommuné

fw ~~~'bkl~
:l / ~k -,2; -

i

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

J. iu S.ID .
I_Lfl~:T'_ ";Ll3~.

Viser til e-post datert 7 februar 2012 med vedlagt søknad om motorisert ferdsel til hytte ved Lomi.

Reindriftsforvaltningen har 14.02.2012 mottatt en muntlig uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt. Distriktet ønsker
ikke at det gis

Tilatelse til å kjøre etter omsøkt trase da dette er et område med lite ferdsel hvor reinen kan få ro. Distriktet ønsker
videre at
Nødvendig ferdsel bør følge traseen til turistløypa fra Daja. Reinbeitedistriktet ønsker heller ikke at det gis
kjøretillatelse for et så langt tidsrom som omsøkt. Ifølge distriktet bør det ikke gis tillatelse til kjøring før turistløypa
åpnes på vinteren eller etter at den stenges på våren.

Reindriftsforvaltningen ser det som naturlig at vedtatt kommunedelplan for motorferdsel i Fauske kommune følges,
og at dispensasjoner kun gis
dersom det er spesielle grunner for dette. Det er videre en fordel å få kanalisert fritidskjøringen i dette området
langs en trase, dvs. langs den etablerte scooterløypa til Sverige. Vi ber om at kommunens vedtak i saken oversendes
reinbeitedistriktet v/ leder Per Olof Blind, med kopi til Reindriftsforvaltningen.

Mvh

Yngve Granum Stang
Rådgiver
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Rei ndriftsfor..altni ngen Nordl andUo~im~ot:QO~
Uoul~o~ßhtsn'J:¡:i.¡~
8200 Fauske

Sjøgata 78
8200 Fauske

Telefon:(+47) 75 60 02 60
E-post: ygs(âreindrift.no
Web: http://ww.reindrift.no/
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