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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 10.05.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Adniinistrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 099/12 - 113/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 06 06 eller berit.johnsenWJfauske.kommune.no
(Husk begrunnelse)

Varamedlemmer møer etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet ku vil inneholde instiling og vedtak i

sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2012

Sak nr.: Saks tittel:

099/12

100/12

101/12

102/12

103/12

104/12

105/12

106/12

107/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

REFERATS AKER I PERIODEN

INTERKOMMUALE SAMRBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012~2016

EIENDOMSSKATT 10 ARSTAKSERlG AV BOLIGEIENDOMMER

FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERlG FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINEID

SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRFTVERK
INENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNERK

ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2011

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING
AV VALGDAG

VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31.
DESEMBER 2016

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

V ALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN
1. JANUAR 2013 - 31. DESEMER 2016

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL

108/12

109/12

110/12

111/12

112/12

113/12



HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN l. JANUAR 2013
TIL 31. DESEMBER 2016

. Grunngitt spørsmål fra representanten Per-Gunnar Skotåm

. Interpellasjon fra representanten Per-Gunnar Skotåm

Fauske, 02.05.12

( ~', )AitQ-fBrettlLL
~nita Johnsen\Brekke

ordfører
~t~~~
formannskapst~retær

.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/3724

Arkiv saklD.: 12/951

Sluttbehandlede vedtaksinnstani;: Kommunestye

II Sak nr.: 099/12 I KOMMUESTYR

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen.

I Dato: 10.05.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 6/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 6/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato:
Møte nr:

29.03.2012
6/2012

Fra kL. L O :00

Til kL. 14:50
Til behandling: Sakene 085/12 - 098/12
Møtested: Administrasjonsb et, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
Bjørn Inge Gabrielsen.
Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjel1haug, Anne Grethe Lund,
Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Lisbeth Kvæl, Eirik
Barstrand.
Felleslista:
Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Kjell Eilertsen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Marit Stemland.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
Ingelin Noresjø.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Ame Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Lise Karbøl Bakkegård, Petter Karlsen Borgen, Tore Stemland, Liv-Marit Tverå

Andre:
Rådmannen, kommunalsjef, formannskapssekretær, presse, radio.

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

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene



Lokalpresse
Politiske parier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 30.03.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og
dokumentene var utlagt til ettersyn på Fauske kommunes hjemmeside og ved Fauske bibliotek.

Ordfører Siv Anta Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet.

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kozic med eleven Felicia
Paulsen på fiolin.

l Bondelaget ved Bodil Lundbak kom med et innspil samt av kommunestyrets medlemmer

mottok en pakke med påskeegg.

Orientering om Galvano Tia v/Jan-Åke Storjord og Kristin Meland.

Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Ordfører:

1. Utsetter sak skolestrktur Kosmo, slik at den kommer samen med resten av
skolestrutur. Brev datert 27.03.2012 angående endret varsel om høring vedr.
skolestruktur Fauske 2012 ble utdelt i møtet.

2. Besøk av statssekretær Rikke Lind. Ettersom det ikke var så mye tid, ble de hentet i
Bodø og vi kune ha samtale i bilen. Nye Sulitjelma Gruber presenterte seg.
Statssekretæren sa at søknad burde konie inn snarest mulig, da behandling aven
slik søknad kan ta opptil 5 år. Nye Sulitjelma Grber er innforstått med dette.

3. Besøk på Stortinget av ordfører, varaordfører og rådmanen. Fìkk hjelp av Kenneth
Svendsen. Fikk lagt fram utfordringer for Fauske og Salten.

4. Besøk av leder i langrennskomiteen Hentöd Bjørkestøl etter lunsj.
· Are B. Vaag (V):

1. Deltok på bispevisitasen som kommunens representant i fellesrådet. Biskopen var
tilfreds med besøket.

2. Innjøpsordninga. Har fått henvendelser fra bedrifter. Bekymring fra Fauskes
næringsliv. Hvordan ser rådmanen på hvordan innjøpsordnnga fugerer?

. Kenneth Svendsen (FRP):

Innjøpsordningen. Mange bedrifter føler seg utstengt. Har ønske om en sak på dette.
. Ane Grethe Lund (AP):

25.03.2010 vedtok kommunestyret Helse og omsorgsplanen. Det har nå gått 2 av de 4
årene som planen skulle gjennomføres på. Kommer vi i mål med alle tiltak?

. Kjeti Sørbotten (FL):

Taker ordfører for at hun har hørt på F AU ved Kosmo oppvekstsenter, slik at
behandling av Kosmo konier opp under skolestruktursaken. Vil ordfører sette opp et
ekstra kommunestyremøte for behandlìng av skolestrutur? Ønsker et samarbeid mellom
posisjon og opposisjon på denne saken.

. Per Gunnar Kung Skotåm (R):
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Under folkevalgtopplæringa kom det fram at politikerne som sum var kompetente.
Hvorfor var bare ordfører og varaordfører med på besøket med statssekretær Rikke Lind?
Flere parier har engasjert seg. De 2 største opposisjonspariene burde vært med.

. Bjøri Inge Gabrielsen (AFI):

1. Er det rett at det er en trend at det er mye sykefravær ved vakante stilinger? Er det
laget analyse av dette?

2. Har kommunen søkt på statlge midler for rehabiltering av skoler?
3. Det ble vedtatt at det var et ønske med branbåt på Fauske. Er denne kommet?
4. Hva er status for sikringsutstyr ved bran i tuneller? Er det mulig å få en stigebil til

Indre Salten? Burde vært sak om dette?
. Ingelin Noresjø (KR):

Bra med lengre høringsfrist på skolestrutur. Hvorfor er ikke politiske partier
høringsinstans? Hvor skal innspil sendes?

. Jørn Stene (FL):

Skolestrutur - ønsker innspil fra posisjonen.

. Tom Vidar Karlsen (AP):

Ønsker samarbeid.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Inhabiltet:
. Hege E. Larsen: Sak 91/12 - Styremedlem i Salten Bran

. Kjell Eilertsen: Sak 96/12 - Datter som er fastlege, anser seg ikke som inhabiL.

. Bernt Gøran Lund: Sak 86/12 - Rektor ved Sulitjelma skole

Leder av langrennskomiteen Hermod Bjørkestøl orienterte.

Harald Jøstensen (H) innvilget permisjon fra og med sak 97/12.

ßvar på spørsmål:

Generelt: Ordfører svarte at mange av spørsmålene som ble stilt med fordel kunne vært
inngitt som interpeIlasjoner eller grunngitte spørsmål. Da vile representantene kunne fått
et skikkelig svår.
Arne B. Vaag og Kenneth Svendsen:
Rådmanen svare. Innjøpsordninga er regulert av lov om offentlige anskaffelser. Loven
stenger ikke for lokale bedrifter. Næringslivet må lære seg loven. Komnunen har gjennomført
'kurs for bedriftene. Vedrørende evaluering må bli om vi skal være med i interkomnunal
innjøpsordning. Vi trenger innjøpskontoret i Bodø. Har ikke kompetanse nok selv.

Anne Grethe Lund:
Rådmanen svarte. Hadde dette spørsmålet kommet tidligere, har jeg kunet svare på dette. Må
komme tilbake til dette.
Kjetil Sørbotten:
Ordfører svare. Skal vurdere om vi skal ha et ekstra komnunestyremøte for behandling av
skolestrukt .
Per Gunnar Kung Skotåm:
Ordfører svare. Skal ta med posisjonen. Ordfører arbeider med dette. Intensjonen er tilstede.
Skal forbedre seg.
Bjørn Inge Gabrielsen:
Pkt. 1. Rådmanen svare. Vi har ikke noen analyse ang. vakanse/sykefravær.



Pkt. 2. Rådmanen svare. Vi kan søke om rentefrie lån. Bruker ordningen så mye vi kan på
skolebygg og kirkebygg.
Pkt. 3 og 4. Rådmanen svare. Skal sjekke ang. branbåt og tunnelsikring opp mot Salten
Bran.
Ingelin Noresjø:
Ordfører svare. Politiske parier er ikke høringsinstans. Alle kan selvsagt mulighet til å gi
innspil.
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Sak nr.: Sakstittel:

085/12

086/12

087/12

088/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

ØKTE STILLINGER P Å SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

VURDERIG AV FAUSKE SENTRALSKOLE

ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

PROSJEKTSTILLING V ÅRRS UNGA - V ÅRRS FRAMTID
OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

STILLINGSRESSURS SYKFRAVÆRSPROSJEKT

POLITIRÂ I FAUSKE

KOMMUENS LIKVIDITET - UTFORDRIGER OG ALTERNA TIVER

HØRIG - REVIDERT FASTLEGEFORSKRFT

KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I
KOMMUESTYRSAK 082/12 - OPPNEVNING A V POLITISKE
REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA
GRUNDVOLD

089/12

090/12

091/12

092112

093112

094/12

095/12

096/12

097/12

098/12



085/12; GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 godkjennes.

KOM-085/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

086/12: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-086/12 VEDTAK- 29.03.2012

Bernt Gøran Lund (AP) stite spørsmål med egen habiltet.
Lund ble enstenuig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

087/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-087112 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

088/12: ØKTE STILLINGER P Å SYKEHJEMMET I FORBINDLESE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN

INNSTILLING:

1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådnanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.



DRIF -050/12 VEDTAK- 15.02.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding 1.

FOR-059/12 VEDTAK- 05.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 - årsverk innarbeides av rådmanen i
økonominielding 1.

Driftsutvalgets innstiling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Driftsutvalgets innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag
pkt. 2.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6- årsverk utover dagens budsjettrame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn i

økonomimelding l.

KOM-088/12 VEDTAK~ 29.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
Økte kostnader ved å øke sykehjemsenheten med 6 - årsverk innarbeides av
rådmanen i økonominielding 1.

Formanskapets innstillng pkt. L ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling pkt. 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL' s
forslag pkt. 2.

VEDTAK:
1. Sykehjemsenheten tildeles seks - 6~ årsverk utover dagens budsjettame.
2. Rådmanen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift, og regulerer dette inn iøkonomimelding 1.'

089/12: VURDERING AV FAUSKE SENTRALSKOLE

FORSLAG TIL VEDTAK:



Rapport vedr. vudering av muligheten for gjenbruk av Fauske sentralskole tas til
orientering.

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestruur i Fauske legges bort.

KOM-089/12 VEDT AK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rapport vedr. vurdering av muligheten for gjenbru av Fauske sentralskole tas til
orientering.

Sentralskolen som fremtidig alternativ for skolestruur i Fauske legges bort,

090/12: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 100,- pr år med virkning fra 1.1.2013.

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

FOR-063/12 VEDTAK- 05.03.2012

Innstilingen ble enstenimig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune settes
til kr. 100,- pr år med virknng fra 1.1.2013.

Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

KOM-090/12 VEDTAK- 29.03.2012

Ingelin Noresjø (KR) foreslo:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune
settes til kr. 100,- pr. år med virkning fra 1.1.2013. Avgiften bindes for 5 år fra 2013.

Formanskapets innstiling ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer avgitt for KRF's
forslag.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedtar at avgiften for feste av gravsted i Fauske kommune
settes ti kr. 100,- pr år med virkning fra 1. 1.2013.



Fra 1.1.2014 settes avgiften til kr 120,- pr år.

091112: MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN IKS

INNSTILLING:

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

FOR-062/12 VEDTAK- 05.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styremedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens §6.1e).

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS
2. Medleniskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

KOM-091112 VEDTAK- 29.03.2012

Hege Larsen stilte spørsmål om egen habiltet (Styemedlem i Salten Bran).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.le).

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Bran IKS
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap

092/12: PIlOSJEKTSTILLING V ÁRRS UNGA - V ÁRRS FRATID
OPPVEKSTPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre gir sin tislutning til søknad om økonomisk støte til og til
opprettelse av prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

KOM-092/12 VEDTAK- 29.03.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte for blant
anet å utarbeide en oppvekstplan basert på felles samandlingskompetanse og



oppvekstforståelse og for å gjennomføre tiltak knyttet til prosjektet ((Våres unga-
V åres fremtid)).

Innstilingen ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støte til og til
opprettelse av prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

093/12: STILLINGSRESSURS SYKE FRA VÆRSPROSJEKT

INNSTILLING:

1. Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse aven 100 %
prosjektstiling knytet til sykefraværsprosjektet "Ned med sykefraværet i Fauske
kommune" for perioden august 2012 til og med desember 20 15.

2. Før prosjektet iverksettes fremmer rådmanen egen sak på endelig :tnansiering,
alternativt innarbeider dette i budsjett 2013

AMU-004/12 VEDTAK- 20.03.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt

KOM-093/12 VEDTAK- 29.03.2012

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre er positiv til prosjektet ((Ned med sykefraværet i Fauske
koniune)), og ber rådmanen gjennomføre prosjektet innenfor de stilingsressurser
nian disponerer i dag.

Trine Nordvik Løkås (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Sak om stilingsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av
økonomimelding 1.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sak om stillngsressurs sykefraværsprosjekt utsettes til etter fremlegging av
økonomimelding 1.

094/12: POLITIRÅ I FAUSKE

INNSTILLING:

Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådmann og
lensman. SLT-koordinator er sekretær for rådet.



KOM-094/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes politiråd i Fauske kommune representert ved ordfører, rådmann og
lensman. SL T -koordinator er sekretær for rådet.

095/12: KOMMUNENS LIKVIDITET - UTFORDRINGER OG ALTERNATIVER

INNSTILLING:

Kommunestyret gir rådmanen fullmakt ti å foreta nedsalg av midlene som i dag står
plassert i aktiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på
hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte.

KOM-095/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nedsalg av midlene som i dag står
plassert i. aktiv forvaltning, begrenset oppad til differansen mellom saldo på
hjemfallsfondet og verdien av plassering ved siste årsskifte.

096/12: HØRING - REVIDERT FASTLEGEFORSKRFT

iNNSTILLING:

Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår
av kOnklusjonen i saksutredningen.

KOM-096/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune avgir høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift slik den framgår
av konkusjonen i saksutredningen.

097/12: KRV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I
KOMMUNESTYRESAK 082/12 - OPPNEVNING AV POLITISKE
REPRESENTANTER TIL KULTURHUS-KOMITE

FORSLAG TIL VEDTAK:



1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virkning på valget av kulturhuskomite.

KOM-097/12 VEDTAK- 29.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
l. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 26. januar 2012 i sak 082/12.
2. Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til behandling.
3. Vedtaket gir ikke oppsettende virknng på valget av kultuhuskomite.

098/12: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - MARITA
GRUNDVOLD

INNSTILLING:

1. Marita Grndvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formanskapet.

2. Soni nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:

. Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske

2. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende
varamedlem:

. Jøran Andre Engan, Vikavn. 15, 8200 Fauske

3. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nyt 3. varamedlem i
formannskapet:

.

FOR-067/12 VEDTAK- 05.03.2012

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo i pkt. 4:
. Liv-Marit Tverå

Innstilingen med FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, frita fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formanskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:



. Liv-Marit Tverå, Greplynvn. 5, 8209 Fauske

3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende
varamedlem:

. Jøran Andre Engan, Vikavn. 15,8200 Fauske

4. Etter kommunelovens § 16.3 velges følgende som nyt 3. varamedlem iformanskapet: \
. Liv-Marit Tverå, Greplyngvn. 5, 8209 Fauske

KOM-098/12 VEDTAK- 29.03.2012

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo:
Pkt. 4 utgår.

FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Marita Grundvold innvilges, med hjemmel i komnunelovens § 15.2, fritak fra sine
verv som fast medlem i kommunestyret og varamedlem i formannskapet.

2. Som nyt medlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i kommunelovens § 16.2,
følgende opp:

. Liv.,Marit Tverå, Greplynvn.5, 8209 Fauske

3. Etter valglovens § 14-2 suppleres varamedlemslista til kommunestyre med følgende
varamedlem:

. Jøran Andre Engan, Vikavn. 15,8200 Fauske
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JournalpostID: 12/3723

Arkiv sakI.: 12/950

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

II 
Sak nr.: 100/12 IKOMMUESTYRE

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 10.05.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel

12/2680 S 12/693 20.03.2012 REFERATSAKER i PERIODEN
12/2947 I 04/2339 13.03.2012 Salten PROTOKOLL -FAUSKE

kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALG 13.MARS
2011

12/2948 I 12/745 22.03.2012 Salten REDEGJØRELSE FRA
kontrollutvalgsservice ADMINISTRASJONEN:

OPPFØLGINGAV VEDTAK 

VEDRØRENDElIÁNDGIVELSE
OG SALG AV TOMT lHAUAN

12/2949 I 12/746 22.03.2012 Salten REDEGJØRELSE FRA
kontrollutvalgsservice ADMINISTRASJONEN:

KOMMUENS OPPFØLGING
AV HELSETILSYNRTS
RAPORT DATERT 9.MAI 2011

12/2950 I 12/747 22.03.2012 Salten VIDERE OPPFØLGINGAV
kontrollutvalgsservìce NURERT BREV NR L 2011

- MANGLENDE
PASIENTREGNSKA

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas ti orientering.

-I

I



SAKSPAPIR
FAUSK; KOMMUNE

I 

JournalpostID: 12/2680

Arkiv sakD.: 12/693

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingi;utvalget

II Sak nr.: 042/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 16.04.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak ID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel

12/1834 I 06/1329 20.02.2012 Statens vegvesen Region UTTALELSE TIL FORSLAG TIL
nord REGULERIGSPLAN FOR

GEITBERGET
12/2938 I 12/742 26.03.2012 Kommunalt råd for TILGJENGELIGHETEN

likestiling av UTENFOR FAUSKE
iWsionshernede SVØMMEHALL

12/3126 X 12/789 02.04.2012 RAPPORT VEDRØRENDE
FORSKJØNNINGNEDLIKEHOLD
I FAUSKE 

,i
i
i

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-042/12 VEDTAK- 16.04.2012

Driftsutvalget henstiler til koniunestyret om å gjenoppta reguleringsplan for
Geitberget.

Drifsutvalget ber om en sak om universell utforming av uteområdet ved Fauskebadet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

~ uts~1kT~efte

~t~e~
formanskapsse tær



Utskrft sendes:

Enhetsleder bygg/eiendom
Kommunalsjef

L



r ~ F kl' i.
'J aus~, l~ommune---n~T-----
TLd .lsaksb~E:U

~y 1- ""/1.

Statens vegvesen
Kiass8ríri~ ir t 6-

Jf/-- i ;)lo /
_~~iJ~~1,__t'5_1~4Fauske kommune

." Postboks 93
8201 FAUSKE

115975
Vår dato:

20.02.2012
Behandlende enhet:

Region nord

Saksbehandlerlinnva Igsnr:

Wenche Siverten - 75552936

Vår referanse:

2010/086376.005

Deres refera nse:

Uttalelse til forslag ti reguleringsplan for Geitberget . Fauske kommune

Viser til brev av 27.06.2011.

Konimunestyret i Fauske vedtok med hjemmel i plan~ og bygningsloven, den
16.06.2011, å avvise det fremlagte forslag til reguleringsplan forGeitberget.
I forbindelse med utvidet boligbygging ga Statens vegvesen i 2001 midlertidig
avkjørselstil~telse 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\~fLli~
Marianne Eilertsen
seksjonsleder 1t~

Wenche Sivertsen

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
B002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 2g 51
firllapost-nord(!vegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
B002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

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

Org.nr: 971032081
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SALTEN KONTROLLUTV ALGSERVICE
Postboks 54,8138 Inndyr

vår dato:
13.03.2012

Jnr
12/138

Ark
413 - 5.4

PROTOKOLL -' FAUSKE KONTROLLUTVALG

1- -~ i=8usl~e kOilmu~~----.i- . ---
O RJ'J .J saKstlP,ISfs7_._.__..~

:li? 13--1 J-

Møtedato:
Møtested:
Saksnr.:

Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 - 12.00
Møterom L. etasje, administrasjonsbygget, Fauske
01112 - 08/12

Klassi:ring

~L~~~ 1-194 l233'"

o Til stede:
Nils-Chrstian Steinbakk, leder

Harald Jøstensen, nestleder
Svanild Wenche Setså

Gøran Indregård
Liv Mart Tverå

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte i tilknytning til sakene 02/12 og 03/12
Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte i tilknytning til sak 04/12
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

o
Godkjenning av innkallng og sakliste
Innallng og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01112 Godkjennng av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011

02/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrørende
håndgivelse og salg av tomt i Hauan

03/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak og
avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

04/12 Redegjørelse fra administrasjonen: KOmmunens oppfølgning av
Helsetilsynets rapport datert 9. mai 2011

05/12 Innspil til budsjettegulering ~ behov for styrket bevilgning ti kontroll
og tilsyn

06/12 Videre oppfølgning av numerert brev nr 1 2011 ~manglende
pasientregnskap

07/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/12 Eventuelt

. .

o
01112 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 201 i godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble ensteniig vedtatt.

Vedtak:
protokoii fra kontrollutvalgets nite 8.desembet 201 i godkjennes.

o
02/12 lledegjørelsefra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrø.rende

håndgivelse og salg av tomt i. Banan

Enhetsleder Gudr Hagalinsdottir møte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på
~pøtsn:åi.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslagtil vedtak.

Omforent forslag:
Kontrollutvalgetvisertil formanskapets sak 199/04 der det ligger til gruullforsaken at
håndgitt areal pã 20 dekar skal anvendes til ungdpms-/studentboHger. Utvalget viser videre til
vedta i formanskapet sak 87/07 hvor det ble vedtattoverdtagelse og tomtepris kr 50 pr
kvadratneter for det Same arealet. Kontrollutvalget registerer at det deretter administrativt
er besluttet at salget skal delvis gjennomføres ved at eaA dekar av arealet ovedøreskjøpcr,
men uten at fornâlet fot håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter
bebygd med ordinære leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svættlav i

forhold tilsatenlignbare boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir



ô

o

grlag for salg av eiendom som ike følger opp det formål som lå til grnn i formanskapet
i 2004, og det gir heller ikke grag for å gjennomføre salg åvdeler av arealet.

Samenholdt med opprinnelig vedta er endrigene såpass onifattende at saken burde vært til
ny behandling i formanskapet. Kontrollutvalget konstaterer at politiske vedtak er brutt og
ikke fulgt opp av administrasjonen~ Dette er meget krtikverdig og kontrollutvalget
forutsetter at rådanen tar de nødvendige grep og iverksetter tilak slik at man for ettertiden
ikke opplever dette.

Formanskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å
avklare status for gjennomførig av prosjektetog status for restârealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering;
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til formanskapets sak 199/04 der det ligger til gnnn for saken at
håndgitt areal på 20 dekar skal anvendes tilungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til
vedta i formanskapet sak 87 /07 hvor det ble vedtatt overdragelse ogt?nitepris kr 50 pr
kvadatmeter for det same arealet. Kontrollutvalgetregistrerer at det deretter adninistrativt
erbesluttet at salget skill delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper,
men utenat formålet for håndgivningen og salget er fulgt opp. Areâletpå 4 dekar er deretter
bebygd med ordinære leilghetsbygg. Prisen på kr.50 per kvadratieter synes svært lav i
forhold til samenlignbare boligprosjekter. Utvalget menersaksfremlegg og vedtak ikke gir
grag for salg av eiendom. som ikke følger opp det formålsom låtil gr i formanskapet
i 2004, og det gir helledkke grulag for å gjennoinføresalgavdelerav arealet.
Samenholdt med opprinnelig vedtak er endringene såpass omfattende at saken burde vært til
n~R~handling i forman$k~pet. Kontrollutvalgetkonstaterer (ifI1olitiske vedtak er brutt og
il~k~ tilgt opp. av admnistrasjonen. Detteer nieget kritikkverdig og kontrollutvalget
forutsetter at rådmanen tat de nødvendige grep og iverksetter tiltak slik at man for ettertiden
ikke opplever dette.

Forma.Skapetbørforeta en gjennomgang av prosjektet med Uígdonis-/stUdentboliger for å
avklare statUs for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet;

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

0311ZRedegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold
vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

. Erietsleder Gudru Hagalinsdottir møte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på
spørsmåL.

"FoÏ"slagtil vedtak:
SakenJegges frem uten forslag til vedta.



Omforent forslag:
Behandlingen utsettes til neste møte. Til neste møte bes det utredetiiærmere hvorfor det ì
avten er tatt med formuleringen "Avtalen gjelder fram til arealet utbygges ì tråd med
stadfestet reguleringsplan", når dette ikke var en del av forhandlingsresultatet. Videre bes det
fraadninistrasjonens side konket vises til på hvilken måte de enkelte deler av arealet er
utbygd i samsvar med stadfestet regulerigsplan.

Votering:
Omtorent forslag ble enstemiig vedtatt.

Vedtak:
Behandlingen utsettes ti neste møte. Til neste møte bes det utredet nærnerehvorfor det i
avtalen er tatt med fornuleriiigen "Avtaleiigjelder fram til arealet utbygges i tråd med
stadfestet reguleringsplan", når dette ikke var en del av forhandlingsresultatet. Videre bes det
fra adminstrasjonens side konket vises til på hvilken måte de enkelte deler av atealeter
utbygd i samsvar med stadfestet reguleringsplan.

ô
64112 Redegjørelse fra admIJiIstl'a$joDen: Kom..unens.oppfølgningavHelsetilsynets

..apportda,tel" 9. inalZOU

Enhetsleder Stein Ole Rørvk niøtefra adninistrasJofien for å redegjøre og Svare på SpørsmåL.

FOI'$lagtilvedtak:
Saken léggês frem uten forslag til vedtak.

01lotentforslajl:. .. .... ... .. ... ....
RedceKj~reiaenfra adninistrasjonentas tire~~tt~tning.Kontrollutvalgetet tilfreds nied den

oppfølgningen som er gjort fraadninìstasjpnen.

tilsynsrapportenbørgjøres kJeiìtJor.drftsutval~et .ogkönuimestyret.

O Votering:
Omforent forslag ble ensteniig vedtatt.

Vedtå)(: .
Redegjørelsen fra adnnistrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
öppfølgngen som er gjort fra adninistrasjonen.

TilsYnsrapporten bør gjøres kjent fotdrftsutvalget og komiunestýret.

05/12 InnspìI til budsjettregulering - behov fôr styrket bevilgniig til kontroll og tilsyn

Forslag ti vedtak:
I fotnindelse med komniende reguerig av. budsjett ber kontrollutvalget om at utvalgets
biidsjett stýrkes med kr øremerketkoinpetansehevende tiltak. .



ö
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OniOl'ent forslag:
I forbindelse med kommende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes nied
henblikk på kompetasehevende tilak.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I forbindelse med koniende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes med
henblikk på konipetansehevende titak.

Harald Jøstensen ble innvilget permisjon fra og med behandlingen av sak 06/12.

06/12 VidereoppfølgnIí:ig aV' nummerert brev nrl 2011 .. nianglendepasientregnskap

Forslag ti vedtak:
Sakenlêggesfrem uten forslag til vedtak.

Forslagfra Nils~Chrstian Steinbakk.:

Kontrollutvalget viser tilsitt vedtaki gjeldende sak L 5/11, hvor bakgren forsakehvar at
revisors henvendelser om å få pasientregIskapti revisjon ikke hadde ført freni. lsitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmanen ufddelbart skulle iverksette tilta for at pasientregnskapene
sklllle legges frem for revisor.. Dette harJkke blìtt giort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på
fordi dette gjelder en sædig.sårbar gruppe.

Saken oyersetideSkoniunestet soll bes omåpâ1egge administrasjonen freni1egge
teguskap til l'eVisjohenuniddelbar.

Votering:
Forslag fra Nils,.Chrstian Steihbak ble eristerrig vedtatt.

Vedtak:
KontroIlutvalget viser til sitt vedtakFgjel4el1de$ak 1511 l, hvor bakgren for saken var at
revisors henvehdeIser Ol1. å fåpasientregnskap til. reVisjon ikke hadde førtfreni. I sitt vedtak
forutsatte utvalget atråd1anen umiddelbar skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle leggestrem for revisor.. Dette bar ikke bHttgjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på
fordi dette gjelder en særlig sårbar grppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge ad1inistrasjonen fremlegge
regnkap til revisjonenmniddelbar. '



f'

07/12. Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. 'Om Fauske kommunes regnskap, som ble levert innen tidsfrsten. Venter på

årsnieldingen for å kune-skrve revisjonsberetnngen.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokuenter vedlagt saken.
. For øvg drift som normalt.

Kontrollutvalget tat orienteringene til etterretning.

08/12 Eventuelt

o Detrreinöm ÌkkeytêtHgetesaker til behandling.

o ytskrft seì1ôes:KOi1ttôUtlt~árgetsniedlenier, varafedlenier,Fatiske kotìûnevl ordføter
ogrådmai,. SarwnkoinuneievisjonIKS .



SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato:
Postboks 54,8138 Inndyr 22.03.2012

Jnr
12/176

Ark
413 - 6.1

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 02/12

~ Fauske kommune
Saksbeh. Bv",j

~( '"S c.~ i~;iJx,.

Klassenng

J. ID S. io .

~:tl ~ ìA?? . 1':llYS

Saksbehandler: Lars Hansen

02/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av vedtak vedrørende håndgivelse og
salg av tomt i Hauan

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag ti vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget viser til formannskapets sak 199/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt
areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i
formanskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for
det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget
skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for
håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære
leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare
boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir grunnlag for salg av eiendom som
ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag
for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene
såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget
konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget
kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter
tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare
status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget viser til formannskapets sak 199/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt
areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i
formannskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for
det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget
skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for
håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære
leilghetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare
boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir grunnlag for salg av eiendom som
ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag
for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene
såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget
konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget
kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter
tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare
status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Rett utskrift:

Dato: 22. mars 2012

C:7/..t~
Lars Hansen
Sekretær for k::~alget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.

2



" kvm/tL't

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato:
Postboks 54, 8138 Inndyr 22.03.2012

Jnr
12/178

Ark
413 - 6.1

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 04/12

~ Fauske kommune

I Saksheh.NJ

&gr?;.~j~:~;
Klassering

irr 6& 'l "Il ~I 14 ~--------_.-. _..---

Saksbehandler: Lars Hansen

04/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølgning av Helsetilsynets rapport
datert 9. mai 2011

Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag ti vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den
oppfølgningen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

Rett utskrift:

Dato: 22. mars.2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



:

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret og driftsutvalget.

2



Fauske kommune tvugen helsehjelp etter pasientrettighetsloven sykehjem 2011 - Hel.. Side 1 av 11

HELSETILsvnET
tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter
pasientrettighetsloven kapittel 4A til pasienter
Helsetunet L sykehjem - Fauske 2011

Virksomhetens adresse: 8200 Fauske
Tidsrom for tilsynet: 31.1.11- 2.5.2011

09.05.2011

Helsetilsynet i Nordland

Oppfølging av tilsynet

Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift.

Tilsynsmyndigheten har vudert de tiltaene som er satt i verk som tilstrekkelige.

Tilsynet er derfor avsluttet.

Samendrag

1. Innednng

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold '-
3. Gjennoniføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Fun

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

7. Regelverk

8. Dokumentunderlag

9. Deltakere ved tisynet

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/TilsynsrapporterlN ordland/20 11 /Fauske-komn... 28.03.2012
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Sammendrag

Det er gjennomført tilsynsbesøk den 5. og 6. april 2011 ved Helsetuet 1 sykehjem i

Fauske kommune.

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de områdene som ble

undersøkt.

Tilsynet er innrettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasientrettighetsloven kapittel

4A.

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til

pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i

helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder:

· om kommunen sikrer at motstad mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og
at pasienters samtykkekompetanse blir vudert

· om kommunen sikrer at tilitskapende tiltak forsøkes før tvngen helsehjelp
gjennomføres

· om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av oni den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

~
Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:

· Kommunen sikrer ike at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
og at pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert.

· Kommunen har ike avklar hvem som har ansvar for vudering av tvgen
helsehjelp til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om

tvang.

· Ved Helsetunet 1 holdes pasientene tilbake uten at det er gjort vudering om
vedtak om tilbakeholdelse.

Dato: 2.5.2011

Benthe Westgaad

revisjonsleder

Yngve Osbak

revisor
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Tim Ronald Isaksen

revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helsetunet 1 i perioden31.1. 11 -

2.5.11. Revisjonen inngår som en del av den planagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet

i Nordland gjennomfører i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn,

gjennomført etter oppdrag fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om

statlg tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i

lovgivningen gjennom sin internontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtedelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

tiltakene er tilstrekkelige for å sike at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og

andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen

fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid inenfor de områder tilsynet

omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/TilsynsrapporterlN ordland/20 11 Æauske-komm... 28.03.2012
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Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for

forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fauske kommune har pr. 1.1.2011 totalt 9552 innbyggere.

Sykehjemmet består av Helsetunet 1 og Helsetuet 2. Det er totalt 70 pasienter ved

sykehjemmet. Begge enhetene ledes aven felles enhetsleder. Hver avdeling ledes av

en sykepleier som betegnes sykepleier 1.

Det er for tiden fire tilsynsleger/sykehjemsleger ved sykehjemmet. Det er ikke

utarbeidet noen felles instrks for sykehjemslegene.

Tilsynet har vært avgrenset til Helsetunet 1, avd B (skjermet avdeling) med syv

pasienter (alle med demenssykdom) og avd CID med 15 pasienter (hvorav ni med

demenssykdom).

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.1.11.

Oversikt over dokuenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er

gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.4.1 1.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i

kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Helsetunet 1.

Sluttmøte ble avholdt 6.4.11.
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4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig helsehjelp til

pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt i samsvar med krav i

helselovgivningen. Vi har spesielt undersøkt følgende områder:

Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at .

pasienters samtykkekompetanse blir vudert.

Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta

avgjørelser på vegne av pasienten, jf. pasientrettighetsloven § 4-1 og § 4-6. Dersom

en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstad mot helsehjelpen,

må helsehjelpen derimot vuderes etter vilkårene i pasientrettighetsloven kapittel4A.

Om kommunen sikrer at tilitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp

gjennomføres.

Selv om en pasient motsetter seg helsehjelp og mangler samtykkekompetanse, kan

ikke tvgen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det

fremgår at vilkårene i § 4A-3 er oppfylt. Først må tilitskapende tilta forsøkes, jf. §

4A-3 første ledd. Kravet om at tilitskapende tiltak skal forsøkes kan bare fravikes når

det er åpenbar formålsløst.

Oir kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vuderinger av om den aktuelle

helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Dersom tilitskapende tiltak ikke fører frem, eller er åpenbar formålsløst, må de

øvrige vilkårene være oppfylt før tvgen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i

hovedsak knyttet til helsefaglige vuderinger, og omfatter helsepersonells vurdering

av om:

- unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade

- helsehjelpen anses nødvendig

- tiltakene som er tenkt benyttet står i forhold til behovet for helsehjelpen

- det foretas en helhetsvurdering av om helsehjelpen fremtrer som den klar beste

løsnigen for pasienten

http://ww.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/TilsynsrapporterlN ordland/20 11/Fauske-komm... 28.03.2012
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5. Funn

Avvik l:

Kommunen sikrer ikke at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at

pasientens manglende samtykkekompetanse alltid blir vudert.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Kommunehelsetjenesteloven§1-3a, pasientrettighetsloven §§ 4-3, 4 A-2 første ledd, 4

A-3 og 4 A-5, internontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende:

Det har ikke vært gjennomført systematisk opplæring ti de ansatte om regelverket om

helsehjelp til pasienter som mangler sanitykkekompetanse og som motsetter seg

helsehjelp.

Tvugen helsehjelp har i liten grad vært tema på personalmøer/avdelingsmøer.

Det er ikke etablert rutiner/praksis for vurdering av motstand hos pasientene.

Gjennom intervju fremkommer det at det er ulik forståelse for hva som er motstand.

Det blir bL.a. knust tabletter når pasienten nekter å ta medisin, bru sengehest,

alarisnor, bord foran pasient, belter m.V. uten at dette har vært definert som tvang.

Det er ikke utarbeidet felles rutiner for sykehjemmetfor vudering av samtykke

kompetanse. Det er ulik praksis ved de enkelte avdelinger. Noen har etablert praksis

for vudering av samtykkekompetanse ved innomst og vedårskontroll (eget skjema).

Det er ikke avklart hvem som har det formelle ansvaret for å vudere manglende

samtykkekompetanse.

Avvik 2:

Kommunen har ikke avklart hvem som har ansvar for vurdering av tvugen helsehjelp

til personer som motsetter seg helsehjelp, samt fatter vedtak om tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
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Pasientrettighetsloven § 4 A-5, kommunehelseijenesteloven § 1-3a,

internontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan virksomheteii skal fatte vedta i henhold til

kapittel4A i pasientrettighetsloven.

Gjennom intervju fremkommer det at det ikke er avklart hvor ansvaret for å fatte

vedtak er plassert.

Det er uklart hvilken helsefaglig rolle sykehjemslegen har i prosessen med å fatte

vedtak om tvugen helsehjelp.

Avvik 3:

Ved Helsetuet 1 holdes pasientene tibake uten at det er gjort vudering om vedtak

om tilbakeholdelse.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Pasientrettighetsloven §§ 4A-2, 4A-3, 4A-5, kommunehelsetjenesteloven § 1-3a,

internontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

Alle utgangsdører er låst og ledelsen er kjent med dette.

Det er ikke gjort noen individuell risikovurdering om behovet for låsing av

utgangsdører/tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje.

Det er ikke fattet vedtak om tilbakeholdelse av pasienter mot deres vilje.

Gjennom intervju fremkommer det at det i perioder er pasienter som viser motstand

mot å være innelåst.

Kommentar:

Den låste døren vil anses som et tvangstiltak i de tilfeller pasienter ønsker å gå ut av

døren, uten å ha mulighet for dette. Retten til evt. å hindre beboernes bevegelsesfrihet,
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reguleres i pasientrettighetsloven kap 4A. I § 4 A-4, gjennomføring av helsehjelp, står

det:

Dersom vilkårene i § 4 A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller

andre tiltakfor å omgå motstand hos pasienten. Pasienten kan blant annet legges inn

ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er nødvendigfor åfå

gjennomført helsehjelpen. Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre

varslingssystemer med tekniske innretninger og bevegelseshindrende titak som belter

og lignende anvendes. Helsehjelpen skal vurderes fortløpende og avbrytes straks

lovens vilkår ikke lenger er til stede. Det skal særlig legges vekt på om helsehjelpen

viser seg å ikke ha ønsket virkning, eller har uforutsette negative virkninger.

I rudskriv IS-lO/2008 til same lov, står det i pkt 3.4.3.2 Nærmere om

tilbakeholdelse, herunder låsesystem:

Det sentrale i begrepet "tilbakeholdelse" er om pasienten blir hindret i å forlate

institusjonen, ikke først ogfremst hvordan det blir gjort. Det er altså ikke avgjørende

om manfor eksempel låser døren med nøkkel, installerer skjulte eller kompliserte

kodelåser, bruker elektonisk utstyr som automatisk låser dørene for visse pasienter,

eller om personellet selv stopper i døren. Reglene skal følges uavhengig av

virkemiddel. Men man må bruke det virkemiddelet som er det minst inngripende for

pasienten.

Vedtak om helsehjelp som omfatter tilbakeholdelse, må treffesfor den enkelte beboer.

Det karifor eksempel ikke treffes et generelt vedtak om at dørene på et sykehjem eller

en avdeling skål være låst. Men utgangshindrende tiltak kan få virkningfor flere

pasienter. Praktiske hensyn tilsier at det bør være adgang ti å iverksette tiltak med en

slik generell virkning. Det er likevel viktig at dette ikke blir brukt til å holde tilbake

pasienter som det ikke er truffet tilbakeholdelsesvedtak overfor. Disse pasientene må

sikres fri utgang ved bruk av nøkkel, kodekort eller liknende. Dersom det ikke lar seg

gjøre, må man finne andre måter å holde den aktuelle beboeren tilbake på, for

eksempel tettere oppfølgingfra personalet. Internontrollsystemet skal bidra til at

ansvar og oppgaver blir beskrevet og gjort kjent. Der det er behov for prosedyrer for å

bidra ti å sikre at myndighetskrav blir overholdt skal dette utarbeides, jf

internontrollforskriften § 4.
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6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Tilsynet har avdekket at ansvarsforholdet mellom enhetsleder og sykepleier 1, samt

øvige pleierpersonell, ikke er tilstrekkelig avklart, og at det ikke er gitt nødvendig

opplæring om regelverket i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Det eksisterer noen

udaterte fusjons- beskrivelser/stillingsbeskrivelser, men disse er i liten grad

kjent/ruk av de ansatte. Alle utgangsdører fra avdelingene holdes stengt uten at det

foreligger noen vedta om tilbakeholdelse. Ledelsen er kjent med påviste forhold uten

at det er iverksatt nødvendige korrgerende tiltak. Påviste mangler i kommunens

internontroll (ledelse, organsering og stying) innebærer at det blir mye opp til den

enkelte ansatte om hvordan reglene i pasientrettighetslovens kapittel 4A etterleves.

7. Regelverk

· Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten

· Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

· Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

· Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

(psykisk helsevernloven)

· Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v (helsepersonelloven)

· Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltnngssaker

(forvaltningsloven)

· Forskrift av 14. noveniber 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg
og pleie

· Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

· Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjoural

· Forskrift av 20. desember 2002 om internontroll i sosial~ og helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

· Organisasjonskart

· Oversikt over ansatte

· Bemaningsplan

· Demensteamet i Fauske
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· Oversikt over avdelinger og pasienter ved Helsetuet 1 og 2

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

· 13 journaler

· Visittbok

· Perm for visitt, hovedkort, bakgrusskjema, pleieplan

· Referat fra personalmøter

· Dusj- og badelister

· Kvalitetsvuderingssystem i omsorgstjenesten - oversikt og innsikt

· Stilings- og fusjonsbeskrvelser - udatert

· Primærkontaktens oppgaver - udatert

· Plan for aktiv helse- og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

· Velkommen til oss - informasjon for nytilsatte ved Helsetuet 1 sykehjem

· Sjekkiste ved innomst - ikke i bru

· "Prosedyrer" for Primærkontakt ansvar - datert 17.2.2011 - ikke tatt i bru

· "Prosedyrer" for Pårørende samtale - ny beboer ved Helsetunet 1 - ikke i bru

· Årsmelding Helsetuet 1- 2010

· Plan for opplæring 2010 - Pleie~ og onisorgstjenesten Fauske kommune

· Kopi av ett vedtak om helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

(vedtaet var tilsendt rekommandert til Helsetilsynet i Nordland allerede
25.2.11, men ikke registrert inn fra arkivet før tilsynsbesøket ble gjennomført.)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nordland:

· Brev av 31.1.1 L fra Helsetilsynet i Nordland til Fauske kommune med varsel

om tilsyn

· E-post av 3.3.11 fra kommunen med oversendelse av dokumenter

· Brev av 23.3.11 fra Helsetilsynet i Nordland med program for tilsynet. Brevet
ble også sendt på e-post samme dato til virksomheten
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9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltaerne på åpningsmøte og sluttøte,

og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stillng Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Stein Ole Rørvik Enhetsleder X
Elisabeth Gm Sykepleier 1 avd B X
Angela Lundmo Hjelpepleier avd B X
Laila S. Olsen Sykepleier avd B X
Liss Anita L. Olsen Sykepleier avd CID X

Unn Marit Johnsen Sykepleier 1 X
Lisbeth Karlsen Sykepleier 1 avd CIDX

Ole R. Sollund Kommunalsjef X
Kari Loe Sykepleier

Karolin Skogmo Tilsynslege avd CID
Terese Hustad HaòssonTilsynslege avd A+B

An Helen Sandvik Hjelpepleier avd eID

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

.Beòthe Westgaad, seniorrådgiver

Yngve Osbak, prosjektleder

Tini Ronald Isaksen, rådgiver/jurist

An Kristin Tjeldnes, observatør

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

X
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
22.03.2012

Jnr
12/179

Ark
413-7.5

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 13.03.2012 06/12

~ Fauske kommune
saksbeh.ßV"J

dJl ... -c~f-2:~.::?'~rf:;
~ 1?r-;-f~5"-":.-.~ 19£'r;t;--"%(--

Klassering

J. ID S.ID '. _.-.,--
1~/&q5Ö ,:itlt~
---_. .-..---

Saksbehandler: Lars Hansen

06/12 Videre oppfølgning av nummerert brev nr L 2011 - manglende pasientregnskap

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/1 l, hvor bakgrunnen for saken var at
revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi
dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til
revisjonen umiddelbart.

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/11, hvor bakgrunnen for saken var at
revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak
forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene
skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi
dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til
revisjonen umiddelbart.



Rett utskrift:

Dato: 22. mars 2012~ ~Lars Hansen \.
Sekretær for kontro lutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI

Vedlegg: l. Prosjektlan Interkommunal eierstrategi I Salten
2. Referat fra styingsgrppemøte L

I kommunestyrets budsjettedtak for 2012 framgår bL.a.:

6. Interkommunalt samarbeid

2011 har vist at det er både positve og negative effekter ved interkommunalt samarbeid.
På en rekke områder oppnår man en styrket kompetanse, økt fleksibiltet og styrke
gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommunene. På andre områder ser man at man
mister kommunal styring over viktige områder for innbyggere. Vi ber derfor Rådmannen
gå igjennom all vår virksomhet som er lagt ut til interkommunalt samarbeid og foreslå å
kutte ut de områder som er unødvendige. Vi venter denne saken fremlagt i løpet av første
halvår i 2012

I regi av Salten regionråd er det nå igangsatt et eget prosjekt vedr. interkommunal eierstrategi.

Mandatet for prosjektet innebærer at dagens samarbeidsordnnger skal karlegges. Struturen på
dagens samarbeidsordninger skal vuderes. Likeså finansieringsmåtene. Dette skal mune ut i
alternative forslag til fremtidige løsninger.

Prosjektet er viktig i forhold til å skape et grulag for ramene rundt de samarbeidsordningene
som er/blir etablert.

Hvilke samarbeidsordninger den enkelte kommune ser seg tjent med å delta i må den enkelte
kommune i prinsippet stå fritt i å ta stiling tiL.

Rådmanen er av den oppfatning at det er viktig å ha dette nye rameverket på plass før det
vuderes vesentlige endringer i hvilke samarbeidsordninger vi skal være med i, jfr
kommunestyets foranstående vedtak.



INNSTILLING:

1. Kommunestyret ta til etterretning at det i regi av Sálten Regionråd er iverksatt et
prosjekt vedr. interkommunal eierstrategi.

2. Kommunestyret vil i hovedsak avvente videre vurdering av Fauske kommunes
deltagelse i eksisterende interkommunale samarbeidsordninger til resultatet av
prosjektarbeidet er framlagtehandlet.

Even Ediassen
Rådman



Prosjektplan

Interkommunal eierstrategi i Salten
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Godkjent av styringsgruppen 16. april 2012



1 Bakgrunn og formål

Representantskapet i Iris Salten vedtok i 2010 å etablere en eierstrategi for de interkommunale
selskapene i Salten. Høsten 2011 ble prosjektet på nyt behandlet i representantskapet, der
mandatet ble yterligere presisert.

Salten Regionråd gjennomførte i 2010 en kartleggng som viste at det fies 64 samarbeid av

ulik karakter i Salten, der 12 samarbeid inluderer kommuner utenfor Salten, 14 samarbeid er
på regionnivå og 38 samarbeid foregår blant noen av kommunene i regionen. Selv med denne
kartleggingen har il et helletlig bilde av det interkommunale samarbeidet, og dokumentasjon
av det totale kostnadsbildet og hvor mange personer som er involvert, er ikke utrbeidet.

I fremtiden kan det komme krav om mer interkommunalt samarbeid fra statlig niå, jfr
samhandlingsreformen, samtidig som noen kommuner setter et kritisk søkelys på nyten av
noe av det interkommunale samarbeidet som i dag gjøres.

Formlet med prosjektet er å gi en god kunkapsbakgrunn for videre diskusjoner om det

interkommunale samarbeidet i Salten, der vi ser på dagens organiering og fiansiering i lys
av fremtiden, samt utikler noen mulighetsskisser over hvile områder vi kan samarbeide om
i fremtiden, dersom vi ønsker. I tilegg skal dette prosjektet utvikle systemer, ruiner og
retnigslinjer for de interkommunale selskapene.

2 Mandat
Representantskapet i Iris Salten IKS vedtok fØlgende presisering av det opprinelige mandatet
for eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten i sak 11/15.

Prosjektet skal:

a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten
b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulie samarbeidene er fiansiert.
e) Vurdere om vi har en hensiktsmessig strktu i dag, og hva vil være en god strtu for

det vi eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold til det vi ønsker oppnå
med det interkommunale samarbeidet.

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulie tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende
oppgaver og kommende nye oppgaver.

e) Etablere forslag til systemer, ruiner og retngslinjer for hvordan kommunene skal fØlge
opp sit eierskap i de interkommunale IKS-ene.Gfr tidligere vedtak i representantskapet)

f) En foreløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for inp il fØr

slutapport med forslag forelegges kommunestyrene og representantskapets for endelig
vedtak.

Ett av kommunestyrene som er besøkt i forankngsprosessen, ønsket at geografi også skulle

være et moment som skull ses på. Det kan være naturlig at dette momentet inluderes i
kartleggingen i punt a).
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Avgrensning
I mandatets punkt d) benytes ordet ((lulighetsskissen). Det bety at dette prosjektet ikke skal

gi konkete svar på hva vi skal samarbeide videre om, men beskre noen muligheter som i så
full må utredes videre.

3 Faseinndeling av prosj ektet

Prosjektet deles in i fem fuser:

Utnevne:
Styringsgrppe
Arbeidsgrppe

Kartlegge Foreloplg rai,pol't

Vurdere på hOl'lngsrunde I
Utvkle alle
Foreslå kommunestyrer

Foi'ela endl'nger Endelig

på bakgl'unn av
behandltng I

¡nnsiiil
kommunestyrer

og
reiiresenlantskalJKonstituere:

Styngsgruppen

FOl'ankl'e:
Kommunestyel'I

fonnaiiiskap

Forankingsdelen i fuse 1 vil fortsette in i fuse 2, om kommunestyrer som enda ike har fàtt
presentert prosjektet ønsker det. Fase to i prosjektet vil være mest arbeidsintensivt, og arbeidet
vil deles in og organieres på fulgende måte:

n

';FaseS,2

"l)t:ide
Il ,t'"

Kartlegge d¡gens situasjon

i Forslag eiel'styring IKS )

Mulighetsskisse fh:mtidig samal'beid

I Scenarer for oiganisering )

I Modell fal' finansiering )

Kartleggng av dagens situasjon tilsvarer mandatets punt a) og b). Forslag eierstying er gi
av mandatets prosjekt e). Mulighetsskisse for fremtidig samarbeid, scenarier for organiering
og modell for fiansiering tilvarer deler av mandatets punt b), samt mandatets pun c) og
d).
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4 Organisering
Prosjektet er organiert påfØlgende måte:

Styringsgruppe
Hvert konnunestyre iSalten har utevnt en person til styings gruppen. Stygsgruppens
sammensetning er som fulger:

Sørfold:

Beia:
Bodø:
Fauske:
Gildeskål:

.Hamarøy:

Melø:
Saltdal:

Steigen:

Lars Evjenth(leder)
Monia Sande

Ole Henr Hjartøy
Siv Anita Johnen Brekke
Petter JørgeIi Pedersen

Jan..Folke Sandnes
Per Swensen

Siv Mossleth
. Thor Holand

AtbèidSgruppelKontaktpe rsonet

Hverkoinune iSaltener bedtomadinstrativt åutevneenpersoII til å delt i dette

arbeidet. Konnunenavgjør selv om vedkùmmendeskalvære iarbeidsgrppen,ellr om

vedkommende kun skal være kontaktperson. Hele grppen vil være 
involvert iule møter

som leggerføriger rorarbeiciet, mens cie soin ønsker delt i arbeidsgrpen vi arbeide med

. prosjektet løpende.

Følgende personer er utevnt til arbeidsgrppe/kontaktpersoner:

Beia:
Bodø:
Fauske:
Gildeskål:

Hamarøy:
Melø:
Saltdal:

Steign:
Sørfld:

Ole Petter Nybakk
Lars Jørgen Ginestad
Even Ediassen

Bjørn M Pedersen
Eli Eidsvi

Jørgen. Kampli

Chrtin .Kritensen

Inge Albrisen
TorbjømWiner
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Trud Berg fra Iris Salten er prosjektleder, og leder arbeidsgruppen. Prosjektleder er ansvarlig

for innkallng, agenda og saksfremlegg til styingsgruppen, samt fremdrift og progresjon i
arbeidet med oppgavene.

Re fe ransegruppe/inte ress ente r

Det utnevnes ingen fust referansegruppe for dette prosjektet. Prosjektet vil likevel ha kontakt
med ulie refèranser underveis, denblant sekretariatet og arbeidsutvalget i regionrådet og
rådmanngruppen i Salten.

5 Fremdrift og arbeidsdeling

Følgende figur beskriver prosjektets fremdrift og arbeidsdeling. Fase fem omhandlende
slubehandling er ike inludert. Styingsgruppens siste møe avholdes da prosjektet

overleveres kommunene for siste behandlig.

April Mai Juni Juli Sept. Okt. NovJDesJjan. Feb. Mars.

Styringsgruppe

liotei tlote2 lVløte 3 lMote 4 l IvloteS l
Kaitlegge dagens situasjon

IForsiag eierstyring IKS )

MuligIietsskisse fremtidig samarbeid

i Scenai1er for organisering

I Modell for finansiering

)
)

I Bearbeide)Arbeidsgruppe

Andre interessenter Scenarier
Modeller

Stygs gruppe møte ne avholdes på fØlgende datoer og vil ha fØlgende inold:

Styringsgruppemøte1: 16. april 2012

. Konstiterende møte, og godkjenng av endelig prosjektplan.

Styringsgruppemøte 2: 31.mai til 1. juni, alternativt 19. og 20. juni.
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. Stygsgruppemøte 2er et fuglg seinr fra lunj tilltj

. Arbeidsgrppen deltr, og eksterne parter inviteres

. Semiret skal ha følgende inold:

· Fagle indninger
· Scemirie-/modellarbeid ved hJelp av ekstern bistand

. Serndag 2 avsluttes med funnlt stygs gruppemøte, derstygsrguppenformeh
vedtar hvie scenarier og modeller det skal arbeides videre med.

Styriiigsgruppemøte 3: Telefonmøte 5. September

. Telefonmøte der stygs gruppen kan angi eventult korrgerende retng på arbeidet

som er gjort så langt.

StyringsgruppenitenUfer 4: 8. oktober

. Markerer overgangen mellom fuSe 2 og fuse 3

. Siste korrigeringer av foreløpig rapport før utsendingtikommutestyrene for
hørigsrunde

· Stygsgruppen fOreslår saksfremlegg til kommunene

Styringsgruppe ni te 5: Februar (dato ikke fastsatt)

. Stygsgruppen diskuterer hvordan de ule inpilene fra korruhestyrene skal
mnrbeides i rapportn.

Styrings gruppe ni te 6: (dato ikke fastsatt)

. Prosjektets stygsgruppe godkjenner endelig. rapport.

6 Økonomi
Prosjektet :6ilieres i sin helhet oVer budsjettet til lriSahen IKS. Her angi
kostndsdrlerne i prosjektet, samt. everttull tileggsfinansiering.

Reis e..arbeids utgif ter i prosjektet:

1. De av stygsgruppens medlemmer som ike harfrjøp til dette arbeidet kart :ldekt
taptarbeidsfortjel1este ettr KS satser.

2. Medleiner av arheidsgrppengjørdette arbeidet inenfor sin ordinre arbeidstid.
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3. For reiser gjelder dekng etter statens satser, med untak av at ((en 1wj er en 1wj)),
uavhengig av 0lT arbeidsgrpe/styringsgruppe serveres kald mat til lunj ".

Følgende kostnader følger prosjektet:

4. Utgier ti semiar

5. Kostnader ved ekstern bistand
6. Injøp av bøker

Finansiering ut over Iris-fondet (fond for interkommunalt sainrbeid):

7. Organiasjonsutviklingsmidler fr KS sentrh

J
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Referat styringsgruppemøte 1 - interkommunal eierskapsstrategi
Fauske, mandag 16. april 2012

,
I
'l,

Tilstede:

Beiarn:

Bodø:

Fauske:

Gildeskål:

Hamarøy:

Meløy:

Saltdal:

Steigen:

Sørfold:

Monika Sande

Øystein Wik, for Ole Hjartøy
Siv Anita Johnsen Brekke

Petter Jørgen Pedersen
Jan-Folke Sandes

Per Swensen

Siv Mossleth

Thor Holand

Lars Evjenth

Sak 1: konstituering
Lars Evjenth ble valgt til leder av styringsgruppen.

Sak 2: Orientering - prosjektet som helhet

Prosjektgruppen tok saken til orientering, etter en god diskusjon på prosjektets retning og innhold.
Momentene som skal tas med i det videre arbeidet er gjengitt under sak 3.

Sak 3: Vedtakssak - prosjektplan

Styringsgruppen vedtok fremlagte prosjektplan med følgende presiseringer:

. Prosjektet kartlegger først dagens struktur og samarbeid, og benytter det som bakgrunn for

diskusjoner for det strategiske arbeidet.

. ((Formalisert interkommunalt samarbeid)) omfatter også samarbeid som ikke er formalisert

gjennom selskapsetablering.

. Når det gjelder fremtidig struktur, ser prosjektet konkret på ulike selskapsformer dersom det

skulle bli behov for det, men som utgangspunkt skal struktur (organisering) ses på i et
scenarieperspektiv.

. Et moment i diskusjonene om hensiktsmessig struktur skal være mulighetene for politisk

styring og innflytelse

. Ulike selskapstyper gir ulik mulighet for eierne til å påvirke økonomien, herunder særlig økte

budsjetter i perioder der kommunene må kutte i andre tilbud. Dette perspektivet må være
med i utredningen.

. Endelig produkt bør inneholde en oversikt over hvordan kommunene skal forholde seg til

ulike typer selskap.

. Prosjektet gjennomfører ikke studietur, men gjennomfører et tredelt seminar for

styringsgruppen, arbeidsgruppen og andre inviterte. Seminaret skal ha en faglig del, og en del

der scenarier for fremtidig organisering og samarbeid arbeides frem. Seminaret avsluttes
med styringsgruppemøte. Styringsgruppeleder i samarbeid med prosjektleder utarbeider

oversikt over hvilke institusjoner/personer som skal inviteres.



i¡

. Et av prosjektets suksesskriterier er et godt samarbeid med region rådet.

Endelig prosjektplan sendes rådmannsgruppa til orientering.

Sak 4: Vedtakssak - møteplan og fremdrift
Styringsgruppemøte 2: Avholdes 31.mai til 1. juni, alternativt 19. og 20. juni.

Styringsgruppemøte 3: avholdes som telefonmøte 5. september

Styringsgruppemøte 4: avholdes 8. oktober på Klungsetmarka.

Det avholdes ytterligere 2 styringsgruppemøter jfr. Prosjektplan. Dato fastsettes på et senere

tidspunkt.

Sak 5:lnnspilsak - økonomi
Følgende innspil ble gitt:

. Studietur utgår, til fordel for seminar i nærområdet.

. Boken til Vibeke Resch Knudsen blir kjøpt inn til de som ønsker denne i prosjektgruppen og

styringsgruppen.

. For øvrig har ikke styringsgruppen innspil til fremlegg av økonomiske forutsetninger.
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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016

Vedlegg: Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2012-2016
Uttalelse fra kommunelege I
Uttalelse fra Politiet

Sammendrag:

Någjeldende alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret den 08.05.2008. Planen
skal i henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år.

Vedlagt er ((Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016)) slik den ble sendt på høring.

Saksopplysninger:

Det har kun skjedd små endringer i Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Denne omhandlet
statens avgifter fra Vinmonopolet, og har ikke noe innvirkning på den koniniunale delen av
Alkoholloven. Administrasjonen har derfor ikke gjort endringer i Fauske kommunes
((Alkoholpolitiske handlingsplan 2012-2016)) i forhold til vedtatt plan for perioden 2008-2012.
Satsen for å avlegge kunnskapsprøvene, samt å få ambulerende skjenkebeviling og avgifter for
salg og skjenking av alkohol reguleres også av alkoholloven. Fauske kommune forholder seg til
det som til enhver tid er gjeldende satser vedrørende dette.

Det har kommet innspil fra Politiet på Rådmanens forslag til ((Alkoholpolitisk handlingsplan
2012-2016)):

2.6 Skjenketider
Det er i planen foreslått skjenking fram til kl. 03.00. Det er på landsbasis sterke anbefalinger om
å avslutte kL. 02.00 for å ungå ordensforstyrrelser. Det bes derfor lytet til de anbefalinger som
er gitt. Mitt klare innspil er at Fauske og Saltdal må ha same åpningstid.

3.2 Salgstid for øl
Jeg har ingen innvendinger mot de salgstidene som er, men anbefaler at disse blir samjørt med
Saltdal og Sørfold slik at vi har de same salgstidene.

Rådianen har sjekket tidene for skjenkng i våre nabokommuner:
Sørfold: tilatt med skjenkng av øl og vin til kL. 03.00, og brennevin til kL. 02.00.

"
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Saltdal: tilatt med skjenking av øl, vin og brennevin ti kL. 02.00 på lørdag og søndag,
søndag - torsdag er det tilatt med skj enking av øl, vin og brennevin til kL. 01.00.

Rådmannen har sjekket tidene for salg av øl i våre nabokommuner:
Sørfold: salg av øl tilatt på hverdager fra kL. 08.00-20.00 og på dager før søn- og

hellgdager. skal salget opphøre kL. 18.00

Saltdal: salg av øl tilatt på hverdager fra kL. 08.00-20.00 og på dager før søn- og

hellgdager skal salget opphøre kL. 18.00

Dette er iht. nasjonale føringer.

Kommunelege I hadde ingen innspil til Rådmannens forslag.

Det ble i september 2011 gjennomført folkeavstemming vedrørende salg av øl i Fauske
kommune. Det ble her et flertall for å beholde dagens ordning.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen legger fram forslag til ((Alkoholpolitisk handlingplan 2012-2016)) endringer fra
forrge gang planen ble vedtatt.

På bakgrunn av innspil fra Politiet og for å få et regelverk ang. skjenking av alkohol som er likt
våre nabokommuner foreslår Rådmanen endringer i skjenketidene for alkohoL.

INNSTILLING:

Formanskapet innstiler overfor kommunestyret på å vedta fremlagte ((Alkoholpolitiske
handlingsplan 2012-2016)) med følgende endring:

Det skal være tilatt med skjenking av øl, vin og brennevin ti kl. 02.00.

Even Ediassen
Rådman
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Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av
planen følger kommunestyreperioden.

Innhold
1. Bakgrunn, hensikt og formåL.................................................................................................. 2

1.1 Målsetting......................................................................................................................... 3
2. Retningslinjer for tildeling av bevillnger.. ...... ............. ........................ ............. .................... 3

2.1 Krav til bevillingshaver.................................................................................................... 4
2.2 Skifte av styrer/stedfortreder........ .......... ................... ............... .......... ....................... ....... 4
2.3 SkjenkebevìIlìng...............................................................................................................4
2.4 På følgende steder ønskes ikke skjenking av alkohol...................................................... 4
2.5 Utvidet skjenkeareal.........................................................................................................4
2.6 Følgende skjenketider fastsettes for skjenkesteder ..........................................................5
2.7 Utvidelse av skjenketid ...................................................................................................... 5
2.8 Ambulerende skjenkebevillng/beviling for enkelt anledning ........................................ 5

3. Salgsbevilling.........................................................................................................................5
3.1 Antall bevillinger for salg ... ............................................................................................. 5
3.2 Salgstid for øl................................................................................................................... 5
3.3 Salgstid for sterkøl, vin og brennevin.. .............. ........ ......... ............. ...... ........ ............ ...... 5
3.4 Utvidet salgsareal .............................................................................................................6

4. Gebyr......................................................................................................................................6
5. Kontrollvirksomhet .................................................................................................................6

5.1 Kontrollniyndigheten har bL.a. disse funksjoner .............................................................. 6
5.2 Reaksjoner ved overtredelse: ........................................................................................... 7

6. Rapportering...........................................................................................................................7

l



1. Bakgrunn, hensikt og formål

Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge ko1lunene å utarbeide
alkoholpolitiske handlingsplaner. Besteinelsen (alkohollovens § 1-7 a) trådte i kraft 1. januar
1998.

Regjeringen har et ambisiøst mål når det gjelder alkohoL. Målet er å redusere totalforbruet av

alkohoL. Alkoholpolitikken er under press både fra internasjonale organer og

næringsinteresser. Regjeringen ønsker å styrke oppslutnngen om den helhetlige
alkoholpolitikken vi har i Norge.

Det er utarbeidet en "Opptrappingsplan for rusfeltet" av Helse- og omsorgsdepartementet. Når
det gjelder alkohol sies det:
"Regjeringen skal føre en alkoholpolitikk som reduserer de negative konsekvensene for
enkeltpersoner og samfunnet. Det er klare sammenhenger mellom pris, tilgjengelighet,
totalkonsum; helserisiko og skadeomfang. Alkoholpolitikken må være rettet mot befolkningen
som helhet og begrense tilgjengeligheten til alkohoL."

Planen sier videre: "Alkoholforbruet i Norge øker. Legeforeningen peker i rapporten Pâ
helsa løs - når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet (2006) på at'det er viktig å
ha et forebyggende perspektiv og et folkehelseperspektiv der oppmerksomheten rettes mot
alkohoL. Helsetilsynet gjentar dette i sin rapport fra 2007 om oppfølgingstibudet etter
alkoholforgiftning. Fundamentet for insatsen for å redusere forbruket er befolkningsrettede
strategier knytet til pris og tilgjengelighet. Forskning viser at slike såkalte regulatoriske
virkemidler har god effekt. Disse virkeniidlene er under press, og det er nødvendig å arbeide
aktivt for å opprettholde dem. Det er behov for å sikre kunskap om og legitmitet for de
regulatoriske virkemidlene i befolkningen. Ikke minst er det behov for å synliggjøre hvilke
sosiale kostnader rusniidler fører med seg; og hvilke gevinster som kan oppnås ved redusert
forbruk. Fora redusere etterspørselen etter behandlings-og rehabilteringstiltak, er det viktig
å forhindre at forbruket øker. Flere ungdomsundersøkelser viser en betydelig økning i
alkoholkonsum blant jenter, mens guttenes forbruk har gått ned de siste årene. Gode og trygge
oppvekstmiljø er i seg selv forebyggende. Det handler derfor om å bygge slike nærmiljø."

Det er viktig å holde fast ved at ikke alle livsproblemer kan eller bør være det offentlges
ansvar. Det bør følgelig være et hovedmål å styrke folks evne til å møte de prøvelser som livet
byr på, og utvikle evnen til å ta hånd oni seg selv og ta vare på andre. Dette innebærer at
grensene mellom offentlg og personlig ansvar må vurderes løpende. Det er viktig å søke den
rette balansen mellom individets ansvar og valgfrihet, og fellesskapets behov for forebygging
og fremme av folkehelsen. Det er viktig å sikre en helhetlig integrering av planen i
kommunen. Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, det er bL.a. også et
helseprobleni. Helse- og sosiallovgivningen er innettet slik at innbyggerne har lik rett til
tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem.
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1.1 Målsetting

Fauske kommune har som målsetting å redusere skader ved bru av alkohoL. Det skal særlig
satses på tilak overfor barn og unge med opplysning, holdningsskapende arbeid, hjelpetilak
og alkoholfrie tilbud.

Fauske kommune har soni mål at innbyggerne, etter eget valg og med bakgrnn i personlig
ansvarlighet, skal være måteholden med alkohoL.

Fauske koinune har som mål at all alkohol skal onisettes og brues i lovlige former.
Alle søknader om salgs - og skjenkebevilinger for alkohol skal behandles i
overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen.

2. Retningslinj er for tildeling av bevillinger
Bevilingsperioden er satt til 4år og følger kommunestyreperioden. Bevilingsperioden
opphører senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om beviling i
perioden skal behandles i samsvar med denne planen. Planen skal rulleres og behandles av
kommunestyret før søknader om beviling til salg og skjenking tas opp ti behandling for neste
bevilingspedode.

Salgs- og skjenkebevilinger skal kune nektes på gruag av negativ uttalelse fra poliiet oni
søkers vandel, når forholdet knyter seg til alkoholloven eller annen lovgivning som har
sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte~ eller avgiftsmyndighetene om vandel
i forhold til denne lovgivning.

Ved tildeling eller fornyelse av beviling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å
ha salgs- eller skjenkebevillng. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens
utøvelse av beviling i form av:
~ Brudd på vilkår som er satt for bevilingen
~ Brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
~ Endrîng av driftskonsept uten godkjenning
~ Klanderverdige ordensforhold ved bevertingssted

~ Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens §9.1

Endringer soni gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tilegges vekt ved
fornyelse.

Formanskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal beviling for salg av øl og kommunal
beviling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev. tilatelse til uteservering av
alkohoL.

Det tas sikte på et nært samarbeid med bevilingshaverne for å følge opp gjeldende lov og
regelverk.
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2.1 Krav til bevUlingsbaver
Alle søkere må avlegge og bestå kunskapsprøve om alkoholloven og dens bestemmelser før
beviling kan gis. Dokunientasjon må framlegges.

I tilegg er det et ønske at dørvaktene har gjennomgått kurs for dørvakter. Dette for å sikre at
personalet har kjennskap til alkohollovens bestemmelser når det gjelder skjenking av
alkoholholdig drikk.

2.2 Skifte av styrer/stedfortreder
Rådmannen delegeres myndighet ti å godkjenne skifte av styrer/stedfortreder i
bevillngsperioden.

2.3 Skjenkebevilling
Skjenkebevilingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. En
skjenkebevì1ing kan òmfatte følgende kombinasjòner:
1. øl og vin
2. øl, vin og brennevin

Skjenkebeviling for brennevin skal vurderes enkeltvis.

Skjenkebeviling for uteareal skal vuderes enkeltvis, både når det gjelder område det kan
skjenkes og skjenketider..

2.4 På følgende steder ønskes ikke skjenking avalkobol
~ Det gis ikke alniinnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i tilknytning til

idrettsanlegg, idrettshaller o.L.

~ Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarangementer.
~ Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arangementer som er beregnet bL.a. på bar og

unge.
~ Det gis ikke skjenkebeviling til kîòsker og gatekjøkken.
~ Ved tildeling av beviling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt

målgruppen for virksomheten tilegges vekt.

Skjenkebeviling for øl og vin gis ikke til gatekjøkken og campingplasser. Det kan dog gis
skjenkebeviling til tilstøtende, selvstendige virksomhet med eget organisasjonsnumer på
sanme eiendom. Lokalene må være egnet og ikke ha direkte tilknytning til annen virksomhet
i skjenketiden (se første setning).

2.5 Utvidet skjenkeareal
Rådmanen gis fullmakt til å godkjenne utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning.
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2.6 Følgende skjenketider fastsettes for skjenkesteder
Skjenketiden for alkohol fastsettes til maksimum kl. 03.00.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.

Luketidspuntet for bevertningsstedene settes som hovedregel 30 minutter etter
skjenketidens utløp.

2.7 Utvidelse av skjenketid
Rådmanen delegeres myndighet til â avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for
enkeltanedning.

2.8 Ambulerende skjenkebevilling/bevilling for enkeltanledning
Koniunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenkng av øl og vin for slutt.et selskap til
leilghetsbruk på steder uten skjenkebeviling.

Kommunen har 2 anibulerende bevilinger for skjenkng av brennevin for sluttet selskap til
leilghetsbru på steder som har beviling for skjenking av øl og vin.

Rådmanen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebeviling. Rådnianen gis
fullniakttil å innvilge søknader om skjenkebeviling for enkelt anledning. Rådmannens
fullmakt kan utøves for en maksimal tidsramme pr.. gang på i måned.

3. Salgsbevilling

3)l Anta~1 .bevillinger for salg .,

Mtall bevillinger for salg av øl begrenses til 4.

AS Vinmonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

3.2 Salgstid for øl
Salgstiden for øl er fra kL. 08.30 ti kL. 20.00 niandag til fredag. På dager før søn- og
hellgdager skal salget opphøre kL. 18.00. Dette gjelder likevel ikke dagen før kristi
himmelfartsdag og heller ikke dagen før høytidsdagene 1. og 17.mai

3.3 Salgstid for sterkøl, vin og brennevin
Salgstiden følger Vinmonopolets faktiske åpningstider.
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3.4 Utvidet salgsareal
Rådmanen gis fullmakt til å godkjenne utvidelse av salgslokale for enkelt anledning.

4. Gebyr

Bevilingsgebyr for salgs- og skjenkebevilinger skal betales forskuddsvis for ett år av gangen.
Gebyrets størrelse følger bestemmelsene i Alkoholloven. Rådmanen gis fullmakt til å
fastsette avgiften.

Det skal betales bevilingsgebyr for ambulerende beviling! beviling for enkelt anlednng.
Gebyrets størrelse fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Blir bevilingsgebyret ikke betalt eller unnlater bevilingshaver å etterkomme kommunal
anmodning oni innsending av onisetningsoppgave som beregningsgrulag for gebyret, kan

bevilingen inndras inntil dette er i orden. Bevillngshaver skal gis rimelig frist, og opplyses
om muligheten for inndragning.

5. Kontrollvirksomhet
Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevilinger er av avgjørende betydning for en god
alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevilingen vil svært ofte være et effektivt
virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rudt alkoholomsetning, slik som
overskjenking, vold og fyll på offentlg sted.

5.1 Kontrollmyndigbeten bar bL.a. disse funksjoner
Føre tilsyn med at bevilingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevilingen og
kommunens retningslinjer for øvrig.

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen:
~ aldersgrensebestemmelsene

~ om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer
~ vakthold

~ kontroll av salgs- og skjenketidene

Alkoholloven gir bevilingsmyndighetene adgang til å inndra en beviling etter § 1-8 dersom
bevilingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Kommunen kan også anelde
forholdet. Det er viktig at kommunen utnyter sanksjonsapparatet som en del av sin
alkoholpolitikk. Dette vil, sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevilingene,
være det beste virkemidlet kommunen har for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbru.

I henhold til alkohollovens bestemmelser er kommunen tilagt ansvaret for kontroll av
kommunale salgs- og skjenkebevillnger.

Kommunen skal ha et kontrollutvalg, i Fauske kommune er dette Driftsutvalget.
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Kontroll nied salgs~ og skjenkebevilingene skal utføres i henhold til Alkohollovens
bestemmelser. Rådmanen tilegges myndighet til å engasjere kontrollører. Salgs- og
skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst
en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har
salgs- og skjenkesteder.

5.2 Reaksjoner ved overtredelse:
Ved mistanke om brudd/brudd på alkohollovens bestemmelser, eller bestemmelser gitt i
medhold av denne, eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng
med denne lovs formål, skal det foretas kontroll av salgs- eller skjenkestedet av engasjert
kontrollør.

Dersom overtredelse av gjeldende lover og regelverk skjer, iverksettes sansjoner i form av:
~ Skriftlig advarsel - delegeres rådmanen
~ Midlertidig inndragning av bevilingen - delegeres driftsutvalget
~ Inndragning av bevilingen forresten av bevilingsperioden - delegeres formannskapet

Når brudd er avdekket skaladministrasjonen legge frem saken for Driftsutvalget, eventuelt for
Formanskapet.

Ved særlige grove brudd på bestemmelsene kan rådmanen med øyeblikkelig virknng inndra
bevilingen fram til saken kan behandles av driftsutvalget.

6. Rapportering
Administrasjonen utarbeider en årlig melding om utviklingen av alkoholomsetningen i Fauske
koniune, herunder ambulerende beviling. Meldingen må gi en vurdering om gjeldende

virkemidler er hensiktsmessige i forhold til alkoholpolitikkens målsetting, og oni nødvendig
fremme forslag til endringer.
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VEDRØRENDE RULLERING AV FORELIGGENDE
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2016

Kommuneoverlegen kan ikke se at det foreligger grunner til å endre den allerede vedtatte
planen.

Med hilsen

Terje Arild Blekastad
Kommuneoverlege
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Deres refranse
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2012/00245-2620
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16.02.2012

Høring - Alkoholpolitiisk handlingsplan - Fauske kommune

J eg har følgende innspil på handlgsplan:

2.6. Skjenketider.

Det er i plan forslått skjenkig frem ti kl 0300. Det er på landsbasis sterke
anbefaliger om å avslutte kl 0200 for å unngå ordensforstyrrelser. Det bes derfor
lyttet ti de anbefaliger som er gitt. Mitt klare innspil er at Fauske og Saltdal må ha
samme åpnigstid.

3.2 Salgstid for øl.

J eg har ingen innvendiger mot de salgstidene som er opp, men anbefaler at disse bli
samkjørt med Saltdal og Sørfold sli at vi har de samme salgstidene.

Saks behandler:

11f:

Salten politidistrikt
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Arkiv sak.: 12/544 I Saksbehandler: Line Kristiansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 076/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012
103/12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

EIENDOMSSKATT 10 ÁRSTAKSERING AV BOLIGEIENDOMMER

Vedlegg: Lov om eigendomsskatt til kommunane

Samniendrag:

Fauske kommune skriver ut eiendomsskatt i områder utbygd på byvis samt verker og bru.
Alminnelig takse:rng foregår hvert 10. år, med mindre kommunestyret under særegne forhold
beslutter at ny taksering skal finne sted tidligere. Under særegne forhold kan også
koniunestyret beslutte at taksering først skal finne sted senere, dog ikke over 3 år fra den tid da
alminreligtasering ordinært skulle vært avholdt.

Det er nå L O år siden forrige alminnelige taksering i vår kommune og ny alminnelig taksering
skal nå gjennomføres. I den forbindelse utreder Finansdeparementet nå lovendringen.

Finansdeparenientet utreder i disse dager oni koniunene skal få brue ligningsverdiene på
boliger som basis for eiendomsskatten. Alle boligeiere skulle i fjor iriapportere boligstørrelse,

så nå sitter staten på et register nied boligverdier for alle adresser i hele landet.

Lovforslaget er sendt på høring, med høringsfrist 26.06.2012.

Saksopplysninger:

Bakgruen for at kommunen skal kunne benyte ligningsverdi (formuesverdi) er at det forenkler
arbeidet for kommunen, og sparer kommunen for kostnader.

Slik Rådmanen ser det er det usikkert om det blir vedtatt at koniunene kan bruke
ligningsverdien på boligene. Rådmanen har heller ikke mulighet til å si noe om den økonomiske
konsekvensen av å brue ligningsverdien i forhold til slik verdien på boligene fastsettes i dag.
Dette kan administrasjonen utrede i løpet av 2013 og ny sak kan fremmes høsten 2013, under
forutsetning av at lovforslaget vedtas.

Bruk av fortuesverdier vil gjelde kun for boliger, ikke verdifastsettelse for andre type
eiendommer - slik adninistrasjonen har forstått forslaget.
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Saksbehamllers vurdering:

Reglene er slik hvis Fauske kommune nå foretar en 10-årstaksering av alle boligeiendommer så
skal denne i hovedsak stå i 10 år før takseringsgrunnlaget kan endres. Alle boligeiendommer skal
behandles likt innenfor disse 10 årene. Vi vil da ikke kune brue ligningsverdisam
verdifastsetting før i 2022.

Det å vedta en utsettelse av 10-årstakseringen vil si at vi viderefører den takstmåten som er
gjeldende i dag, og at takseringer av eiendommer gjøres slik som det har vært gjort de 10 siste
årene. Dette er innenfor lovens krav, og kommunen kan foreta en vudering om hvilken
verdivudering som skai benytes når de økonomiske konsekvensene er utredet.

INNSTILLING:

Den alminnelige 10-årstakseringen av boligeiendommer utsettes i 2 år, og gjennomføres i
2014.

FOR.076/12 VEDTAK- 23.04.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

I~
i

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Den alniinnelige 10-'årstakseringen av boligeìendommer utsettes i 2 år, og gjennomføres i
2014.

Even Ediassen
Rådman
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HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT oss søK

LOV 1975-06-06 nr 29: Lov om eigedomsskatt til kommunane
(eigedomsskattelova).

Skrv ut Jä

DATO: LOV-1975-06-06-29
DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet)

PUBLISERT: ISBN 82-504-1255-9
SIST-ENDRET: LOV-2011-12-09-47 fra 2012-01-01
ENDRER:

SYS-KODE: BG28
NÆRINGSKODE: 911
KORlTllTEL: Eigedomsskattelova.

I Sèntrale forskrfter I

INNHOLD

Lov om eigedomsskatt til kommunane leigedomsskatteloval.

1. kapitlet. - Kva lova gjeld.
§ 1. Eigedomsskatt til ~ommunane vert uts~riven etter reglane i denne lova.
§ 2. Kommunestyret avgjer om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen.
§ :t Kommunestyret kan skrive ut eigedornsskatt på anten...

2. kapitlet. - Skattepliktige eigedomar.
§ 4. Eigedomsskatt vert skriven ut på dei faste eigedornane ut fr tilhøva den 1. januar i skatteåret.
§ 5. Fri for eigedomsskatt er;...
§6. (Oppheva med lov 15 mai 1992 nr. 45.)...
§ 7. Kommunestyret kan fraka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:...

3. kapitlet. - Skattegrunnlaget.
§ 8. Ei~edomsskatten skal reknast ut etter verdet (taksten) som eigedomen vert sett I ved likninga året før skatteåret.
§ 8A. Reglar om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg
§ 8A-1. Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg Sett i drift pr. 1. januar 2000
§ 8A-2. Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1. januar 2000
§ 8A-3. KommunefordelIng av grunnlaget for eigedomsskatt som verdseljingsreglar ved utskriving aveigedomsskatt
§ 8A-4. Gjennomføringsreglar
§ 9. Vert ein eigedom riven eller øydelagd før 1 januar i skatteåret, skal det gjevast eit førebels frådrag i skatten etter skjøn.

4. kapitlet. ~ Skattesatser.
§ 10. Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av

eigedomsskatt for...
§ 11. Eigedomsskatten skal vera minst kr 2 og ikkje meir enn kr 7 for kvar kr 1.000 av takstverdet.
§ 12. Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for:...
§ 13. FørSte året det vert utskrive elgedomsskatt i ein kommune, må skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr 1.000 av

takstverdet.

5. kapitlet. - Utskriving av skatten.
§ 14. Eigedornsskattekontoret skriv ut eigedomsskatten.
§ 15. EigedomsskattekontöreHører ei eigedomsskatteliste der alle faste eigedornar i kommunen vert førde opp og like eins verdet

deira...
§ 16. Eigedomsskattekontoret kan retta mistak i skatteutskrivinga så lenge skatteåret ikkje er ute. Innan same frist kan det og

skriva...
§ 17. Er det i strid med føresegnene i denne lova ikkje skrive ut eigedomsskatt, eller er det skrive ut for liten skatt av andre

grunnar...
§ 18. Skattekontoret skal gjeva eigedomsskattekontoret alle opplysningar det ligg inne med og som treng 

st til utskriving av...

6. kapitiet. - Administrativ og rettsleg prøving.
§ 19. Eigaren (skatttaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftlegtil eigedomsskattekontoret

innan...
§ 20. Klage etter § 19, første leden, på utskriven eigedomsskatt vert avgjord av ei nemnd som kommunestyret veL.

Kommunestyret kan anten...
§ 21. Ingen kan vera med i klagenemnda og avgjera ei klage...
§ 22. Klagenemnda granskar, så langt det trengst, dei ting klaga gjeld.
§ 23. Føresegnene Iligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1 fjerde og femte ledd gjeld på tisvarande vis

for...

7. kapitlet. - Oppgjerd og innkrevjlng.
§ 24. Eigedomsskatten skal svarast til skattelnnkrevjaren i den kommunen der skatten er utskrlven.
§ 25. Eigedomsskatten s~al ytast i terminar så som kommunestyret fastset.
§ 26. Av eigedomsskatt som ikkje er oppgjord seinast rette betalingsdagen, eller vert betalt attende, skal det svarast rente i

samsvar...
§ 27. Forfalt eigedomsskatt er sikra med lovpant i eigedomen etter pantelova § 6-1. Kravet er også tvangsgrunnlag for utlegg.

8. kapitlet. - Ymse føresegner.
§ 28. Gjer særlege grunnar at det kom ti å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned

eller...
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§ 29. Reglane ilikningslova § 3-13 om teiingsplikt gjeld på tilsvarande måte for tenestemenn og nemndmedlemar som er med på
å skriva ut.

§ 30. Reglane i § 13 er ikkje til hinder for at det i eigedomsskatt vert utskrive minst det same som sist vart utskrive etter reglane
L..

§ 31. Forvaltningslova skal ikkje gjelda for førehaving av saker etter denne lova.
§ 32. Vedkomande departement kan gjeva reglar ti utfylling og gjennomføring av lova og fastsetja skjema og liknande som

departementet.. .
§ 33. Denne lova, bortsett frå §§ 8, 9, 17 andre leden, og 18-22 tek ti å gjelda 1 januar 1976 og får verknad første gongen ved...

Lov om eigedomsskatt ti kommunane (eigedomsskattelova).

Etter § 33 i lova her tok lova (fråsett §§ 8, 9. 17 andre leden og 18-22) til å gjelda 1 jan 1976 med verknad første gongen for eigedomsskatt for skattåret 1976.-
Sjå mellombels tilleggslov 17 des 1982 nr. 82. - Jf. tid/ega", skattelover 18 aug 1911 nr. 8 §§ 6-14 for landet og nr. 9 kap. 1 for byane. opphevd med lov 14
mars 1975 nr. 5 (sjå ill i lova).

1. kapitlet. - Kva lova gjeld.

§ 1. Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova.

Med skatteår er i lova meint det almanakkåret (budsjettåret) som eigedomsskatten vert utskriven for.

Med eigedomsskattekontoret er meint det kontoret som har med å skriva ut skatten.

§ 2. Kommunestyret avgjer om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen.

§ 3. Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten
a) faste eigedomar i heile kommunen, eller

b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heil eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller

c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller

d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller

e) eigedom både under bokstav b og c, eller

I) eigedom både under bokstav b og d, eller

g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom.

Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene.

Endra med lover 28 juni 1996 nr. 47, 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007), sjå dens ill, 11 des 2009 nr. 117 (f o m skatteåret 2010), sjå dens ILL, 10 des
2010 nr. 61 (f o m skatteåret 2011, etter lovas ILL skal ved utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2011 på næringseigedom skatt på slik eigedom vere
skriven ut innan utgangen av juni 2011), 9 des 2011 nr. 47 (f o m skatteåret 2012, etter lovas ILL skal utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2012 på faste
eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, skje innen utgangen av juni 2012).

2. kapitlet. - Skattepliktige eigedomar.

§ 4. Eigedomsskatt vert skriven ut på dei faste eigedomane ut frå tilhøva den 1. januar i skatteåret.

Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, Iykkjer, vassfall, laste-,
opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og Iikeeins verk og bruk og annan næringseigedom. Til verk og bruk vert m.a.
rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde
vassfall og vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og likn ande arbeids- og driftsstader. Bygningar og anlegg skal
reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan
seljast i klasse med slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket. Til annan næringseigedom vert
rekna til dømes kontorlokale, parkeringshus, butikk, varelager, hotell, serveringsstad med vidare.

Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar vert jamnstelt med verk og bruk i andre leden.
når anlegget har vore stasjonert i kommunen i over 6 månader i året før skatteåret. Eigedomsskatt vert då skriven ut sjølv om
anlegget ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga av anlegget skjer jamvel etter tilhøva denne datoen. Til
slikt anlegg vert rekna dei fysiske installasjonane som merder, flytemodul, fôringsmaskin, fôringslager, opphaldsrom og
sanitæranlegg og liknande, samt anker, lodd og liknande til forankring.

Endra med lover 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007), 12 des 2008 nr. 90 (f o m skatteåret 2009, etter dens ILL skal eigedomsskatt etter tredje ledd for
skatteåret 2009 være skrevet ut innen utgangen av juni 2009), 10 des 2010 nr. 61 (f o m skatteåret 2011, etter lovas ILL skal ved utskriving av eigedomsskatt for
skatteåret 2011 på næringseigedom skatt på slik eigedom vere skriven ut innan utgangen av juni 2011).

§ 5. Fri for eigedomsskatt er:
a) Eigedom som staten eig, så langt

- eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa

- eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.

- eigedomen har historisk bygg eller anlegg

- eigedomen vert nytta av Forsvaret ti forsvarsanlegg eller avgrensa leirområde

- eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål

- eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennytlge føremål

b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta iverksemda.

c) Kyrkjer.

&f4l.i~ed?'P¡¡çs6rJlg'm1.êñ:sjølY:¡im1
e) ~g"asfons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig. når den andre staten fritek norsk eigedom for tilsvarande skatt hjå

seg.

I) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a femte strekpunkt.

g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt.

h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

i)
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Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel
om arealet ikkje er utbygd enno.

Departementet kan gje nærare regler til utfyllng og avgrensing av denne bestemmelsen.

Endra med lover 15 mai 1992 nr. 45, 13 des 2002 nr. 85 (ikr. 1 jan 2003, etter res. 13 des 2002 nr. 1498), 12 des 2003 nr. 103 (lom eigedomsskatteåret 2004),
16 juni 2006 nr. 25 (lom skatteåret 2007), 9 mai 2008 nr. 20 (lom skatteåret 2007), 12 des 2008 nr. 90 (lom skatteåret 2009).

§ 6. (Oppheva med lov 15 mai 1992 nr. 45.)

§ 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

b) Bygning som har historisk verde.

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig.
Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om
skattefritak.

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

e) ---

Endra med lover 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003, etter res. 20 juni 2003 nr. 712), 16 juni 2006 nr. 25 (lom skatteåret 2007).

,
3. kapitlet. - Skattegrunnlaget.

§ S..Elgedoffkãtt~sl(ál~tekn"ast' urettêr~dentãkštën)'56m'eigedomen..vert:setti~v"eQ;JikningajretJørls,kearet::

Vert det med heimel i § 12, bokstav b, nytta ulike skattøyrar for bygningar og grunn, skal det fastsetjast særskilde
skattegrunnlag for bygningar og for grunn i samband med den likninga som er nemnd i første leden.

Er det klaga på verdsetjinga, eller er verdsetjinga under prøving for domstolane, skal eigedomsskatten likevel reknast ut etter
det verdet som vart sett ved likninga. Når spørsmålet er endeleg avgjort, skal skatten retta 

st i samsvar med den siste avgjerda.

Verdet (taksten) av anlegg som nemnt i skatteloven § 18-5 første leden skal ikkje settast lågare enn kr O,95/kWh eller høgare
enn kr 2,47/kVV av 1/7 1/7 av grunnlaget for anlegget si samla produksjon av 

elektrisk kraft for inntektsåret og dei seks foregåande

åra. Har kraftanlegget vært i drift i færre enn sju år, legges gjennomsnittet for desse åra ti grunn for utrekninga.

Ikr. 1 jan 2001 med verknad lor anlegg lor produksjon av elektrisk kraft, etter res. 17 juli 1998 nr. 613 med endringar 16 okt 1998 nr. 955, 1 des 2000 nr. 1195,
30 nov 2001 nr. 1320 og 27 juni 2003 nr. 799. Sjå § 33 og lov 17 des 1982 nr. 82. Endra med lover 23 juni 2000 nr. 47 (lom skatteåret 2001),21 des 2000 nr.
109 (lom skatteåret 2001). 12 des 2003 nr. 103 (lom eigedomsskatteåret 2004), 29 juni 2007 nr. 50 (i 

kr. 1 jan 2008, etter res. 7 des 2007 nr. 1370), 14 des

2007 nr. 101 (lom eigedomsskatteåret 2008), 9 des 2011 nr. 47 (Ior skatteåret 2012). Vert endra med lov 9 des 2011 nr. 47 (lom skatteåret 2013).

§ SA. Reglar om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg

Føyd til med lov 15 des 2000 nr. 89 (lom eigedomsskatteåret 2001).

§ SA.1. Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift pr. 1. januar 2000

(1) Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg med kraftstasjon med installert effekt på eller over 1.000 kW
sett i drift pr. 1. januar 1997, skal byggje på plasseringa pr. 1. januar 2000 av slike særskilte driftsmiddel i kraftanlegget som nemnt i
§ 1-1 andre leden i forskrift av 20. januar 1997 nr. 79 om fastsettelse av skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 1997 for
særskilte driftsmidler i kraftforetak og det fastsette gjenanskaffngsverdet (GAV) for slike driftsmiddel etter reglane i kapittel 2 i same
forskrift. Kommunefordelinga av skattegrunnlaget skal skje i same høve som GAV for dei særskilte driftsmiddel i kraftanlegget som
ligg i den einskilde kommune, har ti samla GAV for alle særskilte driftsmiddel i kraftanlegget Fordelinga av GAV på dei særskile
driftsmiddel som ligg i kvar kommune, skal byggje på oppgåver frå Norges vassdrags- og energidirektorat og retningsliner fastsett
av departementet. GAV for adkomstanlegg skal ikkje medreknast. GAV for reguleringsanlegg med tilhøyrande driftsmiddel skal
fordelast mellom alle kraftanlegg som har kraftstasjonar med installert effekt på eller over 1.000 kW som ligg nedanfor
reguleringsanlegget, i høve til registrerte energiekvivalenter registrert hos Norges vassdrags- og energidirektorat for desse
kraftstasjonane pr. 1. januar 2000.

(2) Kostpris for investeringar i særskilte driftsmiddel i kraftanlegg som nemnt i første leden og som vart ført i skatterekneskapet
første gong for inntektsåret 1997 eller seinare år, skal nytta st som grunnlag for korrigering av den kommunefordeling av
skattegrunnlaget som vert fastsett etter første leden. Slik korrigering vert første gong gjennomført med verknad for
eigedomsskatteåret 2005.

(3) Ved kommunefordeling av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg med kraftstasjon 
ar med installert effekt på eller over 1.000

kW sett i drift etter 1. januar 1997, med tilhøyrande særskilte driftsmiddel som ikkje vart omfatta av GAV fastsett pr. 1. januar 1997,
vert gjenanskaffngsverdet for slike driftsmiddel pr. 1. januar 2000 fastsett av Norges vassdrags- og energidirektorat. Ved fastsetjing
av gjenanskaffngsverdet for slike driftmiddel gjeld reglane i forskrift av 20. januar 1997 nr. 79 om fastsettelse av skattemessige
inngangsverdier pr. 1. januar 1997 for særskilte driftsmidler i kraftoretak, tilsvarande. Reglane i første leden gjeld tilsvarande.

(4) Ved kommunefordeling av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg med kraftstasjonar med installert effekt under 1.000 kW
sett i drift pr. 1. januar 2000, gjeld reglane i § 8 A-2 første leden første og andre punktum tilsvarande.

(5) Ved kommunefordeling av eigedomsskattegrunnlaget for kraftanlegg som nemnt i tredje og fjerde leden, gjeld
korrigeringsregelen i andre leden tisvarande for investeringar som vart ført i skatterekneskapet første gong for inntektsåret 2000
eller seinare år.

(6) Som GAV etter denne paragraf skal reknast dei verdiar som vart fastsett av NVE og rapportert i 1997 og i 2001 etter § 2-3 i
forskrift av 20. januar 1997 nr. 79 om fastsettelse av skattemessige inngangsverdier pr. 1. januar 1997 for særskilte driftsmidler i
kraftforetak, jf. § 2 nr. 2 i forskrift av 20. desember 2000 nr. 1343 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for
kraftanlegg.

Føyd til med lov 15 des 2000 nr. 89 (lom eigedomsskatteåreI2001), endra med lover 15 juni 2001 nr. 46 (lom eigedomsskatteåret 2001), 21 des 2001 nr. 104
(lom eigedomsskatteåret 2001),20 des 2002 nr. 95,12 des 2003 nr. 103.

§ SA.2. Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1. januar 2000

(1) Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg sett i drift etter 1. januar 2000, skal byggje på plasseringa av
slike særskilte driftsmiddel i kraftanlegget som nemnt i § 8 A-1 første leden pr. 1. januar i likningsåret. Kommunefordelinga av
skattegrunnlaget skal skje i same høve som kostpris for dei særskilte driftsmiddel i kraftanlegget som ligg i den einskilde kommune,
har til samla kostpris for alle særskilte driftsmiddel i kraftanlegget. Har slike kraftanlegg kraftstasjonar med installert effekt over
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1.000 kW som ligg nedanfor eldre reguleringsanlegg, skal det takast omsyn til reguleringsanlegget med tilhøyrande driftsmiddel
med dei verdiar som nemnt i § 8 A-1 første og andre leden.

(2) Kostpris for investeringar i særskilte driftsmiddel som nemnt i § 8 A-1 første leden i seinare inntektsår enn det året då
kraftnlegget vart sett i drift, skal nyttast som grunnlag for korrigering av den kommunefordeling som vert fastsett etter første leden.

(3) Reglane i første leden gjeld tilsvarande for fordeling av eigedomsskattegrunnlag fastsett etter skatteloven § 18-5 sjette leden.

Føyd ti med lov 15 des 2000 nr. 89 (f om elgedomsskalteåret2001).

§ 8A-3. Kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt som verdsetjingsreglar ved utskriving av eigedomsskatt

Kommunar som får tidelt ein andel av eigedomsskattegrunnlag for kraftanlegg etter reglane í §§ 8 A-1 og 8 A-2 skalleggje
denne andel til grunn ved utskriving av eigedomsskatt på kraftanlegget.

Føyd til med lov 15 des 2000 nr. 89 (fo m elgedomsskalteåret2001).

§ 8A-4. Gjennomføringsreglar

. Reglane i ligningsloven gjeld tilsvarande så langt dei passer ved fastsetjing av kommunefordeling av eigedomsskattegrunnlag
etter reglane i denne lova. Nærmare reglar om utfllng og gjennomføring av denne paragraf vert fastsett av departementet i
forskrift.

Føyd til med lov 15 des 2000 nr. 89 (f om eigedomsskalteåret2001).

§ 9. Vert ein eigedom riven eller øydelagd før 1 januar i skatteåret, skal det gjevast eit førebels frådrag i skatten etter skjøn. Seinare
verteigedomsskatten utrekna etter det verdet som eigedomen vert sett i ved likninga i skatteåret. Føresegnene i § 8, andre leden,
gjeld på tilsvarande måte.

Ikr. 1 jan 2001 med verknad for anlegg for prodl,ksjon av elektrisk kraft, elter res. 17 juli 1998 nr. 613 med endring ar 16 okt 1998 nr. 955, 1 des 2000 nr. 1195.
30 nov 2001 nr. 1320 og 27 juni 2003 nr. 799. Sjå § 33.

4. kapitlet. - Skattesatser.

§ 10. Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av
eigedomsskatt for det komande skatteåret.

§ 11. Eigedomsskatten skal vera minst kr 2 og ikkje meir enn kr 7 for kvar kr 1.000 av takstverdet.

Kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert
nytta i næringsverksemd.

Endra med lover 5 feb 1993 nr. 28, 16juni 2006 nr. 25 (fO In skatliiåret2007).

§ 12. Kommunestyret kan fastseljaulike skattøyre for:
a) Bùstaddeien i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar.

b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar.

c) Bygningar og grunn.

d) Avgrensa område som nemnde i § 3.

e) Verk og bruk i områ.de som ikkje er utbygd på byvis, jf. § 4, andre leden, andre og tredje punktum.

Endra med lov 5 feb 1993 nr. 28.

§ 13. Første året det vert utskrive eigedomsskatt i ein kommune, må skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr 1.000 av
takstverdet. Seinare kan skatten ikkje i noko år aukast med meir enn kr 2 for kvart kr 1.000. Skatten kan likevel aukast med kr 3 for
kvart kr 1.000 for huslause grunneigedomar. Skatten kan aukast med kr 3 for kvar kr 1.000 for eigedomar som nemnde i § 12
bokstav a same år som kommunen innfører botnfrådrag ¡eigedomsskatten. Skattøyret kan ikkje aukast same år som botnfrådrag
fell bort. Derimot kan eigedomsskatten setjast ned til dei nemnde minstegrensene frå eit år til det neste utan omsyn til kor høg
skattesatsen er frå før.

Fårein kommune nye grenser, skal reglane i fØrste leden ikkje vera ti hinder for at det på eigedomar i område som kjem med i
kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før utvidinga.

Endra med lover 5 feb 1993 nr. 28, 16 juni 2006 nr. 25 (f om skalteåret2007).

5. kapitlet. - Utskriving av skatten.

§ 14. Eigedomsskattekontoret skriv ut eigedomsskatten.

Skatten skal så langt råd er, vera utskriven før 1 mars i skatteåret. Første året kommunen nyttar botnfrådrag i eigedomsskatten
er det likevel tistrekkeleg at skatten så langt råd er, vert utskriven før 1. april i skatteåret.

Kvar skattesum skal rundast av nedover ti næraste heile krone.

Vert skatten forein eigedom mindre enn kr. 50, skal det ikkje skrivast ut skatt.

Samstundes med at skattelista vert utlagd (sjå § 15), skal det sendast skattesetel ti eigaren (skattaren).

Endra med lov 5 feb 1993 nr. 28.

§ 15. Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste der alle faste eigedomar i kommunen vert førde opp og like eins verdet
deira anten del er skattskyldige eller ikkje. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for
kvar eigedom er. I ei tileggsliste skal del eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt heilt eller i nokon mon.

Eigedomsskattelista skalliggja ute til offentleg gjennomsyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut.

Avskrift av skattelista vert sendt kommunekasseraren og kommuneettersynet.

§ 16. Eigedomsskattekontoret kan retta mistak i skatteutskrivinga så lenge skatteåret ikkje er ute. Innan same frist kan det og skriva
ut skatt på eigedomar det av mistak ikkje er skrive ut skatt på.
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Eigaren (skatttaren) skal ha melding om rettingar etter første leden.

§ 17. Er det i strid med føresegnene i denne lova ikkje skrive ut eigedomsskatt, eller er 
det skrive ut for lien skatt av andre grunnar

enn dei som er nemnde i § 16, skal utskrivinga rettast i samsvar med dei skattesatsane og reglane som galdt for vedkomande år.

Når eigedomsskatt ikkje er skriven ut, eller er skriven ut med for låg sum av di verdet er sett for lågt ved likninga, skal
utskrivinga rettast berre så langt likninga vert brigda etter kapittel 9 ilikningslova.

Når eigedomsskatt ikkje er skriven ut eller er skriven ut med for låg sum av di lova er mistydd eller det er gjort mistak i
rettsspørsmål, kan utskrivinga ikkje rettast i andre høve enn dei som er nemnde i førre leden så framt retting går ut over eigaren
(skatttaren).

Retten til å retta utskrivinga slik at det går ut over eigaren (skatttaren), er spilt om retten ikkje vert nyta innan 2 år frå utgangen
av det året skatten gjeld for.

Er det skrive ut eigedomsskatt i strid med føresegnene i denne lova, eller er det skrive ut for høg skatt, skal utskrivinga rettast
så langt krav på attendebetaling ikkje er foraldra.

Endra med lov 13 Juni 1980 nr. 25. - Andre leden ikr. 1 jan 2001 med verknad for anlegg for produkSjon av 
elektrisk kraft, etler res. 17 juli 1998 nr. 613 med

endringar 16 okt 1998 nr. 955,1 des 2000 nr. 1195. 30 nov 2001 nr. 1320 og 27 Juni 2003 nr. 799. Sjå § 33.

§ 18. Skattekontoret skal gjeva eigedomsskattekontoret alle opplysning ar det ligg inne med og som trengst til utskriving av
eigedomsskatten.

Ikr. 1 jan 2001 med verknad for anlegg for produksjon av elektrisk kraft, etler res. 17 juli 1998 nr. 613 med endringar 16 okt 1998 nr. 955. 1 des 2000 nr. 1195,
30 nov 2001 nr. 1320 og 27 juni 2003 nr. 799. Sjå § 33. Endra med lov 29 juni 2007 nr. 50 (ikr. 1 jan 2008, etler res. 7 des 2007 nr. 1370).

6. kapitlet. - Administrativ og rettsleg prøving.

§ 19: Eigaren (skattytaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret
innan tre veker frå den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller skattesetelen vart send i samSvar med § 14.

Klaga kan ikkje gjelda det verdet som er sett på eigedomen ved likninga.

Er eigedomen bortleigd og skalleigaren svara eigedomsskatten, har leigaren likevel høve ti å klaga over det verdet som ligg til
grunn for eigedomsskatten. Klaga må vera sett fram fOr skattekontoret, innan fristen som er nemnd i første leden. Avgjerd i
klagesaka får verknad også for formueslikninga åt eigaren.

Endra med lov 29 juni 2007 nr. 50 (ikr. 1 jan 2008. etler res. 7 des 2007 nr. 1370).

§ 20. Klage etter § 19, første leden, på utskriven eigedomsskatt vert avgjord av ei nemnd som kommunestyret veL. Kommunestyret
kan anten oppretta ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggja oppgåvene til ei anna kommunal nemnd.

Endra med lov 5 Juni 1987 nr. 25.

§ 21. Ingen kan vera med i klagenemnda og avgjera ei klage
a) når han eig, har pant i, leiger eller bur tilleige på den eigedomen klaga gjeld,

b) når han er skyld eller verskyld i opp- eller nedstigande line eller i sideline så nær som sysken med nokon som er i eit slikt
høve som nemnd under a,

c) når han er eller har vore gift med eller trulova med eller er fostenar eller fostermor eller fosterbarn ti ein eig 
ar,

d) når han er verje for nokon som er i eit slikt høve som nemnd undèr a,

e) når han styrer eller er med i styret for eit selskap, eit samvirkeforetak, eit lag, ein sparebank, ei stifting eller ein offentleg
skipnad som eig, har pant i, leiger eller bur tileige på eigedomen.

Ein nemndmedlem er like eins ugild når det er ti stades andre særlege omstende som er skikka ti å veikja tiltrua ti at han står
fritt.

Nemndaavgjer sjølv om ein nemndmedlem er ugild.

Endra med loiier 13 Juni 1980 nr. 25, 5 Juni 1987 nr. 25. 29 Juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 Jan 2008, etter res. 23 nov 2007 nr. 1287).

§ 22. Klagenemnda granskar, så langt det trengst, dei ting kiaga gjeld.

Klaga vert avgjord i orskurd med ei stutt grunngjeving for avgjerda.

Når nemnda har føre ei klage, er sjefen for eigedomsskattekontoret med i drøftingane, men ikkje i avgjerda.

Klagenemnda kan ikkje avgjera ei klage utan minst to nemndmedlemar er med i avgjerda. Står røystene likt, gjer røysta til
leiaren utslaget.

Endra med lov 5 juni 1987 nr. 25.

§ 23. Føresegnene iligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1 fjerde og femte ledd gjeld på tilsvarande vis for
søksmål og tvistar for tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om eigedomsskatt. Kommunen er part i sakèr om
eigedomsskatt.

Endra med lover 20 des 1993 nr. 133.30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003, etter res. 30 BUg 2002 nr. 938),17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009, etter res. 21 des
2007 nr. 1616).

7. kapitlet. - Oppgjerd og innkrevjing.

§ 24. Eigedomsskatten skal svarast til skatteinnkrevjaren i den kommunen der skatten er utskriven.

§ 25. Eigedomsskatten skal y tast i terminar så som kommunestyret fastset.

Skatteinnkrevjaren kan i særlege høve gjeva utsetjing.

Eigedomsskatten skal y tast ti fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over
utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.
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§ 26. Av eigedomsskatt som ikkje er oppgjord seinast rette betalingsdagen, eller vert betalt attende, skal det svarast rente i samsvar
med reglar som Kongen gjev.

Endra med lov 12juni 1987 nr. 42, 21 des 1990 nr. 64.

§ 27. Forfalt eigedomsskatt er sikra med lovpant i eigedomen etter pantelova § 6-1. Kravet er også tvangsgrunnlag for utlegg.
Eigedomsskatten kan krevjast inn av kommunekasseraren etter reglane for innkrevjing av skatt.

Endra med lover 8 feb 1980 nr. 2, 26 juni 1992 nr. 86, 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009, etter res. 21 des 2007 nr. 1616).

8. kapitlet. - Ymse føresegner.

§ 28. Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned
eller ettergjevast av formannskapet

Endra med lover 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009, etterres. 21 des 2007 nr. 1616). 19 juni 2009 nr. 51.

§ 29. Reglane ilikningslova § 3-13 om teiingsplikt gjeld på tilsvarande måte for tenestemenn og nemndmedlemar som er med på å
skriva ut eigedomsskatt.

Endra med lov 13 juni 1980 nr. 25.

§ 30. Reglane i § 13 er ikkje til hinder for at det i eigedomsskatt vert utskrive minst det same som sist vart utskrive etter reglane i
landskattelova.

For Det Kongelege Myntverket skal eigedomsskatten kvart år vera kr. 20.000.

§ 31. Forvaltningslova skal ikkje gjelda for førehaving av saker etter denne lova.

§ 32. Vedkomande departement kan gjeva reglar til utfyllng og gjennomføring av lova og fastsetja skjema og liknande som
departementet meiner trengst

§ 33. Denne lova, bortsett frå §§ 8, 9, 17 andre leden, og 18-22 tek til å gjelda 1 januar 1976 og får verknad første gongen ved
utlkning- og utrekning av eigedomsskatt for skatteåret 1976. Frå same tid held § 6 i lov frå 11 juli 1947 nr. 8 og lov frå 4 mars 1960
om tillegg til skattelovene for landet og byane frå 18 august 1911 opp å gjelda, sjå likevel andre leden.

§§ 8, 9,17 andre leden, og 18-22 i denne lova tek til å gjelda frå den tid som vert fastsett av Kongen. Til dei sistnemnde reglane
vert sette i kraft, skal føresegnene om fastsetjing av grunnlaget for eigedomsskatten og klage over dette i skattelov for byane frå 18
august 1911 §§ 4, 5 og 9, tredje til sjuande leden, jfr. § 10 i denne lova, og lova frå 4 mars 1960 i, § 2, jfr. § 3, andre leden, i denne
lova. slik dei lyder 31 desember 1975, halda fram å gjelda. Det same gjeld for reglar som er eller vert gjevne med heimel i desse
føresegnene. Kravet i skattelov for byane § 4 andre leden om at departementet må samtykke til oppnemning av sakkunnig nemnd.
og høve til tidlegare taksering enn kvart tiande år etter siste punktum, skal ikkje gjelda.

~mmunestyrel'kan'gjereNedtak.om,at,den,siste'ålmenne'Verdsetjinga,for.utskriving .av:eigedomsskatt;:skal.gjeJd~e,:framJil.
reglaneJ §8vert sette'¡ kraft.,.

~
Endra med lover 16 des 1977 nr. 93,14 des 2007 nr. 101.

§ 4. Enhver eiendoms skatteverdi fastsettes ved taksering. Almindelig taksering foregår hvert 10de år, medmindre bystyret under særegne forhold
beslutter, at ny taksering tidligere skal finne sted. Verdsettelsene skjer på kommunens bekostning ved dertil av bystyret særskilt oppnevnte takstmenn.
Under særegne fortold kan bystyret også beslutte, at taksering først skal finne sted senere, dog ikke over 3 år fra den tid, da taksering ordinært skui de
ha vært avholdt. Til sådan beslutning utkreves samtykke av vedkommende regjeringsdepartement. Overtakst ved det dobbelte antall på samme måte
oppnevnte menn finner sted, når det forlanges av formannskapet eller vedkommende skatt yder.

Når særlige grunner foreligger, kan vedkommende departement samtykke i at bystyret oppnevner - istedenfor takstmenn som nevnt i foregående ledd -
en sakkyndig nemnd til å ansette skatteverdien på grunnlag av forslag fra ansatte besikteisesmenn. Disse ansettelser regnes som takst ved anvendelse
av reglene i dette kapitteL. Klager over ansettelsene avgjøres. aven sakkyndig ankenemnd etter forutgående besiktigelse. Departementet kan i disse
tilfelle også samtykke i at alminnelig revisjon avansetteisene foregår oftere enn hvert tiende år.

I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skalomverdsettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når de på eiendommen stående
bygninger nedrives eller ødelegges av brann eller lignende, og når det på eiendommen er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi av minst kr.
10,000.

Formandskapet saavelsom den skattepliktige har adgang til at forlange særskilt værdsættelse avholdt i tiden mellem de almindelige
eiendomstakseringer i tifælde, hvor værdien aven eiendom ved indtraadte forandringer antages at være væsentlig forøket eller fonnindsket i forhold til
andre eiendomme.

Naar begjæring om omværdsættelse fremsættes av den skattepligtige, har denne at tilsvare omkostningene ved samme. Begjæringen må i tiifelle være
framsatt innen 1 nov i året forut for skatteåret.

§ 5. Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages
at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.

Ved værdsættelse av fabrikker og andre industrielle anlæg medtages maskiner og andet, som hører anlægget til og er nødvendige for anlæggets
øiemed. Dog medtages ikke arbeidsmaskiner med tilbehør. eller hvad dermed kan sættes i klasse. som ikke utgjør en integrerende del avanlægget

§ 9. På faste eiendommer som tilhører Kongsberg Våpenfabrikk og Den Kongelige Mynt utlignes eiendomsskatt til Kongsberg kommune uten hinder av
bestemmelsene i § 7, b. Skatteplikten for våpenfabrikken bortaller så lenge og i den utstrekning eiendommene disponeres. ti kommunale formåL.

Verdien av de eiendommer som tilhører Våpenfabrikken fastsettes aven undertakstnemnd på 3 medlemmer. Overtakst kan kreves avholdt aven
overtakstnemnd på 5 medlemmer. Medlemmene av de to nemnder oppnevnes av Riksskattestyret.

Takseringen foregår hvert femte år. I mellomtiden kan det kreves ny takst når forholdene i vesentlg grad har endret seg etter at siste takst ble holdt.

Riksskattestyret fastsetter nærmere regler om utførelsen av takseringen, derunder om protokollasjon av takstene.

Utgiftene ved takstene deles likt mellom kommunen og den skattepliktige. Ved overtakst bæres. omkostningene i sin helhet av den som har krevd
taksten når utfallet går ham imot eller taksten blir uforandret.

For øvrig gjelder de alminnelige bestemmelser om eiendomsskatt. derunder vedtekter som omhandlet i § 6.
L

§ 1. Kommunestyret kan treffe vedtak om, at eiendomsskatt til herredet blir å utskrive etter reglene i skattelov for byene av 18 aug 1911. Vedtaket kan
gjelde en klart avgrenset del eller fiere klart avgrensede deler av herredet. Vedtaket kan også gjøres. gjeldende for hele herredet når kommunestyret
finner at forholdene tilsier det. Vedtak som nevnt kan dog ikke gjøres. gjeldende for strøk som er skilt ut som bygningskommune (lov av 22 feb 1924 §
1).

Kommunestyret i en by kan på tilsvarende måte treffe vedtak om at eiendomsskatt blir å utskrive etter reglene i skattelov for landet av 18 aug 1911 på
eiendommer som ikke faller inn under lovens § Bb. Vedtaket kan gjelde en klart avgrenset del eller tiere klart avgrensede deler av byen.
Eiendomsskatten skal i så fall utskrives på det grunnlag som gjaldt ved vedkommende bydels overgang fra herredskommune ti bykommune. Ved
senere deling av eiendommer fordeler oppmålingsmyndighetene skattegrunnlaget
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§ 2. Når vedtak som nevnt i § 1. første ledd. er truffet, må alminnelig taksering, herunder dog Ikke mulige overtakster. være avslulletinnen utgangen av
juni I dat år skallelIer takstvardlen første gang skal svares. For områda hvor alminnelig eiendomstaksering eller byskaiieloven er foretalltidligere,
behøver ny alminnelig taksering ikke å foretas for 10 år eller den eldre taksering.

Databasen sisl oppdatert 1. mars 2012
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FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

Vedlegg: 1. Kopi av avisannonse i Avii;a Nordland og i Saltenposten 13.05.2008.

2. Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021. Skogbrukssjefens forslag
datert 01.0.2011.

Sakso.pplysninger:
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 kottune ble det i tilknytning til Tiltaksplan for skogbruk (1988 - 1998) også
utarbeidet en samlet skogsveiplan for kornunen. Av 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 Tiltaksplanerifor skogbruk, var ganske enkel og preget av å være
en gansk~ grov oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og
uten nytelkostnads- og miljøvuderinger av planagte veier. Fokuset var dèssuten også mest
på bygging av trakorveier og niindre på bilveier. Av foranevnte grunner og det faktum at
Tiltaksplanen for skogbruk (1988 - 1998) nå er foreldet, har det vært natlllig å ta initiativ for
å få utarbeidet en ny og noe grudigere hovedplan for skogsveier i kommunen.

I Fauske kornunes Strategiske landbruksplari for perioden 2008 - 2009 og 2010 - 2011 har
Hovedplan for skogsveier ligget inne som et av tiltakene i planen. Skogbrukssjefen har vært
ført som prosjektansvarlig.

I mai 2008 ble det i anonse i Avisa Nordland og Saltenposten varslet om oppstart med
arbeidet med Hovedplanen for skogsveier og med forespørsel om innspil til planen fra
skogeiere/grueiere 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 grunn av mye annet
arbeid har detsærlig 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



veianlegg som er innspil fra skogeiere. De fleste planlagte veianlegg i planen er foreslått av
skogbrukssj efen.

Planforslaget har blitt vudert i forhold ti kommuneplanens arealdel og eksisterende

reguleringsplaner i kommunen for å unngå konflktfylt overlapping.

Planen omfatter 14 skogsbilveier som er planlagt meden 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 planlagt med en samlet veilengde på ca 48

km og med et samlet nyteområde på 17,1 km2. Kalkulert kostnad for de planlagte
trakorveiene er på ca kr 5.064.000.

De planagte 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 veianegg.

For de eksisterende skogsveiene i kommunen er det laget tabell- og karoversikt. Her fremgår
det at det er registrert 10 eksist.erende 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 nient 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 vudert
og prioritert på samme vis som de planlagte veier som er tatt med i hovedplanen bL.a. med
hensyn til hvor god helhetsløsning man får for større områder og i forhold til nytelkostnads-
og niiljøvuderinger. Både slike veianlegg samt de veiplaner som er omfattet av hovedplan for
skogsveier, må uansett før de bygges, sendes til uttalelse til offentlige høringsinstanser og evt.
andre før de behandles og evt. godkjennes av kommunen.

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

Hovedplanen for skogsveier vil i praksis være et arbeidsredskap for kommunen i dens
veilednings- og motiverings arbeid overfor skogeiere og i tilknytning ti kommunens
forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruet. 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 tifelle til nå. Hvis bare skogressursene er store nok, vil det på sikt være mer
lønnsomt å bygge bilvei enn traktorvei. 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
Plan- og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget viser til det fremlagte forslaget ti Hovedplan for
skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslagetlagt ut til
offentlig høring.

PLUT-004/12 VEDTAK- 25.10.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget viser til det frenilagte forslaget til Hovedplan for
skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planfQrslaget lagt ut tiloffentlig høring. .

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Saken har vært lagt ut til offentlig høring og det har i den sanenheng 30. november 2011
vært annonsert i Avisa Nordland og i Saltenposten at Hovedplanen for skogsveier 2012-
2021 var lagt ut til høring i ekspedisjonen (Servicetorget) på Adniinistrasjonsbygget, på
biblioteket på Straumsnes, på biblioteket i Sulitjelma og på Fauske kommune sin Ajemmeside
på internett under Kunngjøringer og høringer. 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 planforslaget. Disse blir nærmere behandlet i det
påfølgende.

Uttalelse fra Sta.tens vegvesen
Statens vegvesen har ingen innvendinger til hovedplanen for skogsveier men peker på
viktigheten av å søke om avkjørselstilatelse for skogsveiene når dette er nødvendig ved
tilknytning til fylkes- 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
Lover/forskrifter - krav til skogsveibygging - ranebetingelser.
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Uttalelse fra Jo. Vidar Nordhaug:
Jo Vidar Nordhaug mener at skogsbilvei nr. 31P vil påføre hans lile skogteig for mye skade
ved å legge bèslag på skogareal. Han peker samtidig på at han, slik han ser det, ikke har behov
for en slik skogsbilvei. Han ber derfor oni 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
niellom skogeiere oni 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.

Uttalels.e fra Nordland fylkeskommune. Kulturminner i Nordland: 

Nordland fylkeskoniune, Kultuinner i Nordland uttaler at de ikke har godt nok
datagrulag til å kune uttale seg til arealbruken som bygging av de 44 planlagte

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

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

Uttalelse..fra Reindriftsforvaltningen Nordland:
Reindriftsforvaltningen Nordland viser til at de ulike planlagte veier ikke er vudert i forhold
til reindriftens bruk av områdene og forutsetter derfor at hver enkelt vei søknad i fremtiden må
avklares i forhold til reindriftens bruk 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 koniune 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 ti 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 vudering av de 5 planlagte
skogsveiene som Hovedplanen for skogsveier omfatter på gården Solvik sine utmarksareaL.
Utmarkslaget har ingen innvendinger mot at 4 av disse planagte veiene fortsatt tas med i
planen. Den femte av disse veien, 14 P, mener utmarkslaget derimot ikke nører 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 skogbrukshold og resten, kr 198.414,- synes å ha
blitt bekostet av Fauske kommune som også stilte med kommuneingeniøren som veiforman.
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 eksenipel 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 nokikke så merkelig siden dette var den første bilveien
soni ble bygd ti bosettingen ved Solvik. I dag synes det natulig nok ikke like
maktpåliggende for Fauske koniune 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 Grvikmoen, så vil
det være økonomisk fornuftig for skogeierne i området å få gjennomført prosjekt 14 P. Dette
prosjektet må faktisk regnes soni et av de mest økononiisk lønnsonie 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.

Uttalels.e fra NVE:
NVE viser i sin uttalelse til at det i Hovedplanen for skogsveier ikke beskrives i så stor grad
hvordan de ulike planagte skogsveianlegg vil forholde seg i tilknytning til de vassdrag de
kommer i berøringnied og at vanessursloven med sine bestemmelser vil regulere slike
forhold uavhengig av tilakets behandling etter anet lovverk. Vanessursloven § 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
vannessursloven. NVE peker for øvig på at ganske små vanvassdrag vil være å regne som
vassdrag etter vanessursloven. NVE mener at tiltakets/veiprosjektets virkning for vassdrag
og hvilke løsninger som velges må vuderes når de enkelte veianlegg behandles.

NVE er i sin uttalelse også opptatt av at det ved bygging/opprusting av skogveianlegg må
foretas vudering 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 vuderes når de enkelte veianegg behandles.

Vurdering/anbefaling:
Skogbrussjefen har foretatt en vudering av trasévalg for alle de planlagte 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 veisøknad i fremtiden vil
slike forhold bli tatt mer med i detalj.

Det foreslås at det tas inn i Hovedplan for skogsveier under Lover/forskrifter - krav ti
skogsveibygging - ramebetingelser at det i tilknytning til de enkelte veisøknader må foretas
en vudering av veianleggets virkning for berørte vassdrag sett i forhold til 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 til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg som er foreslått i saksutredningen (understreket).

PLUT-045/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med
de tilegg soni er foreslått i saksutredningen (understreket).

Fauske, 01.03.2012

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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Vår dato:

13.01.2012

Uttalelse til hovedplan for skogsveier 2012 . 2021, Fauske kommune

Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert 25. november 2011 med utsendelse av
ovennevnte plan til hØring. Planen omfatter 14 skogsbilveier og 30 traktorveier, samt en
oversikt over saitlige 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/avkjørselen utformes og dimensjoneres i henhold til veg normalen 017
Veg- og gàteutforming. Ved etablering av nye avkjørsler og ved endret bruk av avkjørsler fra
riks~ og fylkesveger må det søkes Statens vegvesen om avkjørselstilatelse dersom området
ikke er regulert etter plan- og bygningsloven. Vi setter da krav ti plassering og utforming 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~('y;T~
J an Kristian Tangstad,
Overingeniør

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
B002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-n ord(§vegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
B002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

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

Org.nr: 971032081
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OFFENTLIG HØRIG - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

Viser til planorslag vedr. Hovedplan for skogsveier 2012 ~ 2021 som er ute på
offentlg hørig.

Jeg registrerer at planen legger opp til bygging aven betydelig mengde skogsveier,
nesten 70 kn totat i koniunen. Videre legges det gjennomgående opp til høere
stadad på skogsveìene enn det som har vært vanig tidlgere. Dett inebærer at det

landskapsmessige ingrepet blir langt mer omfattende. En enkel trakorvei 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 skogbrujef og ikke av skogeierne selv.

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

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

Jeg er eier av gr (gn.1 17/bnr.6) som vil bli kraftg berørt aven evt. skogsbilvei i
tråd med planens prosjekt. 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 dedor 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.

J

Jeg har forståelse for at andre skogeiere kan ha større behov for skogsvei, og at dette
kan være nødvendig for at de ska ha en reell mulighet for å fà ut tømmer. Selv om det
skule 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.
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Dersom det fremstå helt nødvendig å gå videre med prosjekt. 31P/ Klungsetveien

bør det ses på muligheten for tilpasniger som gjør at en kan ungå eller begrense

inepet og skaevirkngen på mi eiendom.

M:V¡

JO~dMN~
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vår dato: :25.01.:201:2

Vår referanse: 1:2/3199

Deres dato: :25.11.:2011

Deres referanse: 11/113:26/WMO

Kulturminner i Nordland
Org.nr: 964 98:2 953
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8201 FAUSKE

Uttalelse om kulturminner til hovedplan for skogsveger 2012 - 2021

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen, i henhold til
Lov om kultuiner av 1978 og Plan- 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 datagrlag til åkune

uttale seg til arealbruen som byggingen av de 44 planagte skogsvegene vil innebære for
kulturminner. Skogsveger bygges normalt i omrâder hvor det ikke tidligere er gjennomført
kultuinneregistreringer.

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

Denne uttalelsen gjelder ikke samiske kultuinner; det vises til egen vudering fra

Sametiniret.

Med vennlig hilsen

~
kulturemsj ef ;t ¿~.~. '+~ CL

Marinus Hauglid

arkeolog

Kopi ti:

Sametinget Á vjovárgeaidnu 50 9730 KASJOK

'-

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 75 65 05 :26

Tlf.: 756505 :20
Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid

Kulturminner i Nordland
post(§nfk.no
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Din çuj. IDeres ref.:
11/11326/WMO

Min çuj. IVår ref.:
2011/3077/1663/2012/ YGS/ 423

DáhtonlDato:
30.01.2012

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

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

Planen omfatter 14 skogsbilveier meèi 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. Ên stor del av
planen omfatter også planlegging av nye veistrekninger. Totalt sett
representerer planen etablering av nesten 7 mil med traktor og skogsbilveger.

I Fauske kommune drives en aktiv reindrift ito 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 reduksjon 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 I jernbane.
-Nyetablering av granplantefelt kan medføre stengte flytt og trekkleier, og tap
av beiteland.
-Områder blir lettere tilgjengelig for andre typer arealinngrep i etterkant av
skogsbilvegbygging.
-I 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 enkelte vegstrekningene er i planen ikke vurdert i forhold til reInd:iT:fEens
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 hl!lsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom ~dW- ~. 9-cMYngve Granum Stang :J

Rådgiver/nestleder

Kopi: Balvatn reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind
Duokta reinbeitedistrikt v/Annfinn Pavall
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Hovedplan for skogsveier 2012-2021, høringsutkast med uttalelsesfrist innen 01.02.2012.

Vi ser på Fauske Kùmmunes 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 derfor nødt for å komme med
noen kommentarer. Hovedplanen ble behandlet i et nesten fulltallig 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 tyngre 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
100 meter fra nærmeste 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 1960~tallet mellom Solvik og Grikmoen, av Fauske
Kommune. På den tiden Var det Runjernbaneforbindelse fra Solvik til Finneid og Sulitjelma.
Hensikten var derfor å skaffe Solvik veiløsning. Veien ble også brøyet vinterstid, og ble
brukt i fùrbindelse med omleggingen fra jernbane til vei for Sulitjelmadalen i 1971. Veien var
et samarbeidsprosjekt mellom Fauske og Saltdal Kommuner. Fùr å få Saltdal Kommune med
på prosjektet, påtok Fauske Kùmmune 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 Solvikmarkveiyn (som i Solvik kalles
Gryikmoveien) en kommunal vei med et koinmunalt vedlikehùldsansvar. 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 ènkelte 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.

Skùgbrukssjefen foreslår nå å gjøre denne veien om til en skogsbilvei sùm skùgeierne selv
skal bygge med egne midler og med støte fra stat og kommune. Dette innebærer 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 mùt Saltdal, og i Ágnøva ved
veiens begyelse i Solvik. Dette vil stenge for almenhetens lette tilgang til friluftsområdene
langs veien. Her kan vi nevne Storhellarhola og fiskevatnet Svartatnet. Adkomsten til
hytene sùm også ligger langs veien 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

.. ~.



Solvik Utlnarkslag
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. Utmarkslaget 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/Osenganveien, 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 16PlTverrlihaniranveien, 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 FauskeKominune skal være sitt ansvar bevisst, og sørge fpr å tilrettelegge bedre for de som
ønsker å benyte marka i området ved Solvik. Det kan kommunen gjøre ved å sette 

denne veien i en slik.stand

at den er godt kjørbar med vanlige biler. Skogeierne vil kunne få ut sitt virke ved å benyte traktorer somikke
laster mer enn det veien tåler.

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

Med vennig hilsen
Solvik Utmarkslag(l~V;¿

OlavVedal
(leder)

'- J. -



..

PI. Norge$

. . ..... . ......V8S$dra9$. Og.

energidirektrat

NVE

Fauske kommune
Postboks 93

8201 FAUSKE

~ - ------- - -I
" - - '--------~'--..~~I
~\.ls:,f'nTlq ~.
I.; lO ---~lB1õ.----i
iiy\iqiil~~).

Vår dato: - 1 FEB. 2812

Vår ref.: NVE 201106900-2 rnsbk
Arkiv: 323
Deres dato:

Deres ref.: 11/11326/WO

Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
22 95 96 19 , sbkcÐnve.no

NVEs uttalelse til hovedplan for skogsveier - 2012-2021 .. Fauske
kommune
Vi viser til deres brev datert 25.1 i .2011.

NVE registrer at planen ike 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 NVE 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 titaket etter annet lovverk. Vannessursloven slår
fast at som vassdrag regnes alt stilestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Som vassdrag regnes også vannløp
utenårssikker vannføring dersom døt atskiler seg tydelig fra omgivelsene. Også kunstige vannøp, som

grøfter ijordbruket, er omfattet. I forbindelse med bygging av skogbilvei vil elver, vatn og det aller
meste av bekker være oppfattet som vassdrag etter vanressurslovens definisjon. Vannessursloven § 8
slår fast at ingen kan iverksette tilak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen
allmenne interesser i vassdraget uten at det skjer i medhold aven konsesjon etter vannressursloven.
Vannessursloven § 11 gir kantsonen/det naturlige vegetasjonsbeltet langs vassdrag særskilt beskyelse
da det slås fast at langs vassdrag skal det opprettholdeS et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenng og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen er vassdragsmyndighet for denne
besteminelsen. Dersom det planlegges skogbilvyier 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 virking i vassdraget vil uansett
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Dette er et strengere kriterium.

NVE kan ikke se at skredfare inkludert grunnforhold er vurdert som en del av planen. Vi viser i den
sammenheng til aksomhetskartene ww.skrednett.no og løsmassekartene på WW.ngu.no samt til
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veilederen Skogsveger og skredfare fra 2011. Vi viser også til retningslinjer Flaum- og skredfare i
arealplaner. NVEkan ikke anbefale at det fremlegges en plan hvor det legges til rette for bygging i
eventuelle skredutsatte områder uten at slik naturfare er vurdert. Man kan ikke utelukke at nye
skogbilveier bidrar til økt ferdsel av allmennheten. Selve skogbilvegen kan utløse jordskred dersom den
bygges i bratt terreng og uten at ulike sider ved veien er vurdert. Det kan være uheldig plasserte rør og
veier med mangelfull grøfting og som avskjærer større sider osv.

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

Med hilsen

fo~,-+e~. . ~sesen .
. reglOnsJef

'7 ~J~r4(l
Stian Bue Kanstad
senioringeniør
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Hovedplan for skoisveier

I\iiiii...ii . . . . ..
L St.meld-nr. J 7 (1998..99) Verdiskaping og miljø- muligheter i skogseklorenfrmgårdetat
Landbrus"ogmatdepaneinen.tet vil settekmv Oilllt det innen 1001skal foreliige .
kon:imevigeltovedplaner for utbygging avskolsvebiettt.
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uten
nyt/kostnâds",ol..niUjøvrderin.ger. av pimiiaøte. veier. FokusetvlU.dessuten 0isl.tnestpå

.byggillJllV tratorveier.. Av foranevntelt\ero,d~tfaktum~t Tiltfsplanenfor skogbruk
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. .OffentUgiÌørng av. endelig godkJent lioved.plan .for 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 til skogsveibygging - rammebetingelser
I tilegg til at skogressurser og terrengforhold er med å avgjøre hvor det er aktuelt å bygge
forskjellge 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 ombygges/opprustes og at
det må søkes om tillatelse 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. Idag 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 milion 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.

Miljøvernyndighetene 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 får 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 konkete 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 L 00 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 benyttet 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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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 19øres 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,
ATVer 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 ulemper/skader 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 ulemper/skader 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 ulemper/skader av større vekt for miljø- og kulturverdier skal
det normalt også gis C-prioritet.

En nyanlagt tyngre traktorvei i Bringsliområdet, 61 E. Det er
kun brukt stedegne jordmasser. Etter få 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 veitabeller og oversiktskart samt diverse data og detaljkart på de følgende sider
i I'

i, l~(.

Ved å bygge ut et tilstrekkelig stort veinett med skogsveier, vil vi kunne redusere omfanget
av slike terrengskader i skogsmarka når det brukes store og tunge skogsmaskiner.
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Gårdsnavn/Gnr. Langvatnet statsalmenning / Gnr.
119

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

Ombygging = O Nyanlegg = N N
G.ieldende veiklasse/planlagt veiklasse - /7 (tvn!!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

Hellarmovatnet (tidligere
jernbanetrasè). Det må regnes som greit

terren!! å bv!!!!e vei i.
Planlagt veilengde, m 660 m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 190 dekar

Terreng/skogtistand 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
innblanding av !!ranDlantinger

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Alle tre inngreps frie arealtyper (1-3 km,
3-5 km og ~5 km) vil 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
veis tart. 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 vernskog etter skogloven.
Anslått byggekostnad, kr. 58.000,-
Anslått økning i skogverdi 69.000,-
Forventet off. tiskudd i % 60 % (kun kommunalt)
Prioritering, A = Høy, B = Middels, C = Lav C

Veitrasé en for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7
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VeltraséentordetteveiprosJektetertegnetinn på kirtkopienpå neste side. Vend........+
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Veitraséen fot dette veiprosjekteterteguetiunpåktrtkoplen pinesteslde. Vend........-+
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Gårdønllvn/Gnr..
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"eltr'llsé~n for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien, på neste side.. Vend......+
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Gårdsnavn/Gnr. Tveråmo / Gnr. 91
Pros.iektnr.lPros.i ektnavn 9 P I Bærsholaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-037
Ombygging = O Nyanlegg = N N
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse - / 7 (tyngre 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 beregnet

Planlagt veilengde, m 1150m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 530 dekar
Terreng/skogtilstand 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
furuskog og litt gran.

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

skogloven.
Anslått byggekostnad, kr. 370.000,-
Anslått økning i skof!erdi 180.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70%
Prioritering, 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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VeltrltSéeiifot (lettevelprosh~ktet ertegneUnnpA kartkopien pi neste side. Vend..........
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86

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

Ombygging = O Nvanlegg = N N

Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse -/7 (tyngre 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

spren!!ingsarbeid.

Planlagt veilengde, 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 i.kke 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 skogloven.

Anslått byggekostnad, kr. 160.000,-

Anslått økning i skogverdi 188.000,-

Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioritering, A = Høv, B = Middels, C = Lav A

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----~
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 14 P / Solvikmarkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-004
Ombyeeine = O Nyanleee = N O
Gjeldende veiklasse/planlaet veiklasse 7/4 (sommerskoesbilvei)

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

spreneninesarbeider.
Planlaet veilenede, m 2600m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 5100 dekar

Terreng/skogtilstand 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

vii ikke medføre noe reduksjon av
såkalte inngrepsfrie areal. Det synes
heller ikke som om kjente særskilte

kulturminner vii bli berørt. Med hensyn
til 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 til disse
miljøverdiene. All skog i veiens
nytteområde er vernskog etter

skogloven.
Anslått byeeekostnad, kr. 750.000,-
Anslått øknine i skoeverdi 2.300.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75%
Prioriterine, 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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Velttasêen fot dette veiprosjektet er tegnet tnn på kat1liopien på neste side. Vend........+
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Gårdsnavn/Gnr. Solvik / Gnr. 86
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 16 P I Tverrlihamranveien
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 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
Terreng/skogtilstand 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 byggekostnad, kr. 59.000,-
Anslått økning 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 Tverrlihamranveien
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Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet inn pa.okø.rtkopienpl neste side. Vend.....-+. . .
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Gårdsnavn/Gnr. Moen / Gnr. 85
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 18 P I Kikvikaveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanlel!l! = N N

G.ieldende veiklasse/planlal!t veiklasse - / 7 (tynl!re 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
påreenes noe spreneninesarbeid.

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

Terreng/skogtistand 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

hol!stklasse 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 tiknytning 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 byeeekostnad, kr. 86.000,-
Anslått øknine i skoeverdi 50.000,-
Forventet off. tiskudd i % 75-80 %
Prioriterine, 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. Hjem2am / Gnr. 97
Pros.iektnr.lProsj ektnavn 20 P / Lusbakkveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nyanle22 = N N
G.ieldende veiklasse/planla2t 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
påre2nes litt noe sDrene:nine:sarbeid.

Planla2t veilen2de, 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

e:ranolantine:er.
Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen såkalte inngreps frie 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. tiskuddi % 75-80 %
Prioriterin2, A = Høy, B = Middels, C = Lav A

(,

Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet inn på kartkopien på neste side. Vend----7

,



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 53

,-_.-
i

I

I.~ S; êOl .' ::~ -

\

~

g i
'r I~!i

%TJ I

~ J I~l!
~
I

'ID:;
:õ
c
ro
a. I'

!:j

¡"-
~.-.-..-~.-

/...-¡

---~.
-~-



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012~. 2021 Sîde 54

c)

Veitrå$óen for dette veiprosjektet er te"net bm p. kartkopien pA nesteslde. Ve..d..........



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 55

r....~.';\ÖT

t. -1O-.L"'~~

: ~
,, .
i .. ~. "

~l__L-~~--llne

II

i

400 m I

-= -- -~-~l

*
100L__



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 56

Gårdsnavn/Gnr. Hjemgam, Os og Mosti / Gnr. 97,
gnr 98 og gnr 99

Pros.i ektnr .IProsj ektnavn 22 p / Reingardveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Ombygging = O Nyanlegg = N O/N
G¡eldende veiklasse/planla2:t veiklasse Enkel traktorvei /7 (tyngre traktorvei)
Omtale av veiprosjekt Veianlegget er planlagt som tyngre

traktorvei i et område hvor det må
påregnes en del sprengningsarbeid. På
den fremre del av veitraseen er det fra

før bygd en enkel traktorvei.
Planlagt veilengde, m 1160m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar

Terreng/skogtistand En del av skogsterrenget i veiens
nytteområde er vanskelig og krevende
på grunn av bratte skoglier. En del av
arealet er forholdsvis greit og ikke så
bratt. Det er noen granplantefelt i

nytteområdet, men størstedelen av
arealet er bevokst med lauvsko2:.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av inngrepsfrie areal er det kun
kategoriene 1-3 km og 3-5 km som vil få

noe arealreduksjon. Såkalte
vilmarkspregede områder vil ikke få

redusert arealet. I Naturbasen er nordre
del av veiens nytteområde registrert som

friluftsområde. For øvrig synes ikke
kjente særskilte miljøverdier og

kulturminneverdier å ble berørt. All
skog i veiens nytteområde er vernskog

etter skogloven.

Anslått byggekostnad, kr. 161.000,-

Anslått økning i sko!!erdi 233.000,-

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----~
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Gårdsnavn/Gnr. Mosti og Vatnan / Gnr. 99 og gnr.
100

Prosj ektnr ./Prosj ektnavn 24 P I Melkerdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

Omby~~in~ = O Nyanle~~ = N O/N
Gjeldende veiklasse/planla~t veiklasse Enkel traktorvei / 7 (tyn~re traktorvei)
Omtale av veiprosjekt En stor del av veiplanen består i å ruste

opp en enkel traktorvei til en tyngre
traktorvei. En mindre del av planen er
nyanlegg av slik vei. Det må påregnes
noe sprengingsarbeid. Slikt arbeid bør
utføres på en forsiktig måte med minst
mulig ladninger av hensyn ti verdifullt
f!rottesystem i området (Okshola).

Planla~t veilen~de, m 2480m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1520 dekar

Terreng/skogtilstand En god del av den produktive skogen
står i lier som ikke er så bratte at det bør

medføre noe problem for skogsdrift.
Enkelte områder har imidlertid noe
brattere og vanskeligere terreng.

Størstedelen av skogen er lauvskog, men
det er også en del granplantefelt , både
yn~re o~ eldre, i veiens nytteområde.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Med hensyn ti såkalte inngrepsfrie områder er
det kun kategoriene 1-3 km og 3- 5 km som synes

å kunne få noe redusert areal. I nordre del av
veiens nytteområde er det i Naturbasen registret
et ikke verdsatt friluftsområde. Grotten Okshola

ligger nær veitraséen og må tas hensyn ti ved
sprengningsarbeider. Ved den søndre ende av

planlagt traktorvei er det i Askeladden registrert
et automatisk fredet kulturminne (gravsted i
form aven hule i kalkfjell). Veien bør ikke

bygges nærmere dette kulturminne en io - 20
meter. Ellers synes det ikke å være særskile

registrerte miljøverdier og kulturminneverdier
som blir berørt av veiplanen. All skog i veiens

nytteområde er vernsko!! etter sk02loven.
Anslått bYf!f!ekostnad, kr. 236.000,-
Anslått økninf! i skof!erdi 490.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-75 %
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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Veitraséenfor dette veiprosjektet erteJnet io.n påkartkopienpå neste side. Vend....-+



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 63

-( -(~ ~ -----~-~----- ~_.-
~

25 P Sjyselvikveien

(

ooo
tnoo

ooo

Rogan

X 7 59000

I

X 7 58500

Vas1larrobukta

~----------

\

Plan!. bilvei

N*100 400 m__ii i
_.~~-"~~~~~~~J



Fauske kOinmune - Hovedplan for skogsveier2012 - 2021 Side 64

Veitraséenfo....ette veiptósjøktøt er tegnet Inn pi kartkopiønpå nesteslde. Vend...,,+



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 65

26 P Tuvave¡e¡--
Leivset Øvre, gnr. 84
Fauske kommune
28.03.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021--~-------

~\\\t,.'l\aót\oróet\:

X 7455000

~-----I- -L___L
*Plan!. traktorvei

-r
i r Plan!. bilvei 100,_ 400 m--



Fauske kOiJmune .. Hovedplan for skogsveier 2012~. 2021 Side 66

I

Veltraséenfor dette velprosjektet ertegneHnnpàkartkøpienpåneste side.Vend......--



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 67

27 P Korsågaveien
Grønås og Medås. gnr. 108 og gnr. 112
Fauske kommune

1 ,.. * "~'-Ji~----- ~--==-=-=-=-
Plan!. bilvei



Fauske koinmune- Hovedplanfor skogsveier 2012..2021 Side 68

(

OIN
EkeltriklQrrell4 ,sQnintt køsbUvei

Veien erplanlø,gts(Un en
soinménkogsbilvei.fortønunerbilited
henger. DellW,av veltneksisterersom

enkel og noe spud trøktorvei l dag. Stort
sett greit land llbYlle veil uten mye

bratte lier. Mi pl\regnes noe
.. ...1 ..... ...b ids ....~Q Il. ..".....f

..r':OD

"Ôdeklr.. . 0'- _ __'___..-,......_.........:...,;,-..,...;..'...._'.__... .... o.,

Terre..getlv~l~h$nyttØitrrldesy..esl .
værøgreitlhll ~kogs(lrift tfiedtytigre
lu.sktner.N.oenr'steder.klltl. detv.re
litt brldt. ogvlltlSkelig. Mestepa..tenftv.
arealet erbøvôkStm~.la"v$kogtna,e..

...nske .nayellretl'rtllpl.ntetlìed.i.....

En goddei.avdénöøertnøde.. for
.. . .. . . .llJU" L . ........ . ... ..,.. , .

S¡liit~lllllitip$rrfi'.&m:~ldef vifikkefl' .'
redùsertare-øI.'$oinfØlge.iv'at..pJ3nJøgte
vel.bygøes.Uttsy.tt.es,helletikkesona. ani
andre~ærskUt~.registrerte.miqøve"dier
eUer.ku.lturmiiineverdiervU bit. berørt.

AU.skôgi.velønsl).,tleømrldeer
vetQSkIL,.ttet,s .irlgyeQt

.....1~Q~O,m::"::~d

... .... t:¡..',I';QQØ~::: ......

. .8Ø:d?l~d': ..

+4..

Veittl$eøñ for dette veiprosjektet er tegnet innpå kartkopien påneste$ide.Vend........~



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 69

--¡-(
U1

~
U1

i :5

28 P Grønås-Stemmarkveien
Grønås, gnr. 108
Fauske kommune
28.03.2011
Hovedplan skogsveier 2012 - 2021

\\ \~---
'l~.~

Plan!. bilvei



Fauske komlUune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 70

KvitllJlklGnrl' 110.

2!)P/Bloniltohive.ieii

(

c'

Veitra$~øllfordetteveiprosjektetertegneUnn p'kartkoPienp.. neste side.Vend..\!+



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 71

\

X 7471500

-~

*
o 100e= 400 m

J



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 72
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Gårdsnavn/Gnr. Kvitblik og Tverå / Gnr. 110 og
2or.115

Prosj ektnr .IProsj ektnavn 30 P / Kvithammarveien
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 et område grunnlendt på
kalkholdig fjell. Det må påregnes en del

spren~nin~sarbeid.
Planla~t veilen~de, 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 lauvsko~.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Av såkalte inngrepsfrie areal synes det
kun å være kategorien 1-3 km som vii bli
noe redusert hvis veien bygges. En stor
del av nytteområde er omfattet aven
nasjonalt/regionalt 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
sko~loven.

Anslått by~~ekostnad, kr. 300.000,-
Anslått øknin~ i skowerdi 180.000,-
Forventet off. tiskudd i % 70-75 %
Prioriterin~, 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 gnr. 118

Prosj ektn r .IProsj ektnavn 31 p I Klungsetveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-007

Ombyggin2 = O Nyanlegg = N O/N
G.ieldende veiklasse/planla2t veiklasse 8 / 3 (helårs Sko2sbilvei)

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 ti
bilvei. Ellers blir det nyanlegg av bilvei.
Det synes å være et greit terreng å bygge

vei i med kun begrenset med
sprengnin2sarbeid.

Planla2t veilen2de, m 2020 m

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 ti 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

Sk0210ven.

Anslått byggekostnad, kr. 1.450.000,-

Anslått økning i skogverdi 4.500.000,-

Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, 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 ektn r .IProsj ektna vn 32 P N erliaveien

Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-005
Ombygging = O Nyanlegg = N O
Gjeldende veiklasse/planlagt veiklasse 8 / 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 statstiskudd 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

tilstrekkelig. Jernbaneverket holder på
med slike planer.

Planlagt veilengde, 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 l.-gangs tynning.

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

skogloven.
Anslått byggekostnad, kr. 1.010.000,-
Anslått økning i skogverdi 3.000.000,-
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----7
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V øltraséenfør detteveiprøsjektet ertegneHnn. Pi. kartkopien på neste side. Vend.."....'".. - -. ..
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Gårdsnavn/Gnr. Røvik og Holstad / Gnr. 44 og
gnr. 45 

Prosj ektnr .IProsi ektnavn 34 P / Sommarsetliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-033
Ombygging = O Nyanlel!l! = N O
Gjeldende veiklasse/planlal!t veiklasse 7/4 (sommerskol!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

sprenl!ninl!sarbeid.
Planlal!t veilenl!de, m 1400 m

Anslått nytteområde (prod.skog), da 700 dekar

Terreng/skogtistand En stor del av terrenget er forholdsvis
greit å drive skogsdrift t 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 ol!så bevokst med lauvskol!.

Kultur- og miljøverdier, andre næringer Ingen kategorier av inngrepsfrie areal
vil 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 skoeJoven.

Anslått byggekostnad, kr. 820.000,-
Anslått økning i skogverdi 965.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioriterinl!, 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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. Gårdsnllvn/Gnr.
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Veitrasée.. fot dette veiprosJektet. er tegnet innpå kartkopien på neste side. Vend........?
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VeltrÐséen fí.ordette veip. rosjektetertegnet inn på kartkøpien på n.steslde.Vend......+.. - - -.- .
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av noenk.tegori sQllfãrredusert.teäl

llýisveiilDleggetbyøKes. .Ellerssynes det
ikke å .vlWeregl$t..ertes~rsldlte

lIiljøverdierellerkUlturm.inneverdier
sonivil bli betørt.Allskøgi veiens

nytteólIr4de,ervernsi(ogetler .
sko 'loyen.,"

jj,ij;nOö;.
l..ÖlÓ;øöø~
1Ö-'7so/ct .

A

Veitraséenfor dette veipròsjekteter tegnet iDn på kartkopien på n.esteslde. Vend.......?
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Veitraséen for dette veiprosjektet er tegnet mo på kartkøpienp' neste 
side. Vend-.....,



Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021 Side 89

(

38 P Grønlinakkanveien
Helskog og Djupos. gnr. 59 og gn. 60
Fauske kommune
09.05.2011

7467000

i

74500--¡-

Plan!. bilvei
.

o

E
100 400 m_==



Fauske kommune __ Hovedplan for skogsveier 2012 -2021 Side 90

Veitraséen for dettevCtiprosjektet er tegnet innpå kartkopien på neste side. Vend......-+
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Veitraséen for detteveiprosjektet er tegnet inripA kirtko.pienpA neste side. . Vend."'....-+
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~.

Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Pros.iektnr.lProsj ektnavn 41 P / Tokdalveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei 1841-017
OmbY22in2 = O Nyanlee:e: = N O

Gieldende veiklasse/planla2t veiklasse 7 / 4 (sommerskoe: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
sprene:nin2sarbeider av betydnine:.

Planla2t veilen2de, m 1400m
Anslått nytteområde (prod.skog), da 1400 dekar

Terreng/skogtilstand 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

2ranfelt innblandet i lauvsko2en.
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
til 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
skoe:loven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 945.000,-
Anslått øknine: i sko2Verdi 1.150.000,-
Forventet off. tilskudd i % 70-80 %
Prioriterin2, 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 veiprosjekteterteget inn påkartkopien på Ilesteside. Vebd....;.~-+
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Gårdsnavn/Gnr. Kosmo / Gnr. 62
Prosj ektnr .IProsj ektnavn 43 P I Reinliveien
Tilskuddsnr. eksisterende vei -

OmbY22in2 = O Nvanle22 = N N

G.ieldende veiklasse/Dlanla2t veiklasse - / 7 (tyn2re 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

veianle22et i 2011.
Planla!!t veilen!!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 vil bli berørt. All

skog i området er vernskog etter
sk0210ven.

Anslått bY22ekostnad, kr. 73.500,-
Anslått øknin!! i skowerdi 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----~
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Vestvaltenli IGnr. 70
44 P IJordbruUanvelen
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..J' nretr.kiQrv~l .

V ølen erplanlAgtso.lîtyngrettaktorveii

etoniride hvor det ikke bør være altfor
kostbart å byglesUkvet, Det synes ikke
å bUsA myesprengnlngsarboldogst()re

deleravveienvUll¡ forhcddsvist1att
buide. . .
l(i1Ø, .

4iSd.k#J;
Veieùs nyttè()IiUfldebestlrl storgr_dav
skoglier. hvor det vUværemuligiàforet3
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og..rognelundlav ($l$tnevnte.nær .truet).
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strekniiilav130Ö.. i 400 meter.

Forøvrig synes detikke å v.re registrert
sJetskiltemUjøvercìêteUer
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skog i veiensnytteømrldeer vernskog

eU ...Î" L ....llerip, . QyeQ, 

P¡'O~QOO~.

.iì~øQo.
3Q~40%

C

Veitraséenfor dette veiprosjektet er tegnet innpåkartkøpien på neste side. Vend..........
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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 veitabeller 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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Eksisterende traktorveier høsten 201t



FllQske kommune - Hovedplan før skøgsveier2012 -2021 . Side ios

Eksisterende traktorveier bøsten.Oll (fortsatt)
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Eksist. bilvei
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Traktorvei ved nordvestsiden av Valnesfjordvatnet,
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/333 I

Arkiv saklD: 10/1601 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye T

Sak nr.: 044/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012
105/12 KOMMUESTYR 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 Kardata har
utført det kareknske arbeidet. Planforslaget frenues 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 området.

Hensikten nied planen er å bedre tilretteleggingen for allmenneten gjennom å utvide arealet
for båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstilingsplass for biler og
tilrettelegge for en universelt utformet flytebrygge. Det avsettes egne parkeringsplasser for de ' .
med nedsatt fusjonsevne. Nyt båtutsett skal også ha bedre tilgjengelighet for alle
brukergrupper.
Det skal i tilegg avklares fremtidig arealdisponering for naustbebyggelsen i området.
Viser for øvrig til vedlagt planbesktivelse.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
l. Bebyggelse og anlegg: Naust, garasjer, energianlegg og teknisk anlegg.

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, parkeringsplasser, veg, snuplass
og annen veg grunn.

3. Landbruks-, Natur og friluftsområder samt Reindrif: Friluftsområde på land.

4. 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 ti utbygging
(Byggeområder), samt utenfor områder avsatt til spredt bebyggelse (LNF-B, C og E), skal
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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.
Fòreliggende forslag til områderegulering ivaretar dette plaïavet.

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

NATUR- OG MILJØFORHOLD
Forhold/uønsket hendelse Ja/ei Vurdering
J ord-/leire-/løsmasseskred Nei
Kvikkleire, ustadige Nei
grnnforhold
Steinas, steinsprang Nei
Is-/snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Ja SKS Produksjon AS har vudert en hødemessig plasserig 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 høyei;te regulerte vannstand (HRV på 509,50).
Fra 1992 er det registrert flomvannstander og noen få ganger er det
nådd over kote 510,00. Dette var før SKS bygget om damen i
vestre løp. I dag er det en mye bedre flomavledning gìennom 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 enn 50 cm overHRV, dvs. på kote 510,00.

Med denne bakgrnn er det tatt in i reguleringsbestemmelsene at
nye naust ikke kan plasseres lavere enn kote 510,00,

Springflo Nei
Flomsonekart, historiske Nei
flomnivå
Sterkt vindutsatt, stonnorkan Nei
etc.
Myenedbør Nei
Store snømengder Nei
Radon Nei
Anet... Nei

DRIKKEVAN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Ja/ei Vurdering
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei
næring /industri, infrastrktur etc.) i nærheten av:

- drikevannskilder, nedbørsfelt, grvan
- landbruksareal
- oppdrettsanlegg m.m.

Vnrdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse Ja/ei Vurdering
Braneksplosjon ved industrianlegg Nei
Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei
Olje-/gassanlegg Nei
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Lagringsplass for farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinst;isioner, radioakiv lagring
Høspentledninger Nei
Anlegg for deponering og Nei
destrsjon av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner Nei
Gamle fyllplasser Nei
Foruenset gr og sjøsedimenter, Nei
endret bru av gamle industritomter

Miltære og sivile skyefelt Nei
Dumpeområder i sjø Nei

INFRASTRUKTUR
Forhold/uønsket hendelse Ja/ei Vurdering
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei
som kan intreffe på nærliggende
transportårer utgìøre en risiko for
området?

- hendelser på veg
- hendelser på j eribane
-

hendelser på sjø/van 

- hendelser i luften
Veger med mye transport av farlig gods. Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastrktu Nei

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER
Objekter som kan være særlig iitsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og
derfor bør ha en grudig vudering.
Forhold/uøl1sket hendelse Ja/ei Vurdering
$vkøiiUslhelsøini;titisj cm Nei
Sykeiius/omSOrgsinstitision Nei
Skolelbarehage Nei
Flyplass Nei
Vikig vei/ieribane Nei
Jembanestasj onlussterminal Nei
Havn Nei
Vanverk/aftverk Nei
Undervannsledninger/kabler Nei
Brudemning Nei

Rådmanen konkluderer med at det íkke finnes kjente forholdIhendeIser, verken natulige
eller nienneskeskapte, som virker inn på arealbruken i pIanområdet.

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

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
representatene for miljø/friluft og VVA.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlge merknader.
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Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmarten anbefaler at planforslagêt legges ut til offentlig ettersyn.

VEDTAK:

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

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til områderegulering for Naustbukta.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Plankar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrivelse.

Reguleringsplanen har ligget ute ti offentlig ettersyn i perioden 29.11.201 L -16.01.2012. Det
er innommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

Saksbehandlers vurdering:

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

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan og miljø.

~~Planfaglig vurdering
NordlandfYlkeskommune har mottatt områderegulering for 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 å sikre at de har en entydig
betydning. Eksempelvis bør universell utforming være et krav, ikke noe man tar sikte på.

Kommunen bør også vurdere behovet for det relativt høye antallet parkeringsplasser. Veg 2
og P4 innebærer også et relativt stort inngrep i forhold til den samfunnsmessige gevinsten
som vil kunne oppnås 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.

Kuhurmmnefaglig vurdering



Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 1genner til, er planforslaget med

foreslått arealdisponering ikke i konfikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert. Vi er derfor tilfeds med at aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens §8 andre ledd er omtalt i reguleringsbestemmelsene. "

Vurdering/anbefaling: Rådmanen ser at pkt. 5.4 i bestemmelsene bør gjøres mer entydig og
anbefaler følgende endring: Innenfor området SB1 skal det etableresflytebrygge 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 Krafsambands 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 1genner ikke til at det er registrert automatiskfredete samiske kulturminner i det
aktuelle området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til den aktuelle
søknaden.

Sametinget er tilfeds med at den generelle aktsomhets- 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 km!. § 4 annet ledd. Samiske
kulturminner er først og fremst fYsiske spor, løse og faste, etter samisk virksomhet, men også
immaterielle min.ner somfeks. stedsnavn og lokal tradisjon hører inn under begrepet. Mange
av disse er ikke funnet og registrert av kulturminnevernet ennå. Det er ikke tilatt å skade eller
slgemme et fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 meter rundt dette, jf kml. § § 3 og 6."

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Statens vegyesen Region nord.
"Vi har ingen merknader tilforeslått områdereguleringfor 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 il utvide arealet for
båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillngsplass 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 konkete merknader.

Uttalelse fra Komniu1ieovedege. .
"Områdeplanfor Naustbukta, Kjelvatnet, sak 167/11, er vurdert utfra helsemyndighetens
regelverk. Kommuneoverlegen har ingen merknader til 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 tilgjengelighet.
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."
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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 må jo være å flytte naustet slik at jeg får samme tilgjengelighet som da jeg 19øpte
dette. "

Vurdering/anbefaling: Høyde på Veg1 mellom eksisterende naust og båtoppiagSL1 vil
ligge på ca. høyeste regulerte vanstand (HRV), dvs. kote 510,00. Det betyr at planagt 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 (SL1) ned mot
vannet.

For nausteieme vurderes det som positivt at det blir etablert kjøreveg forbi naustene samt
båtopplag for sommerbruk.

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. tilak i vegbanen. Naustets plassering kan også bli vudert.

Foreliggende planforslag er fremkommet utfra en grudig vurdering der hovednålet er å øke
tilgjengeligheten i området fòr alle. Dette er bL.a. planlagt gjennoni utvidelse av areal til
båtopplag sommerstid og etablering av nyebåtutsett.

Innerst i Naustbukta 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 Naustbuka er" planlagt nyt båtutsett (U2) flytet lengre ut som
vist i foreliggende planforslag.

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

Rådnannen 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 toftIts 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 av båten blir betydeligJorverret! Poenget med å ha
naust i vannkanten er jo at båten skal flyte inn til naustet, ikke bæres over land!

Vårt forslag er at veibredden blir max ettfeltsforan de 5-6 naustene på vestsida. Avstanden
mellom Ul og U2 er ikke lengre enn at dette burde være akseptabelt!

Videre må helningen (SL1) 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
KvitbHk.

Det er naturlig at område av SL1 og SL2 rett foran eksisterende naust reserveres disse. Skulle
dette bli et probleni kan enkel informasjonstavle etableres på strategisk sted i området.

Uttai~lse fra Per Harald Ottestad.
"Undertegftede fester en nausttomt på G.nr/ B.nr 119/1 medfestenummer 9580.
Festekontrakten ble inngått med Sulitjelma Gruber 04.09.1969 og senere overført til Statskog
som bortfster. Fra 19700gfrern til vinteren 2011 har det vært oppført et naust med en
grunnflate på ca. 22 mi. Dette naustet falt ned på grunn av snølast i 2011 og tomten ble
ryddet samme sommer. Jegplanlegger 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 tisendte 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. Vintertraseenfor 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.



For øvrig har jeg ikke flere kommentarer til reguleringsforslaget."

Vurdering/anbefaling: I samåd med Statskog (gruneier) anbefaler rådmanen at
angjeldende naust (22m2) tas inn i reguleringsplanèn med benevnelse NB og vil inngå i
bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende naustbebyggelse.

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

Uttalelse/merknad fra Anne Berit S. Olsen.
"Undertegnede ser at planutvalgetsforslag til områderegulering av Naustbukta har planer
om oppfYllng 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 omfarslagfor regulering av Naustbukta og den demokratiske prosessen er
meget ønskelig. "

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

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det freinlagte forslag ti oniådereguleringsplan for Naustbukta.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 - Flytebrygge SB1 - skal lyde som følger:
Innenfor området SBl 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 N13 med grunnflate 22 in2 tas inn i
områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

PLUT-044/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbukta.

Reguleringsbesteminelsenes pkt. 5.4 - Flytebrygge SB1 - skal lyde som følger:
Innenfor området SEl 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 N13 med grunnate 22 m2 tas inn i
områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

Even Ediassen
rådman
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Fauske kommune 09.03.2011

OMRÅDEREGULERINGSPlAN

FOR

NAUSTBUKTA I KJELVATN

FAUSKE KOMMUNE

Del av gnr.H9 bnr. 1 i Fauske kommune.

Fauske 09.03.2011
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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)
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Kjelvafnertidligere regulèrttii kraftproduksjon(HRV509¡50g lRV 496,1). Det har: vært praktisert en

reguleringshøyde innenfor ca. 3 meter. Området består i dag av spredt naustbebyggelse,garasjer i

flere rekker og parkeringsareal. Det er etablert et båtutsett inne i naustQokta, Området brukes som

startpunkt for mange av hytteeierne rundt Kjelvatn sommerstid, De fleste drar da innover vannet

med båt. Båtene er opplàgret i Naustbukta gjennom sommerhalvåret. Det eri dag for' liten pli)sS til

båtene og bilene; Oetfinnes også en rasteplass innenfor planpmrådetmed bordogbenk.Oet meste
avaréateterallerede opparbeidet,entengjennpm veilparkeringsareal, bygninger ellersom følge av

tidligerékraftütbygging.

Innenforplanområdetfinnesc!et i dag ca. 50 naust og ca. 20 min(lregarasjer. De fleste er trolig satt

opp for 5070 år siden. Naustene og garasjene er detingenSòmhar fullstendig oversikt over

eierskapettll¡ eller brukerne. Garasjene er satt opp i i rekker, bestående av lienholdsvisSstk(G2)og

lSstk(Pl). Grl.ineìersa opp festekontraktene fòr de 15 garasjene i 2009, ogmedkravom riving

innenlJtgangen av 2010. Dette for ã kunne utvide parkeringsarealet(P1).peteravsattet riytt areal i

plan for. tilsv¡:rendegarasjebygg (Gl).

NabgbebYelse

Det er :3 fritidsboliger og noen få .naust.like utenfor planområdet. SKS hør et darnanleggheltinntil

nordendenav plånområdet.

Adkomst

Dagens adkomst skjer etter veien opp fra Kjélvannskrvsst. Den er bare somrneråpen.Oenne$~al

opprettholdes.

Def er ingen registrerte kulturminner innenforplaJlor;rådet.

Kulturminner

Det er ikke registrerteller.indíkasjoner pâbiologisk. mangfold av høy verdi. innenfor planområdet.

PlNPROSESS

Det ble avholdt forhåndskonferanse rnedFauskekommune15.05.1Q. Kunngjøring av oppsta rt av

planarbeidet blevarslet ¡saltenpostenlJ107og12.08.:iWOg i Avisa Nordland 10.07 og 05.08.10.

OVerordnet rnyndigheter(FauSkekommune, SKS,Fylkeskommunen,Fylkesmannen,sarretinget,

Sulitjelma .hyUeforenìng, Bah/atn reinbeltedistrikt,Sulìtjlema næringsfelleskap og berørtenausteiere)
ble varslèt ved brevav 08.07 .lO.Det blei tillegg satt opp oppsiagiNaustbukta med itio om

r:uligheterfotåkomme med innspill.
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Det er innkommet. merknader til kunngjøringen fra Sametinget, Reindriftsforvaltningen i Nordland,

Nordland Fylkeskommune og Kad Erik Hauglarid.

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

det fåkònsekvenser fOf tiltaketsornfang m.\(. Sametingetavveriter derfor mer nøyaktig kartfestingav

tiltak før de kan avgi endelig uttalelse. Det kan være nødvendig med befaring.

vår kommentar: Detteavklares under høringsprosessen.

Fýlkeskomrnunen synes deter positiv at det legges til rette foråUmennhetensadgangtil Kjelvatnet.

Det bes om atprinsippetom uhiversellutformíngleggestil grunn i all planlegging og at det erfokus

på å ivareta. naboers interesser i pl¡;nprosessen. .Endelig uttalelse avgísnår plan foréligger:

Vår kommentar: alle tiltak etterstrebes å ha en mest mulig uníversellutforming.

Reindriftsforvaltningen:

Balvato reinbeitedistriktharikkekommet med merknader, reindriftsforvaltningen har heller ingen

merknader.

Ber Qm.at det vurderes muligheten for å etableté flytebrygger SÖ l1 kan leies. Deter tungt å dra opp

båtén hårvannstandéhvarierél' såmye.

Vårkommental': Må.letmed pJaneneratdetskal bIl ériklereàta ap. p båten, Stmt åt det legges til. .
rette for ei brygge, som også kan nyttes fQrav!på,stignirig.

1. Plankart

2. 8estemrnefser

3. Kopi av oppstartsmelçling med kopi av forhåndsuttalelser
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PLANBESTEMMELSER KNYTTET TIL OMRÅEREGULERING FOR
NAUSTBUKTA I FAUSKE KOMMUNE (gnr.119 bnr.l)

§ L GENERELT

Området reguleres ti følgende formål:

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

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

Båtopplag

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Areal til tt3ustbebyggelse Nl~N12

2.1.1 Naustbebyggelse N3-N12

Innenfor N3-N12 er eksisterende naust krysset ut. Det betyr at eksisterende naustbebyggelse
kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Men påbygging!
nybygging i dìsse oniådene vil ikke bli tilatt.

2.1.2 Naustbebyggelse NI-N2

Innenfor N1-N2 kàlden eksìsterende naustbebyggelse bestå så lenge den holdes i hevd, men
det tilates også å etablere ny naustbebyggelse. Den nye naustbebyggelsen skal etableres i
rekke slik atm.an får en bedre arealutnytelse. Ved nybygg skal naustene ha saltak med
takvinkel 20-30 .grader, og tlønehøydenskal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittig
planert tetreng.Breddepå naustene skal ikke overstige3,5 meter. Hvert naust kan ha tilatt
bebygd areal på il1tn BYA=20 in2. Ütnytelsesgraden(%~BYA) for naustområdene Nl og N2
fastsettes til 60%-BYA.Utvendig kledning skal være matt og helst mørk i fargen. Tak må
ikke være blant eller ha lysreflekterendeöverfate.

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

Naustene er ikke tilatt innedet for beboelse eller med toalett. Det etikke tilatt med innlagt
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 ìnntil 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 lysreflekterende overfate.

1



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 tilknytet energiproduksjonsanlegget.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Parkeringsplass PL~ P6

ArealeneP1-P6 er avsatt til offentlig parkeringsplass. Pl 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 sanen vil det bli 83 parkeringsplasser ved Naustbukta.

3.2 Annen veggruttnA VI ~A V3

AV1~AV3èrfelles veggru og adkomst ti båtutsett og båtene.

3.3 Kjøreveg Vegl- Veg2, PVI

Eksisterende Veglog Veg20pprettholdes som offentlg bilveg, men forutsettes ikke brøytet
om vinteren. PVI er privat veg ned ti energianlegget (damanlegget).

§ 4 LANDBRUKS.., NATUR OGFRILUFTSOMRÁER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsøinråderpå land LNFR1~LNFR3

Områdene LNFRl ~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 vassdragFRVl

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

5.2 Areal for båtutsett UL~U2

2
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Eksisterende båtutsett U 1 opprettoldes. Området U2 legger ti rette for etablering av ny
fyllng med nyt båtutsett i vanet.

5.3 Småbåtanlegg på land SLI og SL2

SL1 og SL2 er avsatt ti å kune lagre båter på land sommerstid. SL1 vil inngå som en
forlengelse av veggrunn mot vannet.

5.4 Flytebrygge SBI

Innenfor området SB1 skal det kune etableres flytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser
for persQner med spesielle behov. Flytebrygga er planagt å ha en universell utforming slik at
personer med nedsatt funsjonsevne kan ha adgang til å nyte båtlivet.

§ 6 DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Gravearbeider

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturinnemyndighetene
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.

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankar til
bestemmelsene er vist i eget dokunient.

Dato.........................................................................................................
ordførerens underskrft

Fauske kommune 20.102011

Revidert:
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I Jou~alpostID:

12/2723 I

Arkiv sakD.: 12/700 I Saksbehandler: Frode Ramskjell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMSTYRE
Sak nr.: 047/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012

074/12 FORMANNSKAP 23.04.2012
106/12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

Vedlegg: Notat fra Barlindhaug Consult AS datert 24/2-2012.
Kar over området Vatnbygdl Fineid

Sammendrag:

Bakgrunn

Fauske konuune bygde tidlig på 1960~tallet ut vanforsyningen fra Stengvan og til
sentrunisområdene i Fáuske. Vanledningen ble da anlagt soni sjøledning frá Vatnan og tH
Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvanledningen midt i Nervatnet.
Dette ble løst ved å trekkeìnn en 0280 mm PE-lednng ìnn i den ødelagte vanledningen. Denne
Ø280mm~ledningen er i dag en flaskehals for vanforsyningen til Fauske ved at den begrenser
både trykk og mengde til sentrsområdet. Brannvansdekningen og forsyningssikkerheten til
de høyereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er ì dag spesielt sårbar.

Tidligere utførte prosjekter

Fauske kommune staret 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-Iedning fra Vatnan
(hvor dagens hovedvanedning går ut i Nervatnet)og fram til avslutning ca. 250 m vest for
Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneìd stoppet opp på gru av nedprioritering i

forhold tH andre prosjekter.

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 mil. til videreføring av ny hovedvanledning
mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkuransegrunnlag hvor det
var planlagt videreføring av hovedvanedningen som landledning (ca. 600 m) langs gamle
Vatnbygdveien fram til Kobbsteinen og videre som sjøledning (ca. 900 m) fra Kobbsteinen og til
Finneid (hvor dagens sjøledning kommer i land).



Prosj ektet ble lagt ut på Doffin (database for offentlige anskaffelser) sommeren 2011. Ved
åpning av anbudene var det kun 2 anbydere. Da anbudene ble gjennomgått ble det konstatert en
betydelig prisdifferanse mellom budsjettkalkulasjorl og de innomne anbud. Det ble derfor valgt
å avlyse konkuransen og vudere alternative løsninger. Se vedlagte innedning for utfyllende
beskrivelse.

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 201 L medgått kr. 0,5 milL. i prosjektet.

Barlindhaug Consult AS og Fauske kommune har vinteren 2011/12 blant annet sett på et
alternativ med å føre sjøledningen fra Vatnvika og til Finneid, dvs. en lengre del (ca. 1175 m) av
sjøledningen legges i Nervatnet og ikke på land langs gamle Vatnbygdvegfram til Kobbsteinen
som tidligere planlagt.

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ

Vedlagt er utabeidet 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 finansiering

Kostnader:

Kostnadsberegning nyt revidert alternativ:
Medgåtte prosjekteringskostnader:
Totalt:

kr. 6,5 milL.

kr. 0,5 mil
kr. 7,0 milL.

Finansiering:
Bevilget ik-sak 38/10:

Bevilgning 2012:
Totalt:

kr. 3,5 milL.

kr. 3,5 milL.

kr. 7,0 mil

På gru av tidligere opparbeidet vannfond villånopptaket ikke medføre økte vanavgifter på
kort sikt.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.

PLUT-047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

FOR-074/12 VEDTAK- 23.04.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNÊSTYRT:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

Even Ediassen
Rådman
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Oppdrag: Fauske kommune
SJØLEDNING - VATN BYGDA - FINNEID

KOSTNADSOVERSLAG ALTERNATIVE TRASEÉR
24.02.2012

Tema:
Dato:

Til:
Fra:
Kopi til:

Fauske kommune v/Frank Zahl
Barlindhaug Consult AS v/Roy Pettersen

---_.._--- ___"

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 påbegyt 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 rørmateriell.

i forbindelse med oppstar 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 mil. kr.

Anbudet ble anonsert på Doffn tidlig i juli 2011 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 mil. kr. Da prosjektet ikke hadde tilstrekkelig finansiering ble det besluttet å
avbrye tilbudskonkurransen og vurdere prosjektet på nyt.

Fauske kommune ba Barlindhaug Consult om å vurdere prosjektet slik det foreligger, med ledning i
gamle Vatnbygdveien frem til Kobbsteinen og derfa videre til 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 iio mm PE-rør for vannforsyning til bebyggelse nord for
Vatnbygdveien.

I det etterfølgende beskrives de to alternativene og kostnadsberegnes.

2. Beskrivelse av prosjektet
i det 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. Derfra legges ledningen videre som vannledning frem ti påkobling av
eksisterende ledningsnett på Finneid.

Prosjektet omfattr følgende hovedelementer:

'Ref: .k:\jrosjekl\ÓOOOtest\l'otI1239i.doc. ..
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Tilknyting til allerede lagt 0 500 mm PE-ledning i kum
Legging av 0 500 mm PE-ledning i grøft á 575 m. Det legges i utgangspunktet opp til at
grøften skal isoleres på store deler av streknngen
o 500 mm PE-Iedning som sjøledning á 900 m
Tilknyting til eksisterende ledningsanlegg på Finneid
Stikkledning ø il O mm PE til hus ovenfor Vatnbygdveien
Krssing av FV 830
Etablering av 4 vannkummer

Alternativ 2 (Sjøledningsalternativet):

Dette alternativet er kommet til i etterkant og er ikke fullstendig prosjektert og beskrevet slik som
alternativ 1. 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 l. Sjøledningen Îaren totallengde på ca. 2075 m. Totalt blir
ledningen ca. 600 m lengre ved alternativ 2 enn ved alt. 1. 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 ledningsmateriale til å dekke hele alternativ l, mens det mangler
ca. 500 m til alt. 2. Kostnaden for innkjøp av resterende lednings lengder tas inn i dette
kostandsoverslaget.

Prosjektet omfatter følgende hovedelementer:

Tilknytning til eksisterende kum nr. 2259.
o 500 mm PE-ledning i grøft á 50 m
o 500 mm PE-ledning som sjøledning á 2075 ID
Tilknytning til eksisterende ledningsanlegg på Finneid
Etablering av ny vannforsyning 0110 mm PE fra kum nr. 2259 til hus ovenfor
Vatnbygdveien. Legges delvis i 0500 mm, som vil fungere som varerør.
Krssing av FV 830

3. Kostnader

3.1 Forutsetninger
Kostnadsoverslaget er generelt basert på prisene i rimeligste tilbud som kom inn høsten 20 IL. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at i en konkurransesituasjon kan prisene variere en del avhengig
av prosjektets attaktivitet for entreprenørene og graden av konkuranse vi kan klare å oppnå. Det
er derfor i de endelige prisene lagt inn en post for usikkerhet på 15 %, sQm skal ta høyde for dette.

Foruten prisene i inommet 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 l

L Alternativ 2
¡ Differanse 2- t

--
1. Rigg og drift: 810000,- 600000,- - 210000,-

_____._ __o ,. . ~ - -_..

2. Grøftearbeider: 2019510,- 212815,- - L 806695,-
--.-- .- .-0- ._. - " . .

3. Ledningsanlegg i 2061 850,- 1024950,- - 1 036898,-
I

;
konvensjonell grøft

I. I---o ,. ...-.-

i 4. Rørboring - grøftefrie 491 000,- 491000,- 0,-
anlegg

i .__._-- ----

i
5. Sjøledning r 708800,- 3805 100,- + 2096300,.

: i, .__.--

i

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. L ,34 milL. kr. billigere enn Alternativ l. I tilegg er det for

Alternativ 2 mindre sannsynlighetfor 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 attaktivt for sjøentreprenører, som kan tilknyte seg en
landentreprenør for landarbeidene. Det vil være naturlig at sjøledrtingserttreprenøren blir
hovedentreprenør som er kontrakspart med Fauske kommune.

I kostnadene er benytet en usikerhet på 5 %. Dette vil normalt være tilstrekkelig da prisene soin
er bertytet er ferske og prøvd i markedet. Dersom det er liten interesse blant entreprenørene kan
iinidlertid prisene i;ige noe.

Bodø, 24.02.2012

r' .'~'llÄ:.Iißi:e(¡N$WVr.AS'

'd1~:~ .(,,\¡ ;.:~,.~: .

.1~Qteî'en
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/2987 I

Arkiv saklD.: . 12/361 I Saksbehandler: Frode RamSk:iell
SluttbehaIidlede vedtaksinstans: KOMMSTYR
Sak nr.: 046/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012

107/12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

SØKNAD OM BYGGING AV STOREL VY ATNET KRFTVERK INNENFOR
NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

Vedlegg: Vedlegg 1: Klausuleringsbestemmelser i (mærområde!)) i nedbørsfeltet ti Lomi vannverk
Vedlegg 2: Utdrag av landskaps- og miljøplan med tegning
Vedlegg 3: Notat fra SKS Produksjons vudering av tiltaket mot klausuleringsbestemmelser samt
ROS~analyse
Vedlegg 4: Møtereferat fra møte med Fauske kommune, Mattilsyn og kommunelege 18/10-2011
Vedlegg 5: Uttalelse fra kommunelege L
Vedlegg 6: Uttalelse fra Mattilsynet

Sammendrag:

Bakgrunn

Lomi vanverk i Sulitjelma ble endelig godkjent av Fauske kommunestyre i sak 06/03 den '
27/02-2003. Vanverket har 2 hygieniske barrierer (dobbeltsikring av vanbehandling i tilfelle
svikt i en av barrerene) med UV -behandling som den ene barieren og restriksjoner i
nedbørsfeltet ti vanverket, se vedlegg 1.

Viser her spesielt til punt 7 som sier at en eventuell godkjenning av nedbørsfeltet som kan
tenkes å foruense vanilden må søkes godkjent av komnunestyret.

Søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av Storelvvatnet kraftverk

SKS Produksjon AS har i forbindelse med planlagt utbygging av Storelvvatnet kraftverk søkt om
dispensasjon fra klausuleringsbestemrelsene på gru av at store deler av aneggsdriften vil
foregå i nærområdet til Lomi vanverk.

Vedlegg 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 tiltak som er planagt 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 vannverkets nedbørsfelt.

SKS har også utarbeidet et eget notat som Omhandler de punter i klaustileringsbestemmelsene
som berøres av anleggsvirksomheten samt utarbeidet ROS-analyse, se vedlegg 3.

Møte om forholdet til 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 dìskutert. Flere viktige avklaringer ble foretatt her.

Uttalelse fra kommunelege

Vedlegg 5 viser uttalelse fra koniunelege v/ Helse- og iniljøtilsyn Salten IKS datert 21/2~2012.

Helse- og miljøtilsynet vurderer at beredskap og tHtak i søknad tHsier attHtaet vil være godt

sikret. Det forutsettes at utbygger sørger for at det benytes maskiner og utstyr med lett
nedbrytbare smøreniidler.

Uttalelse fra Mattilsynet

Vedlegg 6 viser uttalelse fra Mattilsynet datert 28/3-2012.

Mattilsynet krever at det må iverksettes utvidet overvåkng av vanvaliteten på drikkevan fra
Lonii vanverk. Videre poengteres det at varslingsrutiner ved uønskede hendelser niå 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 tH SKS Produksjons søknad om utbygging av Storelvvatnet 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 laboratorium samt sørge for at prøveresultatene oversendes
Fauske koniune så snar de foreligger. Avvik må varsles umiddelbar.

I god tid før anleggsstar krever Fauske koniune 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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PLUT -046/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet krafterk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.

Even Ediassen
Rådmann
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KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I
"NÆROMRÅDET" I NEDBØRSFELTET TIL LOMIEL V A

Nedbørsfeltet er regulert ti krafterksformåL. Overføringstunneler fra Rupsi og
Storelvvatn føres til utløp i Lomivatn. Lomi krafterk har inntak i Lomivatnet. AS
Salten Kraftsamband plikter i hht 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 til ventihus 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 nedbørs feltet.

2. Det må sikres mot forurensning fra eksisterende hytter, i henhold til plan som må
godkjennes av tilsynsmyndighetene i nènhold til 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 til
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 vannkilden

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 nedbørs feltets nærområde utenom eksisterende bilveg

og eksisterende/nye skogsbilveger, tilates ikke. Unntatt er motorisert farkost som
er nødvendig for reindrift, skogbruk og for drift av Lomi krafterk.

11. Bading i Lomielva ovenfor døgnreguleringskammeret tilates ikke. Elva skiltes på
begge sider av bilveg med "Bading forbudt".

12. Organisert leirslaging, stevner og miltærøvelser 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 pr9sjektet og har også utarbeidet den tekniske planen for byggingen av kraftverket.

Planen oversendes NVE for godkjehhing før byggingen av kraftverket starter og vii 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 eléktrisk kraft. Selskapet eier og driver 11 vannkraftverk

i kommunene Fauske, BodØ og Gildeskål med en samlet årlig produksjon er på l,8TWh.

SKS Produksjon 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 ¡"systemet

tillomi 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.

~J
li ~.

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 vii bli søkt

kommunen om midlertidig endring av klausuleringsbestemmelsene for å gjennomfØre tiltaket.

Det er ingen vernede ellerforeslått vernede områder i prosjektets influensområde; 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

konflikter på disse temaene. Sametinget og Nordland Fylkeskommune har uttalt at området 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 var i 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 det er flere festetomter i
nærheten av anleggsområdet. Statskog er godt informert om planene både gjennom befaring og

møter og vil sende melding til aktuelle feste re om de forestående planene.

~:!-
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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 Vannslipptil Lomi vannverk ,
Lomivannverk 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 vann 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 ti Storelvvatnet kraftverk vil krysse bekkefaret hvor vannet som
tappes-i ventilhuset renner. Etter at grøften er etablert vii vann som tappes i ventilhuset drenere til
Lomivatnet. For å opprettholde muligheten for vanntapping til Lonene vii det i anleggsperiöden bli

lagt et midlertidig rør fra eksisterende overføringsrør og forbi grøftetraseen. Dette fremgår på kart
nr. 005.

Når anlegget er ferdigstilt vii det være etablert en tappemulighet innerst i rørtunnelen. Vannet vii gå i

rør gjennom tunnelen ögslippes ut i det opprinnelige bekkefaret nedstrøms grøftetrassen. Opplegg
för dette er vist på kart nr. 006.

2.7 Flom og erosjon
Byggingen av Storelvvathet kraftverk vii slik driften er planlagt ikke endre flöm- og

erosjönsforholdene i de berørte vassdra~ene og vannet vii gå slik det har gjort siden reguleringen av

Lomivatnet.Eneste endringen averosjönsförhöldene vil være i selve Lomivatnet hvor vannet fra

Rupsi elv og Giken elv slippes ut på et litt annet sted, men dette vii raskt stabilisere seg og er vurdert

til å ikke være av betydning.

2.8 Problemområder ogavbøtende tiltak

2.8.1 Tiltak mot forurensning

På grunnavanleggsarbeidenes beliggenhet i nedslagsfeltet til Lomi vannverkvil det være et spesielt
fökus påå unngå forurensning. Det er derfor planlagt flere tiltak for å hindre at olje, kjemikaler og ,
slam havner i Lonene og videre inn i drikkevannssystemet. Tiltakene beskrevet under fremgår også
på kart nr. 003, 004 og 005.

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 vannskillet 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 vil tÍ'reneres 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.

'i
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OPPfafrIi~~~vutsliaevedt~n~ell)åhugg
Rigg~i:rådeidvedtu~h~lpå~l.ggetligger i en liten forsenkning i terrenget som selv etter sprengning

av rørgrøftel1 vil dreneretillonene. Det er derfor planlagt en betongterskel i bekkefaret nedstrøms

rørgl"øf1enfckoppsamlingaveventuellforurensning. Det er antatt at det vii være etkontinuerlig

vannsig inn idêttÉ! bassenget som må pumpes over tillomivatnet. '

Lense ¡ Lonene,

Der hvor bekkefaret fra anleggsområdet munner ut i lonene vil det som en ekstra sikkerhet legges en
lense som vil samle oPP eventueU forurensn ing som kommer seg forbi de andre barrierene. Tenkt

plassering av lense ervist på kart nr. 004.

Driftsperioden

Sump Ltunnelportal 

Innerst i rørtunnelen vil det installeres en reguleringsluke og en rørbruddsventil som begge styres

med hydraulikkanlegg.Eventu,elle oljelekkasjer fra disse anleggene vil bli samlet opp i en sump og vil

ikke kornme ut av tunnelen.

Betongvegg IrrnrarØft
I lavbrekketca. 70 metèr sør for tunnelportalen bygges det en betongvegg i bunnen av rørgrøftenslik. . ~ -.
atall avrenning fra tunnelen og rørgrøften drenerer tillomivatnèt og bassenget foran kraftstasjonen.

2.8.2 Landskapstilpasriinger

Byggingen av Storelwatnet kraftverk vil i kun føre til mindre endringer i terrenget. Etter

anleggsperioden er det kun et lite portalbygg, kraftstasjonen, tippområdene og rørgrøften som vil
være synlig.

Tippenevilligge Under lornivatnets HRVog 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 ornkringliggende ornråder. Alle skjæringer som må til for å legge røret vil fylles

igjen til opprinnelig terrengnivå. Fyllnger som er nØcivendig for nok overdekning på røret vil dekkes

med jord. I dette terrenget vil det være viktig å ikke legge på for mye vekstmasser. Blir

vekstforholdene i grøftetraseen bedre enn omkringliggende arealer vii den fremstå som et grønt

belte i landskapet og fremheve inngrepet.
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Storelvvatnet krafterk - vurdering av tiltaket i forhold til

klausuleringsbestemmelsene for Lomi vannverk
Notatet gir en vurdering av tilaket opp mot de enkelte punktene i klausuleringsbestemmelsene tilaket kan komme i
konflkt med. Nummereringen henviser til nummereringen i bestemmelsene. Punkter som ikke er nevnt er ikke vurdert
som problematiske for tilaket.

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 vil det foregå motorisert ferdsel i nærområdet. Som beskrevet i landskaps- og miljøplanen vil
så my som mulig av trafikken styres utenom nærområdet.

Bestemmelser for ((fjernområdeb

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 vil 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 tilak for å hindre forurensning er beskrevet i landskaps- og miljøplanen.
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RISIKOANAL YSESKJEMA
Anleggsde: l. Adkomst og riggområdet
Fase: 1. Byggefase
Bekrielse:

Kommentar"

~f9fen Rlsi!otor
Uonskede hendr Besked al henße baerer f pllage I(l)uli. BeskrNelSe8! OtaJ ANflø~tterlie öJla

AnaiIQ persn I Kommentæ"- konekens enhetbfta K S R

4. AvrennIng fra SYíi eUr maneltu TlIak er urde Mi,òø Utslipp leds til C 2 C 2.LO'loråtorndte Bmht.1 fãc/" Ref. skise 
tunnelrígOOrAd lror-è&;f opamng! plain lonene 2 mrel1

drenil (drikkevnsmag'"in drjJi.ktraMsmagasin må
) kcderse

S. Avrenning fra Sv eBer mafull Begæn.... areal tor M'~ Utslìpp leds ti C 2 C 2. Ui fet å forrire B)'Nii.'JAtl' Ret.skle
øvrie iigomàde utforese tN opßl) I rimr LomNatn 2 tflrennmM

dtenemg owsamlí EN utlip Kan bli utslipp fN dtllWiiil(smi¥ln må
sløne kOletsif
kiemitaJiemeogdef

3. Utty fur manll El'KlflOfheroga
ll .:g¡eel
un Ullort*e f moasje

7.Svíkí Mangeltu utførelse .. Utslipp ti vann og fl 211
saniæranle glunn

tO. lekkasJer Ira 1 ankbnxJ, leil Oppsitkæ wp Ulsllp led til C 2 C 3. uil'r Jo mauell Em.._
diesel oljela håenng Rig for mane Lom;.at 2 opio llfIeriglon Kan bli utslipp êN ur1 utDlåS I moasje

plase for me storre
gradent mol kjemi\a1iemdeLomal heT ogå 

Anleggsd: i!. mn li (;IKeli
Fase: 1. Byggetase
Beskrielse:

Kommentar"

Ellsilefende RiSdrfor I
Uonske hendese BéNele fN hélsEd barerer I plmae K"" BeslNelsefN tiltak Arbt1syte,\ie liiak An9lailigpel Kommntar"".. koneken crl'li K

'î
3. Oljlekkasj Tekk effer OplJkar Ø\e-i Forsinet r(émdrfi C l 3. l1"r .for iMnuell Enl~Qf

mennskhg tell und opp~ ~olig
hàerÎr'a'1 'Ji Utslipp til vann og C 2 C Uf utrel f mosíehyauli)(ai

grunn 2

Anlegde: 3. Rorlunnel med omløp og lukekammer
Fase: 1. Byggefase
Beskrelse:

Kommenta"

EkBteran RîiitofDr

Uonskede henelser Be!el& fl heol$er baner I plane Koo"I". Beskriele aJ tilfalc Ar.tae\la~& tínak
Ansvarig peso I Kommeriar,- konseken am'tilta K S R

,. O~olekkasjo Ira Tek$kel MaS$IJMSpon la .. Utslipp fi VMn og C 2 C 2.l(looinfoiåtoThflre E'hte/f~l' Rer. sklsEi
anlegmaki mennesi;g .wi). knoaffia grnn, kan lees l~ 2 tWFooti

uiOfkiorng overririgon lonene driltf!'anÐgn må
(drikKevannsma'lin konr-&merK

Ð&ed1P mo Spil I 
) og mo1lomlatn 3. lbryr for man f.o.,

IdJiæjermed oW'anli~
~fbsonkDr / under uteis' montæje
otpsarliré'tap

2.Utsliw1ra Feil Ul~refs av an Serieñngbae "'q, Utslip ti vann og C 2 C 2. Lomll fo å fotrndre Q.¡mll!fé/itu Re,fsliss&
ttmne)drif fOf opps¡ili iN O~9, og ols.ine. grunn, kan le lil 2 ærerlil

senter, kj9mKar. pu fi lomNat Lonene df~JamM\as må
piimilt, meaniš Tilakimt (drlkjevnsmaasin kone&æpêl;" ",.ni )

Anlegg.dol: 3. Rortunnel med omløp og lukekammer
Fase: 2. Drins- "9 vedlileholdsfase
Besrielse:
Komentar.

ElI$Ívrenoo Risik for 

lkrl~ede heneler 8erÍVel al tidÐls barieef J plnlae I(~ek. 8e!Jels (t Mak Anbfalúl yl~gere !f1faJ MS'if8rlipif5()/ Kommenar- konsekens -
""ak K S R

4. ~elekkas Ira Rørl:,s'liklí Orisamlngliar Mljo UtSlip tiJ vann QQ C 2 C 2. 1.~9'(: å IDmnde ~fJ/r:.~""N Aet.sI~'i
lidraulAl _"'I grunn, kan led ijl 2 avreroglt

liaul!driwegai Ðt~emmed lone å'k)..anagin må
oijeíl~iler (drievannsmagasin kCl.l~R9

)

Anleggsde: 4. Ror i grolt
Faso: 1. Byggefase
Bækrivtl:
Komentar

BctKf: Risikf",
Uonske lJndser 8emivøt& El) henSK b3i91M / planlage Konmv. 8e$Ielsm bltak AtlaytrJire ti1a Âmva,1t¡ ~&On I KGr~-- konsekens enl

'~ak K S R

1. Utslip I giott Sl 1m bo og S1amhki\1Ml Ml¡ ut$lipp tll vann 00 C 2 C 2.lÐSjrJoálotiir.e Ilml'~lrle' Rel.s.lr_tSS$
undr rorlegging t9ennI.lekasa ka pum 1~ LomNafn grunn, k.'\looes til 2 a'fooUiis_r. Ti.., Lonen& dnUfNnmurHlasn må

P'wnpeilt (dtkkwarnsmagæîn korikÆ'st-resp~ )

~ 2
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1.6 Risikomatrise med forklaringer

sannsynliqh
et Definisjon

5 Svært sannsynlig - lO

ganger pr. år eller oftere

Meget Sannsynlig - 1 gang
pr. år eller oftere

Sannsynlig - 1 gang pr. 10
år eller oftere

Mindre sannsynlig - 1

gang pr. 100 år eller oftere

Lile sannsynlig - Sjeldnere
enn hvert 100 år

4

3

2

MiljO:

Mindre
utslipp al
kjemikalier

Utslipp av
mindre mengder
('" 20 I)
kjemikalier

Utslipp av
betydelige
mengder (-e501)

Utslipp al store
mengder (",5000
I) kjemikalier

Utslipp al
katastrofale
mengder (,.5000
I) kjemikalier

~ 3



Storelvvatnet kraftverk og forholdet til Lomi vannverk

Tid: 18.10.2011

Sted: Fauske

Deltakere: Merete Magnussen - Mattlsynet

Aase Vigerust - Mattilsynet
Siv Johansen - Fauske kommune
Frode Ramskjell - Fauske kommune
Christoffer Aalerud -SKS

(' Tore Okkenhaug -SKS

1. SKS ga en kort beskrivelse i va$sdragsreguleringsanleggene i 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 vcereaktuelt å tilføre vann.fra overføringstunellenfra
Storelvvatnet gjennom vanninntaket ved Lomivatnet, eventuelt også åpne lukene i Storelvvatnet.

2. $KSpresenterte planene for Storelvvatnet krafterk og hvilke tiltak som er tenkt for à
unngà forurensning til Lomi vannverk.

Li

Oppsummering av tiltak:
- Vann fra tuneIldriften føres inn i behandlingsanlegg med slamavskilere og oljeavskìler før det

pumpes over vannskilet 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.
- Oljeiense i innløpet til Lonene.
- Transport vil i hovedsak foregå i vannverkets fjernområde.

Mattilsynet og Fauske kommune kom med flere innspil som vil bli tatt med i den videre
planleggingen.

- Under driftsfasen av kraftverket må det etableres system for håndtering av eventuell
oljelekkasje fralukearrangementet i tuneIlen.

- Dersom et eventuelt utslipp av olje eller andre kjemikalier når Lonene skal inntaket til
døgnreguleringskammeret på Sandnes stenges umiddelbart.

- Det bør stilles 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 vil lede
vannet fra dagens inntak og gjennom riggområdet før det slippes ut i bekkeleiet mot Lonene.

WWW$!O;AUt ..
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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 kiausuleringsbestemmelser 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.

()
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

ChristofferAalerud

Referat sendes: Deltakerne,

CJ
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Anmodning om uttalelse - bygging Storelvdal kraftverk-Lomi vannverk
nedbørsfelt

Det vises til sak 12/1371/FRA tilsendt oss fra kommunelege 1 den 15.2.2012, ref

12/1554/TAB. Saken omhandler utbygging av Storelvdal krafterk, same aktivitet som det

tidligere er etterspurt kommentarer til i forbindelse med søknad til Fylkesmanen om
utslippstilatelse.

Fauske kommune har i vedtak av 13.12.2011, sak 048/12, 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 restriksjoner/forbud
For Lomi vanverk er det vedtatt klausuleringsvilkår.for to soner i nedbørs feltet, henoldsvis
nærområdet og fjernoinådet. Vì antar søker benyter klausuleringsvilkår 6 (fjernoinådet) og
7 (nærområdet) når det gjelder muligheten for å iverksette tiltaket. De to vilkår er likelydende
og sier: (Æn eventuell bruksendrig av nedbørsfeltet som kan tenkes å foruense vanlden
må søkes godkjent av kommunestyre!)).
Det er også vilkår for begge oniådene ( hhv. pkt. 4 og 5) som sier at ((drift av vassdrag skal
foregå på en slik måte at det ike medfører forurensning av vassdrag og nedbørsfelt.))

Forskrft 4.12.2001 nr. 1372 om vanforsynng og drikkevan (drikkevansforskrften) §4
setter også forbud mot å foruense drikkevanet. Mattilsynet kan med hjemmel i same
bestemelse forby slìk akìvitet. Lokal helseniyndighet, kommuneoverlegen/miljørettet
helsevern, har også tisyns- og vedtaksmyndìghet etter folkehelseloven for same forhold.

Vurdering
I utgangspunket er den omsøkte aktiviteten lite forenelig med det som bør tilates nær
drikkevanskilder. Den vesentlge samfunnsmessige nytten tilsier imidlerid at tiltaket kan
vuderes tilatt til tross for de restrksjonèr som følger etter lovverk og klausulernger. En
forutsetnng må være at tiltaket ikke medfører vesentlig helsefare.

I dokuentene fremkommer det at aktiviteten representerer en viss risiko for foruensning av
drikkevannsforsynìngen til Lomi vannverk. Risiko knytter seg spesielt til oljelekkasjer som

Side L av2

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Notveien 17, 8013 Bodø

Tlf. 40 00 77 77 e-post: postcats.no Org.nr. 986 504 907 ww.hmts.no
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kan skje. Det er beskrevet risikovurdering og omfattende beredskap mot eventuelle uhell. Vi
vurderer derfor risikoen for forurensning 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. 10 tusen tonn van.

I referat fra møtet 18.10.2011 mellom utbygger, kommunen og Mattilsynet fremommer det
innspil som vi tiltrer. I tilegg mener vi det er vesentlig at kommunen også krever bruk av
miljøvennige oljeprodukter i størst mulig grad når det gjelder maskinpark og innetninger
ellers. Det finnes miljøsertifiserte smøremidler som er biologisk nedbrybare i vesentlig større

grad enn tradisjonelle smøremdler basert på ku fossil råolje.

Uttalelse på vegne av.mijørettet helsevern
I utgangspunktet er krafttbygging i nedbørsfeltet til Lomi vanverk lite forenelig med det
som er tilatt nært drikkevanskilder. Den vesentlige samfusmessige nyten tilsier
imidlerid at tiltaket kan vuderes tilatt til tross for de restriksjoner som følger etter lovverk
ogklausuleringer. Klausulerngsvilkår åpner for at SKS igangsetter omsøkte aktivitet.
Akiviteten kan etter vilkårene ikke igangsettes uten tilatelse fra kommunestyret.

Beredskap og tiltak som skisseres i søknad tilsier at tiltaket 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~ hjlsen

~~
daglig leder . C! Lis~

Kurt Stien
rådgiver
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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.
. Mattilsynet 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: postmottak(âmattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no
Postadresse: Postboks 383
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 6801
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Arkiv sakD.: 12/601 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær
Sluttbehandlede vedtaksinstans : Kommunestyre

Sak nr.: 019/12 ELDRERÅET Dato: 19.04.2012
108/12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2011

Vedlegg: Utkast til årsmelding Fauske Eldreråd

Sammendrag:

Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2011 fra Fauske Eldreråd

INNSTILLING:

Foreliggende utkast til Årsmelding 2011 fra Fauske Eldreråd godkjennes.

ELD-019/12 VEDTAK- 19.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Even Ediassen
rådman

r-'



FAUSKE
KOMMUNE

" ~ " ~.i ii ~;;q:7'" .g, ,'!il :~;- . if .

~~t!1l

Årsmelding 2011

Fauske Eldreråd



MEDLEMMER:

Fauske Eldreråd består av 9 medlemmer og 9 varamedlemmer.
Medlemmene er valgt av kommunestyret. Eldrerådet velger leder og nestleder.
For perioden 2007- oktober 2011 er følgende faste medlemmer valgt:

Valnesfjord pensjonistforening:
Representanter:
1. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord. (Valgt høsten 09 etter Olea Karlsson)
2. Hilmar Solbak, Nystad, 82 L 5 Valnesfjord

Vararepresentanter:
1. Wily Johansen, Stemland, 8215 Valnesfjord

Forsvarets pensjonistforening Fauske:
Representant:
1. Bernt Kristiansen, Venset, 8200 Fauske

Vararepresentant:
1. Lars Andreassen, Aspvn. 12,8200 Fauske

Fauske kommunale pensjonistforening:
Representant:
1. Nelly Johansen, Farikvn. 11A, 8200 Fauske

Vararepresentant:
1. Sigrid Soknes, Løgavlen, 8200 Fauske

Sulitjelma pelLsjonistforening:

Representanter:
1. Bjare Moen, Ørnflogv. 3, 8230 Sulitjelma
2. Oddny Johansen, Kirkegårdsvn. 15,8230 Sulitjelma

Vararepresentanter:
1. Magnhild Mærvoll, Glastunes 6A, 8230 Sulitjelma

Fauske pensjonistforening:
Representanter:
1. Karin Rugås, Finneidgt. 16,8210 Fauske

2. Torbjørn Hansen Fagerbak, Ternevn. 7, 8200 Fauske

Vararepresentanter:
1. Jon Almar Hansen, Marmorvn. 15C, 8200 Fauske

Fra formannskapet:
Representant:
1. June Bårdsen.......................Vararepresentant: Kristin Setså



Leder:
Nestleder:

Bernt Kristiansen

Karin Rugås

MØTER:

Fauske Eldreråd har avholdt 3 møter i år 2011
Nyt eldreråd ble valgt oktober 201 L

(Faste saker som budsjett og egenbetalingssatser ble
behandlet av nyt råd og kommer med i årsmelding for 2012)

SAKR:

Fauske Eldreråd har behandlet 11 saker i 2011, bla følgende:
. Akivisering av eldre

. Lokalisering av boenheter for demente

. Kommuneplanens samfusdel 2025

. Diverse plan- og reguleringssaker

TEMAER:

Fauske Eldreråd har hatt flere temaer til informasjon og drøfting i møtene, bla:
. Fysisk Velvære

. Omsorgsplanens igangsatte prosjekter

. Aktive helse- og omsorgstjenester fram mot år 2020



FAUSKE ELDRESENTER

Senteret ble offsielt åpnet l. oktober 2002.
En oppnevnt stiftelse på vegne av Fauske kommune, står
som formell eiere av senteret og Fauske Eldreråd har
ansvar for driften. Eldrerådet har oppnevnt en
arbeidsgruppe til å forestå den øvrige driften av senteret.

Lokalene har vært mye i bruk til utleie både helgearrangementer og til møter, og driften går
med overskudd.
Eldrerådet håper først og fremst at senteret skal være et sosialt samlingssted for stedets eldre
beboere.
Det har vært arrangert seniorkafe regelmessig. Ordningen har vært administrert av
Frivilighetssentralen med delansvar fra pensjonistforeninger og helsesportslag.

De fleste møtene til Eldrerådet avholdes på Fauske eldresenter.

Fauske Eldreråd har fra og med 2004 hatt en fast representant og vara i stiftelsen for Fauske
Eldresenter.

DET ÅRLIGE SENIORTREFFET PÅ FAUSKE HOTELL

Fauske Eldreråd arrangerer i samarbeid med pensjonistforeninger og enhet kultur
De eldres dag 1. oktober.
I år møtte ca. 100 personer opp til festmiddag på Fauske hotell
med sang, dans og underholdning. Spesielt hyggelig at beboere fra institusjoner hadde
anledning til å møte.
Busser ble satt opp fra Valnesfjord og Sulitjelma.

BUDSJETTSAKER

Eldrerådet denne årsmelding refererer til har ikke behandlet/gitt uttalelser i aktuelle
budsj ettsaker.

Nytt eldreråd tiltråtte før budsjettbehandlingen.

BEVILGNINGER/ØKONOMISK STØTTE

Fauske Eldreråd har i løpet av året bevilget økonomisk støtte til Fauske Pensjonistforening,
Fauske kommunale Forenings Pensjonistgruppe, Forsvarets Pensjonistforening, Sulitjelma
Pensjonistforening, Valnesfjord Pensjonistforening, "Seniordans" i Fauske og "Seniordans" i
Sulitjelma.

Budsjett 2011:
Til eldrerådets disposisjon: kr. 35.000
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Sak nr.: 083/12 FORMSKAP Dato: 23.04.2012
109/12 KOMMUNESTYR 10.05.2012

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV
VALGDAG

Vedlegg: Brev datert 27.03.2012 fra Kommunal- og regionaldepartementet

Sammendrag:

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013 er i statsråd 23. mars 2012 fastsatt til
mandag 9. september 2013.

Etter valglovens § 9~2 kan komniunestyet, nied tilslutning fra niinst 1/3 av medlemmene, vedta
at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle
valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Fi:a valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi
praksis å holde åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelnia og Strømsnes. De andre tre kretsene
hadde åpent kun valgdagen.

I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyreledeme positive til 1 dagers valg. Fra valget i
2007 ble også stemmetidene på valgdagen økt. Forhåndsstemmegivningen har gått greit med økt
åpningstid enkelte dager.

Med henvisningen til evalueringen etter valg 2005 vil rådmanen foreslå at kommunestyret
vedtar å avholde valg i alle kretser kun en dag.

INNSTILLING:

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes det i Fauske
kommune valg mandag 9. septeniber 2013.

FOR-083/12 VEDTAK- 23.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes det i Fauske
kommune valg mandag 9. september 2013.

Even Ediassen
rådman
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Stortinget
Sametinget
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
De politiske partiene

Deres ref Vår ref
12/170-4 SDA

Dato

27.03.2012

Stortngsvalget og sametingsvalget 2013 - fastsettng av valgdag

Valgloven § 9-2 (1) lyder:
"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."

I statsråd 23. mars 2012 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013
fastsatt ti mandag 9. september 2013..

Hvert enkelt kommunestyre kan - i medhold av valgloven § 9-2 (2) - bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2013.
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ans e er F. Gravdahl (e.f.) !
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Tom Refsu . Aatlo
fagdirektør
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Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Kontoradresse:
Akersg, 59

Telefon ..
22 2490 90 / "Soa_ Tlf"
Org, nr.:
972417858

"Soa_Navm,
Telefaks:
"Soa_Fax"

Saksbehandler:
"Sbr_Navm,
"Sbr_Tlf"
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Sak nr. 079/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012
110/12 KOMMUNESTYR 10.05.2012

VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN L. JANUAR 2013 - 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: L. K-sak 50/08 - Valg av forliksråd for perioden L. mai 2008 - L. januar 2013
2. Redegjørelse fra Justis- og politidepartementet om reglene ved valg av forliksrådsmedlemmer

Sammendrag:

Med hjemmel i domstolens § 27 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en fonnan blant
medlemmene. Hvis forfall fra fonnan, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medleniene gjøre tjeneste i dennes fravær.

Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

For å velges må vedkomniende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradønit stenierett i offentlge anliggender. Vedkoniende må være under 70 år ved
valgperiodens star og beherske norsk skrftlig og muntlig godt.
Vedkoniende niå heller ikke ha stiling som:

. Stortingsrepresentanter og -vararepresentanter

. statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor
. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn

. utnevnte og konstituerte dommere og ansette ved domstolene

. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, krminalomsorgen og personer som er tidelt

begrenset politimyndighet
. ansatte i Justisdeparementet, Politidirektoratet og Domstoladninistrasjonen og dens

styre
. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

. prakiserende advokater og advokatfullmektiger

. kommunens administrasjonssjef og andre koniunale tjenestemenn som tar direkte
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

I redegjørelsen fra Justis- og politidepartementet bemerkes:
"Deparementet vil fremheve at forliksrådene i vår retts gangs ordning har en viktig og
krevende oppgave. For at de skal kune løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det



som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for
vervet. (...). Departementet finner grnn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et
valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige
forutsetninger og egenskaper hos den som blir valgt. Videre er det viktig å bevare
kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele
forliksrådet på en gang."

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt formann
til forliksrådet for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1.

2.
3.

Varamedlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Som forman velges:

FOR-079/12 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
l. Bernt Halvorsen
2. Beate Setså Borge
3. Sverre Hagen

Varamedlemmer:
1. Lisbeth K væl
2. Vigdis Kristensen

3. Lise Karbøl Bakkegård

Som forman velges:
Bernt Halvorsen

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1. Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8209 Fauske
2. Beate Setså Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske
3. Sverre Hagen, Linerlevn. 8207 Fauske

Varamedlemmer:
l. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19b, 8230 Sulitjelma
2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske
3. Lise Karbøl Bakegård, Stemland, 8215 Valnesfjord

Som forman velges:
Bernt Halvorsen

Even Ediassen
rådman



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JournalpostID:

2007009839 I

Arkiv sakID.: 2007002784 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye

Sak nr. 015/08 FORMANNSKAP Dato: 29.10.2007
050/08 KOMMUNESTYRE 15.11.2007

~YALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN L. MAI 2008 - 1~.JANUAR 2013

Vedlegg: L. K-sak 25/04 - Valg av forliksråd for perioden L. mai 2004 - 30. april 2008
2. Brev fra Justis- og politidepartementet datert 28.06.2003 side 3 - 9

Sammendrag:

Med hjemmel i domstolens §127 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en formann blant
medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medlemmene gjøre tjeneste i denne fravær.

For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved
valgperiodens start og beherske norsk skriftig og muntlig godt.
Vedkommende må heller ikke være

. Stortingsrepresentanter og -vararepresentanter

. statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor
. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn

. utnevnte og konstituerte dommere og ansette ved domstolene

. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen

. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre
. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

. praktiserende advokater og advokatfullmektiger

. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

I brevet fra Justis- og politidepartementet bemerkes:
"Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og
krevende oppgave. For at de skal kune løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for
vervet. (...). Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et
valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige
forutsetninger og egenskaper hos den som blir valgt. Videre er det viktig å bevare
kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele
forliksrådet på en gang."



Ettersom domstollovens § 57 første ledd er endret, vil senere valg av forliksrådesmedlemmer
foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelde fra 1. januar det på
følgende år. Dette medfører at vi ved dette valget vil få en forlenget valgperiode fram til 1.
januar 2013.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt forman
til forliksrådet for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013.

INNSTILLING:

Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges:

Medlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Varanedlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Som formann velges:

FOR-01S/08 VEDTAK- 29.10.2007

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyre uten realitetsbehandling i formanskapet.

KOM-OSO/08 VEDTAK- 15.11.2007

Valget ble fremmet som avtalevalg.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges:

Medlemmer:
1. Erling Palniar
2. Greta Hjemgård Olsen
3. Lisbeth Kvæl

Varamedlemmer:
For medlem l:
Hilde Nystad
For medlem 2:
Finn Utheim
For medlem 3:
Kristen Jakobsen
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Som leder velges:
Greta Hjemgård Olsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges:

Medlemmer:
1. Erling Palmar, Poppelvn. 1,8200 Fauske
2. Greta Hjemgård Olsen, Åkerv. 3, 8200 Fauske
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma

Varamedlemmer:
For medlem l:
Hilde Nystad, Postboks 12,8201 Fauske
For medlem 2:
Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske
For medlem 3:
Kristen Jakobsen, Kleivbaken 12, 8200 Fauske

Som leder velges:
Greta Hjemgård Olsen, Åkervn. 3, 8200 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
De valgte mèdlemmer og varainedlemmer
Fylkesmannen i Nordland Moloveien L O
Salten politidistrik - Fauske Postboks 83
lensniannskontor

8002
8201

BODØ
FAUSKE



1. VAL AV FORUKSRÁSMEDLEMMER

1.1 Forliksrådets samensetng mm

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer dQmstollovel1 § 27 første ti syvende
ledd:

"1 hver kommune skal det være et forliksråd.

Forliksrådet s'kal ha tre medlemmer og like mange varamedlem~er. Bl(int medlemmene
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den r~kkefølge oppnevnelsert visßr.

Kom~u1'estyret velger et av medlemmene til formann. Har dennefor/all, trer den av de

andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan Kjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fa~t~ette atforliksrådetskal ha to

eller flere. avdelinger. Hver avdeling velges etter an.net og'tredje ledd. Den 7me formannen

velges som leder for domstolen. Den andre!ormannen, eller de andrefôrmenneite i den

rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortredersrJ't lëder for dôfñtolen.

Arbeids'", skyss~ og kostgodtmørelse tî me,áltimmene og varamedlemmenefastsettes i

samsvar med forskrift gift av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette

at formanneñ og i tilfelle også de !!vrige n,edlemmene skal ha . ettnidlerlidig
tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.

1lensmannsdístrikterer lensmannen sekretariat for forlikstådet.l ngms/ogddislrikJer er

nams/ogden sekretariat. L poUtistasjortdistrikter med sivîle retlPleieoppgaver er

Polìtistasjonen sekretãriitt. Kongen kan ved/orskriftgl regler om forhtJldêt'telto'J

forliksrådet og sekretariatet.

Kommuner som Itar samme sekretariat/or forUksrådet og dessuten lìggerisàmme

dO'Rsogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunesfyrenêsmedlemmer
besîutteå ha/ellesforliksråd derso't kommunene sã'ttidigerenige Otrhvor mange

medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres
at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både/Jvinner og menn. Felles

forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. "

1.2 Vilk for å kunn"e velges til fotlikstådsmedlem

Forlisrådsmedlemmerer doi:inere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:
forlisrådsmed1emmer må være norske statsborgere - menn eller kvnner - som et
vederheftge og som ikke er fradømt stemmerett i offentle anliggender.
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Itiegg oppstiler domstolloven§56vìsseviår for å kunne velges ti

forlisrådsmedlem:

. Vedkommende må ha fylt 25 år

. Vedkomniende må vrete fttider 70 åtved vålgperiodens sta, jf. § '10 nr. 1

. Som forlisrådsmedlemmer . skal bare velges persoller som arses særskitegïiet til

dppgaven, og som behersker norsk skrg og muntlg godt

Densomike bot lkohiùnert kan nekte å ta i mot valg.

EtterdQrnstoftQveti§ 56 føste ledd annet puimgjel(lerdomstolloveu.'§ 71 ti § 74
tisvarende for forÎisrãdsmecllemmer, Dette innebærer at de som er utelukket til valg

som lekdoiiere, heller ike kan velges som medlemmer av forliksrå,det.

i

l

Domstol1oven§71lyder:

"Utelukk~tJiâgffnn av stilling er:

1.Stòifi~ggts.representtbilél'Yjg valar~preseñtaftter

Be. statsrddet$ medlemmet; statssekretærer, statsrà4enes pe'ronlige pglitiskeràdgivere og
ansatt(4)~d Ståtsmi1íîsterenskontar

3. .f1J!e~rnenn ag assistereñde.flkesmenn

4.'Utnevnte.ógk()nstitu~rtedommere .og.ansatttfveddomstolene

5. ansåtle vedpåtålemynâigheten, i pólitiet, kriminalomsorgen ogpe'ronersoni er tildelt

negrenset'politïmyndìghet

6.ansatte,lJustisdepartementeti PolitidirekttJratet og Domstol(Jdministrasjonen og dens

stYre

.~... qnsafte ogstudenterved Politihøgskolen. og Fengselskolen

: t
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8. praktiseren'dJ3 (îdvókat~r ogadvokatfllmektlger

9. -koWlmtintf1tsadmînìštrasjo1issjef c1nedlemmene av kommunerâdet i kommuner med et

parlamentarisk styringssystømJóg ailate kommunale tjenestemenn som tartJirekte del i

forberedelsen eller gjennomføringen av 
valget. ii

Merknad:



§ 71 nr. 9 utelukker frfl valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ike fra

tisvarende valg i andre kommu"ner. Uttkket "tar diekte del i" gjelder alle tyer

arbeid, også utfrelse av teknisk pregede oppgaver.

Regler for hvem som er utelukket på gñn av vandel, går frem av domstolloven § 72:

"Utelukket frà valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengse,lsstraff i mer enn ett år

2. den som er idømt forvaring ellersærreaksjoner etter straffeloven §§ 39.. 39c

3. den som er idømt ubetingetfengselsstraffi ett år elter mindre, og det fjed valgperiodens
startermindreenn 15 år siden dommen var rettskraftig

4. rle,n som er idømt betingetfengselsstraff og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
år siden dommen var rettkraftig

5. den somtr idømt eller har vedtatt bøtestraf/1oret forholttsom etter lovenknnmedføre

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre énnl/0års,i(jen domvien
var rettkrq,ftig eller vedtakelsen

6. den som harfåttbetingefpataleunnlatelse eller domsutsettelsefQret forholâsom etter

loven kan medføréfeiigsel i mer enn ett år, og det vedvaigpertodensstart er mindre enn 10
år siden avgjørelsen var rettkraftig

Dom pa samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. l eller 3; avhengig av
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved dêlvis betingetfengselsstraffvurderes hver

del fôr seg etterførsle l~dd. "

Merknad:

Beste¡nelseninnebærer at ike bare strafens art, men også strafens lengde er av
betydning fòrhvor lenge en person er utelttkket fravalg som forliksrådsmedlem.

Etter domstollôVèn § 73 er cle.t komnunensom skal kontrollere at ingen velges i strd
med§ 71 og § 72. I pl1aksis vil den nødvendige itionnasj(nien mãtte innhentes dels
gjennom kontakt med Clen enkelte kandidat og dels ved forespørsel tilstrafferegisteret
eller politiet. Ved henven~delser om vaiidél bør komrl1nene legge vekt på at det ike
skal innhentes mer inormasjon enn det som er nødvendig for å avklare om pei;sonen er

valgbar etter § 72.

Etter § 74 kån en person kreve seg frtatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige g11ner tisier det, eller vedkommende har værtmedlem av for.liksrådet i to

perioder tidligere.



FotØVg er detirgenJörmelle hegtensnmger for hvem. soiñkap. velges som 7
forlisrådsmedlem.Det er således adgang ti å velge,.jurster utover de begrensningene

som ftlger av§ 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ike tar direkte del i

forberedelsen eller gjennomfrigen av valget kan også velges.

. Deparementßt vi fremheve at forlisrådene i vår rettrgangsordping har en viktig og
krevendeoppgaye. For at de skal kunne løse oppgayen, er det denor nødvendigatdet
som forlistådsmedlemmerbare velges personer som i ethvert henseende er skiet
for vervet. , Koniunen bør oppfordre de valgte ti å delta på kurs som arrangeres for

forliksrådsmèdlemmer. Dette Vi gjøre dem bedre i stand til å ivareta forlisrådets

. oppgaver på engogWåte. Slie kurS afrangeresårlig av Samarbeidsutvalget for
forlisråd og namsmenn.

Departementetunderstteker at valg av forlisråd ikke er et valg \av politisk råd eller

utvMg" Qg.at,en ved va1geftihensyu.tUpetsönlige forutsetningetog egeriskapet hos

demsoni blirvalgt. Videre eldetvitigå bevare kontinuiteterii forliksrådet.
Koniunesìyet bør vi:re tibakeholden med å skie ut hele forlisrådet på en gang.

1.3 Fremgangsmåten V'ed valet

l.3.l Om va1gav fo:rli§râ4a!1edlemtti~r og varape41emmer etter

kommltestyevaIget i 201, 1

Btterdomstollbven§157 'første le*ddska:I valgetavforlisrådsniedlemner foregå innen

15.oktöberãtêtettet hverlk01Uf1Unestyevalg, oggjelde fra l.januar detpåflgende

ar. Pn.agrRf57lyder¡

J'ForliksråtJmedlemm'erxmed 
varamedlemmer velges av kommunestyet selv. Valgetjoregàr

innen 15. oktobefåret etter n,ve'Ykommunestyrevalg og ¡Jelder1or fire dr fra 1. januar det

pd/ølgendeàr.

For valgetgj~tder;bestemmelseneikonintu1l.eloveii'kn'Pittel6 med dèavviksom følger av

paragrafen her og aV §:2'l

Vedllê'Ytillsvalgskal têkkefølgen bàde for medlemmene oglor varamedlemmene 
bestemmes

etter deres stemmetall,ellfJr vedloddtrekñing når stemmetallet star likt, 
med mindre

kommunesi,ret.enstemmigjastsetter rekkeføf'gen.

De'Yom detvedforholdsvalg er nødvendig/or ti oppfylle kravet i § 27 om at det blant ,

merllepimene ~kal,v.ære b.àde k1J~nner og menn, ogoPPtylfketterkommttneloven§ 37 nr..3
innen den enkelte liste er utelukket, skalkandidaterfra det underrePresente'Ye kjønn rykke

opp pâden listen som har fâttfærrest stemmer; Det samme gjelder dersom det er

nødvendigfor à oppfjllékfavetom at det ogsd blant varamedlemmene skal være bàde

,

l

I,



kvinner og menn. De~om det har vært opprykk etter første punktum på den listen som hrir

fått færrest ste'trler, ~kjer opprykket/or varamedlemmene på den listen som har 
fått nest

færrest stemmer. Ved stemmelìkhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste oppryk.k
skal skje. "

Etter kommuneloven kapittel 6er det fastsatt genereUe bestemmelser for valg til
koinuhåle nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forlisråd, med de. .
avv som følger av domstorroven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som
forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i
kommuneloven§37 nr. 4 om antall varâmedlemter kotler ildlertdike ti

anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre
varamedleñIèr.

Sçertegeleni domstolloven§ 57 tredje ledd ornat kommunestyet enstemtïgkai
fastsette rekkefølgen forfol'lisrådsmedleîner, nar bakgrunnlatfQrlisrldet tl tider

gjenvelges uten ,at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved
forfaU ti forliksrådets møter.

Ved avtlevalg gir kgmwyneloven § 38 nr. 3 tilfredsstiende svarpåhvôrdan en
valgteknsk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det l:ãde blånt medlemmene

og.bliJt varamedlemmene skal være bådekvntier ogmèïih. Ved fothQltisval~gir
imidlertd kommuneloven irgen valgtekfisk løsnig påJlJordan ktayet om

kjønnsfordeling skal oppfylles dersomtre grupperiger "i kømmunestyet velger hvert
sitt medlem og disse er av sJlmniekj~nn. Særregler om dette, erdenor mntatti
domstolloven§' 57.

1;~.2 \talg av fonnn -rekkefø,lgenfor devalgl, medlenier

Om valg av fonnann i forliksrådet bestemmer domstolloven §27 atkommunestyet
velger én av forlisrådsrtedIemmene ti fQrmami. Denne bestemmelsen er slik å forstå
at kommunestyet først velger tre forlik,Srådsmedlemmer med varaiedleIIer, uten at

det av~jøte,S hvem som skal være formann. Deretter foretas særskit valg. av fOrt~,nn
blant de tre forliksrådsmec11emmersom ervalgt. Ved valget må en gå frem etter.de
alinelige regler i kótnmUheloven kapittél 6.

Valget av forlištådsmedlenner avgjør den inbyrdes rekkefølgen av de valgte
medlemmer øg varaiedlemmer. Rekkefølgen har betydnig for hvem som skal

ftngere ved formannens eller andre medlemmers'fravær, jf. dornstolloven §".27 tredje
ledd. Den vil bestemmes noe forskjellg ettef som de et valgt ved. forholdstallsvalg eller
ved avtlevalg.
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Er valget holdt som forholdstasvalg bëstëmmes rekkefølgen i henhöld ti
komInufieloven§37.

Avteválg fØlger reglene i kommuneloven § 38 a.

1.4 Fylkesmanens opptIevn~ av de val forlisrådsmed1emmer og

varamedlemmer .

L
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Nårválget pâ forliksrâdsmedlemmer med vavamed1emmer er holdt og den innbyrdes

rekkefølgen fastslâtt,sendesinnberetiiing om valgeetil fylkesmannen.

Om fylkes1lilnnens opppe\Ting av forlisr,adetog titsyn med dette, er det bestemt i

do:istolloven§fJ8:

"Valget ittnberøttes tilfylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevn'èlse

fordê!'fJàlgLêêtterdentêkkefølgesom erfastsâtt ved 
valget. Ellers pâbyrhtln at det i

fôrnødenutstte'kningskal holdes 
nytt valg.

F.ylkesmannen!ører tilsynme4forliksrâdets virksomhet. "

Mërkfad.. .' .,
Finner fylkesp.annenatyalet er foretattkorrekt etter reglene i donistolloven og
ko:inuinelôveI1,utferdiger han. oppnevnelse for de som er valgt, etter denTekkefølge
som ble hêstêmtved valget.

':i.~~. 'Si.pplørh$Vl\7 tørIÎkst'åçlsmec1emn~rog .tWtJe.rtdigøppnèvig. ' .
I visse tilfeUeer det adgang til â foreta supplerlgsvalgav forliksrådsmedlemmer:..

Reglene om dette er fastsatt i dornstolloven §59:

l'Nâretforliksrâds'fe4Iemeller vgrgme,tllem 4!Jreller flytter fra kommunen,eller når det

opplyses 'alvedkammende mangler.noenav 4ebetingelser som ernevnt.i §§$8eller56

lø'rteledd, elIar vedkommende ellers bUr varig!orhindret /ftiâgjøre tjeneste,foretar
kommunestyretnyttvalg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget

. fotéttJs sOffjlenall$Yiilg.

Komm~nestyet kån tilate et nzedlemeller varamedlem â fratrè sin stilling før tiden . 'og

fotetar'i sâfállñytt vulg etter reglene iføtste ledd.

H.ar,noenforfnllstÍ farliksrådet .ikke 
kan holde beslutningsdyktig.møte, kanfllkesmannen

oppnev.ne stedfortredere,fordenenkelte sak eller forinntil.tre.mâneder. Er det ikke tid til a

innhentef1lkesmnnnens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmermidlertidig

tilkallèenstedfôrlreder nàrpartene samtykker.
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Den som oppnevnes som medl'emellervaramedlem etter denne paragraf, kommer i

rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg 
på nytt medlem,

fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret velge nyformannuavhengìgaiJ

første punktum. /I

Merknad:

Det er ike gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedförtedere skal velges.
Behovet for stedfortedere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan 

det være lite

hensiksmessig at kommunestyet foretar valget. I slie situasjoner vi fylkesmannen
kunne oppnevne stedfortedere etter forslag fra 

de gjenværende medlemmer i

forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen.

Forutsetningen er at den eller de stedfortedere som oppnevnes ervalgbiire, dvs. at de

oppfyller viJkrene i domstollovtn §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at t1erefylkesineiiJ:l og k()mmuner har påpekt.at

det ved supplerigsvalg bøt være anledning til å velge formann uavhengig av den

rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. DomstoUoven§27 forståssIi ,at
kommunestyet ved (let ordmærevalgavforliksråd skal velge formann uten hensyn til
den rekkefølge som ellers vile gjelde, jf.Joran under.pkt. 1.3.2. Det sa:mie bøfogså

gjelde ved supplerigsvalg, slik at en letterefuner løsnitgersom bãdefotliksrådet og

detenkelteinedlemer tjent med. Formamien hat ofteert større arbeidsbyrde 
og et

større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne ti å lede ror1ìks"o~

domsforhandlgef er dessl1te;i av slor.betydning. Kommunestyet bør 
innhente

forlisrådets syr før forslag fremsettes.

2. VAL AV SlãØNNSMEDLEMMER.

2.1 Oppnevnng til skjøbñsmeclewsutvalgelle

2.1.1 Innecig - skjønnsprosessloven § 14

Om oppnevnng av skjønnsmedlemmer . (tidligere kalt skjønnsinenn~ er det 

gitt

bestemmelser i lov 1. juni 1917 nf. 1 6m skjØñn og ek,sproRriasjopssaker

(skjønnsprosessloven).§ 14, som lyder:

"Ihvert fylke skal det være etutvetlg avskjønnsmedlemmer som oppne1Jn~s ã1fYlkestinget

etter forslagfra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppn'evningen foretås innen 15.

oktober året etter hvert kommunestyevalg, og gjelderfôrfirearfra 1. janttardet
påfølgende år. Utllalgetskál lia så mange médlemmerfra hvert domssogn som

departementet fast§ettêr. Ved fqslsettingen avet'Jtallet tas hensyn til hvor mange

skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.

,

J
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Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 080/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012
111/12 KOMMUESTYRE 10.05.2012

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR
PERIODEN L. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: l. J(60/08 - Valg av jordskifteutvalg for perioden l. mai 2008 - 31. desember 2012 - Ny

behandling
2. Brev fra Salten jordskifterett datert 09.11.2011

Samniendra.g:

I medhold av jordskiftelovens § 8 skal det i Fauske kommune velges 30 jordskiftemeddommere.

Når kommunestyret skal velge personer til jordskifteretten er det viktig at dette blir representativt
i forhold til kommunens befolkning, jfr. domstollovens § 67. Dette innebærer at man foruten å ta
hensyn til alder blant anet også må ta hensyn til etnisk bakgr og kultu.

Jordskiftemeddoniere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I
områder med reindrift er det ønskelig at også denne kuskapen er representert blant
jordskiftemeddommerne. For jordskiftemeddommere er det ikke noe krav om at det skal være
like mai:i.ge menn og kvinner, nien det er et ønske fra Justisdeparenientet at köniUhestyret
sørger for at begge kjønn er godt representert, jfr. utkast til ny jordskiftelov.
I tilegg bør kommunestyret ta hensyn til at jordskiftemeddoniere som regel deltar på
befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på atjordskiftemeddomnere kan
ferdes i terrenget.
Meddommere tiltingretten og lagmansretten kan velges somjordskiftemeddommere.

Krav til den som velges er tilsvarende for meddommeer til tingretten og lagmannsretten.

Det bes om at kommunestyret velger 30 jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden
1. januar 2013 ti 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:



FOR-080/12 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:

1. Jens Kosmo Kosmo
2. Marita Hamernes
3. Ottar Skjellhaug

4. Ragnhild Dreier

5. Helge Torbergsen

6. Kristin Setså

7. Hans Henrik Holmvik

8. Per Arne Wikstrøm
9. Jane Hatlebtekke

10. Eirik Barstrand

11. Hilde Dybwad
12. Steffen Halsbak

13. Lisbeth Kvæl

14. Inger Solem

15. Hans Erik Vasskog

16. Svein Roger Bådsvik

17. Kur Bådsvik
18. Finn Laksosnes

19. Nils Sture Bringsli
20. Kai Frode Solbak

21. Egil Kristoffersen

22. Tor Jan Løkås

23. Lars Morten Rødaas

24. Are B. Vaag
25. Kjell Sverre Jakobsen

26. Odd Wollbak
27. Kirsti Ellngsen

28. June Bårdsen

29. Joru Jakobsen

30. Åshild Dhre

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:

1. Jens Kosmo Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord

2. Marita Hammernes, Nystad~ 8215 Valnesfjord

3. Ottar Skjellhaug, Emil Knudsensvei 5A, 8230 Sulitjelma

4. Ragnhild Dreier, Stemand, 8215 Valnesfjord

5. Helge Torbergsen, Sjøvollvn. 8A, 8206 Fauske

6. Krstin Setså, Klungset Vestre, 8214 Fauske



7. Hans Henrik Holmvik, Gautvollen 14, 8210 Fauske

8. Per-Are Wikstrøm, Moselyngvn. 1,8209 Fauske

9. Jane Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske

10. Eirik Barstrand, Postboks 34'9,8201 Fauske

1 L Hilde Dybwad, Reityanvn. 5,8210 Fauske

12. Steffen Halsbakk, Sandmovn. 5, 8207 Fauske

13. Lisbeth Kv~l, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma

14. Inger Solem, Kirkevn. 47B, 8207 Fauske

15. Hans Erik Vasskog, Hauanvn. 16B, 8209 Fauske

16. Svein Roger Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske

17. Kurt Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske

18. Finn Laksosnes, Tortenli, 8218 Fauske

19. Nils Stue Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord

20. Kai-Frode Solbak, Nystad, 8215 Valnesfjord

21. Egil Krstoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord

22. Tor Jan Løkås, Moan, 8215 Valnesfjord

23. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske

24. Are B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske

25. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske

26. Odd Wollbak, Haubaken 6, 8209 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens
start)

27. Kirsti Ellngsen, Leivset, 8211 Fauske

28. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske

29. Jorun Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske

30. Åshild Uhe, Lyngvn. 35, 8209 Fauske

Even Ediassen
rådmann
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I JouralpostID:
2007011093 I

Arkiv sakID.: 2007002786 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 018/08 FORMSKAP Dato: 29.10.2007
033/08 FORMSKAP 28.11.2007
060/08 KOMMUESTYR 11.12.2007

VALG AV JORDSKIFTEUTVALG FOR PERIODEN l. MAI 2008 - 31. DESEMBER
2012 - NY BEHANDLING

Vedlegg: L. K-sak 28/04 - Valg av jordskifteutvalg for perioden L. mai 2004 - 30. april 2008

Sammendrag:

I medhold av jordskiftelovens § 8 jfr. domstolloven skal det i Fauske kommune velges 40
jordskiftemeddommere.

Vi har tatt kontak med Salten Jordskifterett, ettersom vi ikke har fått noe brev fra dem. De
bekrefter at valg gjøres som tidligere.

I følge Salten Jordskiftrett kanjordskiftesakene ofte være fysisk anstrengende (befarnger) og
de som velges skal være kyndige i saker jordskifteretten ti vanig har i kommunen.
Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg ti jordskifteutvalget.

Det bes om at kommunestyret velger 40 jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for
perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013.

INNSTILLING:

Som jordskifeutvalg for perioden. l. mai 2008 - 1. januar 2013 velges følgende 40
personer fra Fauske kommune:

FOR-OlS/OS VEDTAK- 29.10.2007

Følgende omforente forslag ble enstemmig vedtatt:
Somjordskifteutvalg for perioden 1. mai 2000 - 30. april 2004 velges følgende 40
personer fra Fauske kommune:
1. Finn Laksosnes, Tortenli, 8200 Fauske

2. Trond Moan, Kvitblik, 8200 Fauske

3. Ing-Lil Pavall, Holtan, 8200 Fauske

4. Rolf Pettersen, Leivset, 8210 Fauske
5. Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord

6. Toril Aasen, Kosmo, 8215 Valnesfjord



7. Nils Stue Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord

8. Helge Torbergsen, Sjøvollvn. 8A, 8200 Fauske

9. Are Nystad, Hansbaken 11 A, 8200 Fauske

10. Andreas Mosti, Mosti, 8200 Fauske
L 1. Laila Medlie, Kosmo, 8215 Valnesfjord
12. Kur Ivar Haugen, Laksåbak, 8215 Valnesfjord
13. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8210 Fauske
14. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord
15. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
16. Kjell Kristensen, Skjerstadvn. 21A, 8200 Fauske
17. Harald Stokland, Stokland, 8215 Valnesfjord
18. Fridtjov Dahl, Holtan, 8200 Fauske
19. Kai-Frode Solbak, Nystad, 8215 Valnesfjord
20. Svein Jensen, Solvik, 8210 Fauske
21. Jon M. Pedersen, Kleivhamaren 5,8200 Fauske
22. Ole Johan Kvandal, Holtan, 8200 Fauske
23. Odd Hasselberg, Holtan, 8200 Fauske
24. Per Bernardsen, Rødås, 8200 Fauske
25. Kari Hamer, Holtan, 8200 Fauske
26. Gunar Bergstrøm, Nordimarkvn. 10, 8200 Fauske

27. Birger Sveli, Tverå, 8200 Fauske
28. Egil M. Kristoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord
29. Bjørg Hagen, Kosmo, 8215 Valnesfjord
30. Are Hagen, Helskog, 8215 Valnesfjord

31. Henny Evjenth, Venset, 8200 Fauske
32. Kirsti Ellngsen, Leivset, 8210 Fauske
33. Jarl Kristensen, Kvitblik, 8200 Fauske
34. Torgeir Sørensen, Moen, 8210 Fauske
35. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8200 Fauske
36. Ove Jan Brustad, Bratthaugen 17 A, 8210 Fauske

37. Synne Rødås, Rødås, 8200 Fauske

38. Johan Lundbak, Nes, 8215 Valnesfjord
39. Siv Johanne Viborg, Leivset, 8210 Fauske
40. Siv Anta Værnes Navjord, Holtan, 8200 Fauske

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Vi har fått brev fra Salten Jordskifterett om at antall meddommer blir redusert. Fauske
kommunestyre skal vege 30 meddommere.
Rådmanen finner det derfor best at saken blir lagt fram på nyt og ber kommunestyret velge
30 jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 - 31. desember
2012.

FOR-033/08 VEDTAK- 28.11.2007

Avtalevalg ble enstemmig vedtatt.

Arne B. Vaag (V foreslo:



Kjell Sverre Jakobsen
Gunnar Bergstrøm
Helge Torbergsen
AmeB. Vaag
FritjofDahl
Svein Roger Bådsvik
Kenneth Svendsen
Svein Jensen
Tore Åsbak
Kirsti Ellngsen
Randi Lundli

Kristin Setså
June Bårdsen
Joru Jakobsen

Inger Synnøve Karlsen
Sissel Vestermo

\...

Kjell Eilertsen (AP) foreslo:
Finn Laksosnes
TrondMoan
Ragnhild Dreier
Toril Aasen
Nils Sture Bringsli

Marita Hamernes
Kai Frode Solbak
Per Bernardsen
Egn M. Kristoffersen
Bjørg Hagen
Henny Evjenth
Lars Morten Rødaas
Synne Rødås
Siv Anita V. Navjord

Valgene ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1. Kjell Sverre Jakobsen

2. Gunar Bergstrøm

3. Helge Torbergsen

4. Ame B. Vaag

5. FritjofDah

6. Svein Roger Bådsvik

7. Kenneth Svendsen

8. Svein Jensen

9. Tore Åsbak
10. Kirsti Ellngsen
11. Randi Lundli
12. Krstin Setså
13. June Bårdsen
14. Jorun Jakobsen



15. Inger Synnøve Karlsen
16. Sissel Vestermo
17. Finn Laksosnes
18. Trond Moan
19. Ragnhild Dreier
20. Toril Aasen
2 l. Nils Sture Bringsli
22. Marita Hammernes
23. Kai Frode Solbakk
24. Per Bernardsen
25. Egil M. Kristoffersen
26. Bjørg Hagen
27. Henny Evjenth
28. Lars Morten Rødaas
29. Synnøve Rødås
30. Siv Anita V. Navjord

KOM-060/08 VEDTAK- 11.12.2007

Det ble enstemmig vedtatt å foreta avtalevalg.

Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Somjordskifteutvalg for perioden L. mai 2008 - 3 L. desember 2012 velges:

L. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
2. Gunnar Bergstrøm, Nordimarkvn. 10,8200 Fauske (bv'(£ 1l)lt~ V£D i/IlLt,PfflIcDrJS SrAtT)
3. Helge Torbergsen, Sjøvollvn. 8A, 8200 Fauske

4. Are B. Vaag, Poppelvn. 23, 8200 Fauske

5. Fritjof Dahl, Holtan, 8200 Fauske (o\lE'" 1o~R, iJ(O \lIlL4PF~I()r:¡JS STA(T)

6. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8210 Fauske

7. Kenneth Svendsen, Tortenli, 8200 Fauske- 5io~T'N4SR(fl? fV~ MF.DbMI'(f.:
8. Svein Jensen, Solvik, 8210 Fauske(OIie:~ loÁ~"E'D VAlP.~TIM7) ß'JtbN 1f't.£ l-AßI(,HS£,J

9. Tore Åsbakk, Åsbak, 8200 Fauske

L O. Kirsti Ellngsen, Leivset, 8210 Fauske
L l. Randi Lundli, Klungset, 8200 Fauske (oVE' lo,qll \1£0 vIlLIiPE,R/()oéA/t SïAa:i)
12. Kristin Setså, Klungset Vestre, 8200 Fauske
13. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8200 Fasuke
14. Jorun Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
15. Inger Synnøve Karlsen, Finneidgt. 32, 8210 Fauske
16. Sissel Vestermo, Tortenli, 8200 Fauske
L 7. Finn Laksosnes, Tortenli, 8200 Fauske
18. Trond Moan, Kvitblik, 8200 Fauske
19. Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord
20. Toril Aasen, Hagenes, 8215 Valnesfjord~FreITAK. /\Ý MEDDOMMER: ¿,S'b£nt KVfEL

21. Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord
22. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord



23. Kai Frode Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord
24. Per Bernardsen, Rødås, 8200 Fauske (DII(~ 'lOÅ~ iJ¡;D iJfI'4PCItIDO!NS 6TAle7 )
25. Egil M. Kristoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord
26. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord (ovr:~ "ll)ÁR VEo Vt:Lt.P£R.IDDc/I,: SÎAJ7)
27. Henny Evjenth, Venset, 8200 Fauske
28. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8200 Fauske
29. Synnøve Rødås, Rødås, 8200 Fauske
30. Siv Anita V. Navjord, Holtan, 8200 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:

De valgte meddommere
Hålogaland jordskifteoverrett Fylksehuset

Salten Jordskifterett Moloveien 12
6404
8002

MOLDE
BODØ
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SALTEN

¡ JORDSKIFTERETT

Til kommunene i Salten jordskiftesogn

Arkivnummer
422.7

Vår referanse
580/11/bsv

Vãr dato
09.11.2011

Valg av jordskifterneddommere for perioden 1. januar 2013 til
31.desember 2016

Det vises til brev sendt fra Domstoladministrasjonen datert 07.11.2011 med informasjon om
valg av meddommere.

Her er en oversikt over antall jordskiftemeddommere som skal velges for hver kommune.

Kommune
Beiarn kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Gildeskål kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sørfold kommu,ne
Tysfjord kommune
Værøy kommune

antall
20
40
30
25
25
30
25
10
25
25
20
25
io

Med hilsen
Salten jordskifterett

'~l3íJ 'bvet1 0-,,'0
Birgitte Svendsen
Førstekonsulent
Tlf direkte innvalg: 75 54 7938
E-post: birgitte.svendsen(f!ßomstol.no

Postadresse
Moloveien 12

8002 Bodø

Ucsøksadresse
Moloveicn 12

8002 Bodø

Telefon 75 54 79 30

Tclctàx 75 54 7949
Sal ten.j ord s kifterett0)domsto \. n o

Bank 787806 53670--
Bcdriftsnr. 974 755 661
www.domstol.no/jhod
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Sak nr.: 081/12 FORMANNSKAP Dato: 23.04.2012
112/12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN L. JANUAR
2013 - 31. DESEMER 2016

Vedlegg: l. K-sak 59/08 -Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden l. mai 2008 - l. januar
2013 - Ny behandling

2. Brev fra Salten tingrett datert 06.10.2011
3. Brev fra Domstoladministrasj onen datert 07.11.20 L I

Sammendrag:

Til Sa1ten tingrett skal det for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges 30 kvinner og
30 menn fra Fauske kommune.

I vedtak fra K-sak 59/08 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens star, frìtatt og flytet.

Svein Roger Bådsvik, Greta Hjemgård Olsen og Gunar Myrstad har bedt om å bli fritatt.

Det er ikke anlednng å velge same meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmansrett.
Krav til meddommerne framkommer i vedlegg 3.

Det bes om at kommunestyret velger 30 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for
perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som meddommere til Salten tingrett for perìoden 1. januar 2013 - 31. desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):

Utvalg menn (30 personer):



1-------- ---.-----

FOR-081112 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende o info rente forslag:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. janua 2013. - 31. desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1. Trine Nordvik Løkås
2. Elisabeth Pettersen

3. Ane Grethe Lund

4. Cecilie Amundsen
5. Tomy Pedersen
6. Hege Larsen
7. Ester Wollbak
8. Lene Utheim Rasmussen
9. Britt May Kvitblikk
10'ingelin Noresjø
11.Marlen RendalI Berg
12.Gerd Hansen
13 ,Siv Anita V æmes
14.Hilde Dybwad
15.Hilde Nystad
16.Kirsti Ellngsen
17.Ragnhld Dreier
18.Åshìld Uhre
19.Lisbeth Kvæl
20.Bjørg Kosmo
21.Tove Wensell
22.Cesile Høgseth
23.Renate Stene

24.Sissel Laksosnes Olsen
25.Gry Jane Rugås
26.Siren Åsbak
27.Hilde Hermansen
28.Ellen Dahl
29.Sylvi Karlsen
30June Bårdsen

31.Liv-Marit Tverå

Utvalg menn (30 personer):
1. Erling Skagen
2. Bernt Gøran Lund
3. Jon Harald Løkås
4. Eirik Alvestad
5. Gøran Indregård
6. Bernt Halvorsen
7. Petter Borgen
8. Lars Brunstad



9. Paul Christian Sletbakk
1 O.Kur Bådsvik
11.Rune Stien
12.terje Mellerud
13.Sigrnund Normann
14.Art Pedersen

15.Kristen Jakobsen
16.Jan Jacobsen
L 7.0dd Wollbak
18.Nils Stue Bringsli
19.Lars Morten Rødaas
20.0dd Jare Vestgård

21. Thorfnn Brekke
22.Åge Eirik Ellngsen
23.Kjell Sverre Jakobsen
24.Bemt Henrik Furehaug
25.Roar Elior Karlsen
26.Kjell Vily Strøm
27.Tore Stemland
28.Dag- Wily Nyrud
29.John Harr Nilsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som meddoniere til Salten tIngrett for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1. Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord
2. Elisabeth Pettersen, Glastues 23A, 8230 Sulitjelma
3. Ane Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske

4. Cesile Amundsen, Furtoppen 3,8209 Fauske
5. Tomy Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske
6. Hege E. Larsen, Sandnes 37B, 8230 Sulitjelma
7. Ester WoIlbakk, Haubakken 6,8209 Fauske
8. Lene Utheim Rasmussen, Nermovn. 2, 8206 Fauske
9. Brith May Kvitblikk, Kvitblik, 8218 Fauske
1 O.Ingelin Noresjø, Gryingvn. 40, 8209 Fauske
11.Marlen RendaIl Berg, Klurgset, 8214 Fauske
12.Gerd Helen Hansen, Kirkevn. 28, 8207 Fauske
13.Siv Anita Værnes, Nedre Hauanvei 7A, 8209 Fauske
14.Hì1de Dybwad, Reitsnvn. 5, 8210 Fauske

15.Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske
16.Kirsti Ellngsen, Leivset, 8211 Fauske
17.Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord
18.Åsmld Uhe, Lyngvn. 35, 8209 Fauske

19.Lisbeth Kvæl, Emil Knudensvei 19B, 8230 Sulitjelma
20.Bjørg Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord
21.Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma



22.Cesilie Høgseth, Kvitlyngvn. 7,8209 Fauske
23.Renate Stene, Stemalnd, 8215 Valnesfjord
24.Sissel Laksosnes Olsen, Høybak, 8218 Fauske
25.Gry Janne Rugås, Leivset, 8211 Fauske
26.Siren Åsbak, Svarvassvn. 12C, 8206 Fauske

27.Hilde Hermansen, Tverå, 8218 Fauske
28.Ellen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske
29.Sylvi Karlsen, Malmvn. 1OK, 8208 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens start)
30.June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske
31.LIv-Marit Tverå, Greplyngvn. 5, 8209 Fauske

Utvalg menn (30 personer):
1. Erling Skagen, Nystad, 8215 Valnesfjord
2. Bernt Gøran Lund, Glastunes 23B, 8230 Sulitjelma
3. John Harald Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord
4. Erik Alvestad, Mons Petter vei 7 A, 8230 Sulitjelma
5. Gøran Indregård, Bratthuagen 12, 8210 Fauske
6. Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8209 Fauske
7. Petter Borgen, Lyngvn. 17,8209 Fauske
8. Lars Brustad, Ny~Jord, 8219 Fauske

9. Paul Christian Sletbak, Bremsebaken 20,8200 Fauske
1O.Kur Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske
11.Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske
12.Terje Mellerud, Sulitjelmavn. 2C, 8208 Fauske
13.Signiund Norman, Asalvn. 1,8209 Fauske
14.Art Pedersen, Koppar. 2, 8208 Fauske

lS.Krsten Jakobsen, Kleivbaken 12,8200 Fauske
16.Jan Kristian Jacobsen, Mosti, 8211 Fauske
17.0dd Wollbak, Haubaken 6, 8209 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens start)
18.Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord
19.Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske
20.0dd Jare Vestgård, Poppelvn. 19,8209 Fauske

21. Thorfinn Brekke, Reitnavn. 21, 8210 Fauske
22.Åge Eirik Ellngsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske
23.Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske
24.Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske
25.Roar Elior Karlsen, Malnivn. toK, 8208 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens

start)
26.Kjell- Wily Strøni, Svarvassvn. 12B, 8206 Fauske
27.Tore Steniland, Steniland, 8215 Valnesfjord
28.Dag-Wily Nyrd, Leivset, 8211 Fauske
29.John Har Nilsen, Storgaten 66,8200 Fauske

Even Ediassen
rådman
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Vedlegg: L. K-sak 27/04
2. Brev fra Domstoladministrasjonen datert 22.06.2007

Sammendrag:

Til tingretten skal det for perioden L. mai 2008 - 1. januar 2013 velges 78 kvinner og 78
menn fra Fauske kommune.

i sak 27/04 er personer som ikke er mantallsført (flytet, dødsfall) i Fauske kommune
avkrsset. '

Kommunestyret skal innen 15. februar 2008 foreslå meddommere til tingretten. Innstilingen
fra formanskapet legges ut til offentlg ettersyn i to uker før kommunestyret behandler saken.
Kandidatene vil da kune be om fritak etter reglene i domstollovens § 74.

Lars Andreassen, Ame Salamonsen og Laila Mellerud har bedt om å bli fritatt. I sakspapirene
er de redegjort for hvilke personer som er over 70 år ved valgperiodens start.

Det bes om at kommunestyret velger 78 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for
perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013.

INNSTILLING:

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013
oppnevnes:

Utvalg kvinner (78 pers.):

Utvalg menn (78 pers.):

FOR-016/08 VEDTAK- 29.10.2007



Følgende omforente forslag ble enstemmig vedtatt:

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013
oppnevnes:

Utvalg kvinner (78 pers.):
1. Gerd Hansen, Kirkevn. 28, 8200 Fauske

2. Brit Pedersen, Geitbergvn. 10, 8200 Fauske

3. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8200 Fauske

4. Anita Kristensen, Kvitblik, 8200 Fauske

5. Lina Paulsen, Sjåheivn. 20, 8200 Fauske

6. Randi Rønning, Klungset, 8200 Fauske

7. Gerd Laila Nordhaug, Klungset, 8200 Fauske

8. Lisbeth Lundbak, Ness, 8215 Valnesfjord

9. Irene Karlsen, Kvitblik, 8200 Fauske
10. Toril Johansen, Stemland, 8215 Valnesfjord
11. Ragnhild Paulsen Pedersen, Leivset, 8210 Fauske
12. Ane-Grete Morgenstieme, Måkevn. 8, 8200 Fauske
13. Ingvild Pedersen, Nedre Hauanvei 23,8200 Fauske
14. Rigmor Fagerheim, Sisikvn. 8, 8200 Fauske
15. Turid Rørvik, Haubaken 2,8200 Fauske
16. Vigdis Hasselberg, Hagenes, 8215 Valnesfjord
17. Lene Utheim Rasmussen, Nermovn. 2, 8200 Fauske
18. An Kristin Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord
19. Lise Bikset, Stokland, 8215 Valnesfjord
20. Bente Nystad, Hjemgam, 8215 Valnesfjord
21. Gjertud A. Jensen, Kirkevn. 1,8200 Fauske
22. Gun Bodil Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord
23. Aggi Jøstensen, Furvn. 5,8200 Fauske
24. Laila Paulsen, Leivet, 8210 Fauske
25. Marit Jakobsen, Postboks 410,8201 Fauske
26. Sìv Anita Værnes Navjord, Holtan, 8200 Fauske
27. Hege Harsvik, Reitanvn. 21, 8210 Fauske
28. Toril Arøy Slåttholm, Lyngvn. 26, 8200 Fauske
29. Rita Olsen, Hjemås, 8200 Fauske
30. Marit Helen Larsen, Helliberget 12A, 8200 Fauske
31. Ingelin Noresjø, Grytingn. 40, 8200 Fauske
32. Tove Hansen, Medås, 8200 Fauske
33. Turid Baken, Østerkløft, 8215 Valnesfjord

34. Monika F. Steinmo, Nustvn. 8, 8200 Fauske
35. Solveig Holmegård, Tortenlì, 8200 Fauske
36. Turid Pedersen, Grytingvn. 28, 8200 Fauske
37. Birgith Stendal, Midtigardsvn. 4, 8200 Fauske
38. Tone Jensen, Sol vik, 8200 Fauske
39. ElisabethG. Pettersen, Glastunes 23A, 8230 Sulitjelma
40. Gun Tove Ranberg, Tverå, 8200 Fauske

41. Lisbeth Blekastad, Reitanvn. 15A, 8210 Fauske
42. Anne Gunn Mortensen, Vollgt. 37B, 8200 Fauske
43. Monica Pettersen, Hansbaken 3A, 8200 Fauske
44. Bjørg Tvedt, Buen 4, 8200 Fauske



45. Turid Remmen Brunstad, Ny-Jord, 8200 Fauske
46. Edel Olsen, Ålegressvn. 7, 8200 Fauske
47. S. Wenche Setså, Sykehusvn. 8; 8200 Fauske
48. Joru B. Christoffersen, Buvn. 10, 8200 Fauske
49. Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord
50. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Suliijelma
51. Heidi Berre Paulsen, Ternvn. 3, 8200 Fauske
52. Mart Benum, Geitbergvn. 22, 8200 Fauske
53. Berit Engan, Lønnevn. 9, 8200 Fauske
54. Bnth May Kvitblik, Kvitblik, 8200 Fauske
55. Eli R. Ravnåmo, Haugvn. 8,8210 Fauske
56. Marlen Rendall Berg, Krokvollvn. 2, 8200 Fauske
57. Madeleine Johnsen Holmvik, Bærlyngvn. 7, 8200 Fauske
58. Krstin Sandvik, Ternevn. 8, 8200 Fauske
59. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8200 Fauske
60. Inger Elisabeth Fagervik, St.Hanshågen 9,8215 Valnesfjord
61. Margaretha Passchier, Kosmo, 8215 Valnesfjord
62. Astri Judithe Halvorsen, Asalvn. 20, 8200 Fauske
63. Hege Harsvik, Reitanvn. 21, 8210 Fauske
64. Trinejohane Andal, Moen, 8210 Fauske

65. Randi Sofie Myrbak, Helskog, 8215 Valnesfjord
66. Regine Krstoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord
67. Toril Nystad, Hagenes, 8215 Valnesfjord
68. Susane Andreassen, Sisikvn. 25B, 8200 Fauske
69. Gr Jane Rugås, Leivset, 8210 Fauske

70. Hilde Dybwad, Reitanvn. 5, 8210 Fauske
71. Cesile Høgseth, Sykehusvn. 16,8200 Fauske
72. Ane Karin Dragland, Blålyngvn. 14, 8200 Fauske

73. Randi Lundli, Klunget, 8200 Fauske
74. Greta Hjemgård Olsen, Åkerv. 3, 8200 Fauske

75. Inger Synnøve Karlsen, Finneidgt. 32, 8210 Fauske
76. Sissel Vesterro, Tortenli, 8200 Fauske ble valgt med 5 mot 4 stemmer for Vigdis

Steigen.
77. Unni Sandum, Virumvn. 4, 8200 Fauske
78. Ane Marie Vorren, Nymovn. 4, 8200 Fauske

Utvalg menn (78 pers.):
L. Jan Nystad, Sjåheivn. 11,8200 Fauske
2. Gunvald Pedersen, Bjørnovn. 7, 8200 Fauske

3. Erik Alvestad, Mons Pettervn. 7 A, 8230 Suliijelma
4. Paul Christian Sletbak, Bremsebaken 20,8200 Fauske
5. Torgeir Sørensen, Moen, 8210 Fauske

6. Dag Egil Rugås, Brattengvn. 8,8210 Fauske

7. Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord

8. Arfinn Olsen, Tuven 6 A, 8200 Fauske

9. Jon Helge Slangeng, Myrvn. 19,8200 Fauske

L O. Lars Brustad, Ny-Jord, 8200 Fauske
11. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13,8200 Fauske
12. Ragnar Solbakk, Holstad, 8200 Fauske
13. Bjørn Engan, Hagenes, 8215 Valnesfjord
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14. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
15. Endre Einar Nystad, Medlievn. 8215 Valnesfjord
16. Per H. Helskog, Nordvik, 8215 Valnesfjord
17. Roy Tore Nilsen, Lyngvn. 28, 8200 Fauske
18. Fred Verner Sørensen, Krokvollvn. 13,8200 Fauske
19. Jan Ivar Johansen, Hauanvn. 10,8200 Fauske
20. Gunar Myrstad, Hansbaken 8, 8200 Fauske
21. Gunar Rabben, Nystad, 8215 Valnesfjord

22. Are B. Vaag, Poppelvn. 23,8200 Fauske

23. Magne Steigen, Jernbanegt. 8F, 8200 Fauske
24. Kjell Erik Brekkan, Tverå, 8200 Fauske
25. Lars Bang, Sisikvn. 21A, 8200 Fauske
26. Per Bernardsen, Rødås, 8200 Fauske
27. Stein B. Thuv, Tørresvik, 8200 Fauske
28. Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord
29. Leif Lindstrøm, Lyngvn. 5, 8200 Fauske
30. Andreas Moan, Myrevn. 45, 8230 Sulitjelma
31. Rudolf Angelsen, Tverelv, 8215 Valnesfjord
32. Robert Olsen, Hjemås, 8200 Fauske
33. Alf Skjevik, Medås, 8200 Fauske
34. Finn Laksosnes, Tortenli, 8200.Fauske
35. Karstein Olsen, Einmoen 11, 8200 Fauske
36. Wiggo Lund, Glastues 7B, 8230 Sulitjelma
37. Peder M. Pedersen, Svalevn. 13,8200 Fauske
38. Arnn Hansen, Moen, 8210 Fauske

39. Karl Erik Haugland, Kirkebaken 12, 8230 Sulitjelma
40. Steinar Engen, Furnes, 8215 Valnesfjord
41. Raymond Hansen, Balmigt. 11, 8200 Fauske
42. Kennet Ingebrigtsen, Medås, 8200 Fauske
43. Terje Skaugvold, Furulund 36, 8230 Sulitjelma
44. Kjell Ole Krstensen, Tortenli, 8200 Fauske
45. Bernt-Gøran Lund, Glastunes 23B, 8230 Sulitjelma
46. Kurt Bådsvik, Leivset, 8210 Fauske
47. Rune Stien, Hansbaken 3E, 8200 Fauske
48. RolfKnoph, Hesttrøa 10 A, 8230 Sulitjelma
49. Terje Mellerud, Sulitjelmavn. 2, 8200 Fauske
50. Sigmund Norman, Asalvn. 1, 8200 Fauske
51. Amt Pedersen, Kopparn. 2, 8200 Fauske
52. Kristen Jakobsen, Kleivbaken 12, 8200 Fauske
53. Oddbjørn Olsen, Tuven 4 A, 8200 Fauske
54. Jan Jakobsen, Mosti, 8210 Fauske
55. Bjare Andreassen, Solvik, 8210 Fauske

56. Jørn Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord
57. Egil Ånesen, Grønås, 8200 Fauske
58. Bjørnar Fredheim, Kvitlyngvn. 32, 8200 Fauske
59. Bjørn Olav Skoglund, Sandnes 37B, 8230 Sulitjelma
60. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8210 Fauske
61. Karl Amundsen, Asalvn. 8, 8200 Fauske
62. Steinar Nymo, Furnes, 8215 Valnesfjord
63. Kai Hestekker, Hestekker, 8215 Valnesfjord



64. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21,8230 Sulitjelma
65. Harald Helgesen, Hjemgam, 8210 Fauske
66. Torfinn Brekke, Reitanvn. 21,8210 Fauske
67. Øyvind Gundersen, Helskog, 8215 Valnesfjord
68. Asbjørn Ingebrigtsen, Tortenvn. 5,8215 Valnesfjord
69. Lasse Wangen, Vaskermoen, 8210 Fauske
70. John Har Nilsen, Storgaten 66,8200 Fauske
71. Truls Larsen, Kirkevn. 45B, 8200 Fauske
72. Trond Are Risvoll, Hauanvn. 14B, 8200 Fauske
73. Bjørn Harr Jenssen, Helskog, 8215 Valnesfjord
74. Gunar Bergstrøm, Nordimarkvn. 10,8200 Fauske
75. Tom Åge Sørensen, Aspvn. 25, 8200 Fauske
76. Geir Winther, Venset, 8200 Fauske
77. Helge Torbergsen, Sjøvollvn. 8A, 8200 Fauske
78. Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8200 Fauske

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Vi har fått brev fra Salten Tingrett om at antall meddommere blir redusert kraftig. Fauske
kommunestyre skal velge 15 kvinner og 15 menn.
Rådmanen finner det derfor best at saken blir lagt fram på nyt og ber kommunestyret velge
15 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for perioden l. mai 2008 - l. januar 2013.

FOR-032/08 VEDTAK- 28.11.2007

Avtalevalg ble enstemmig vedtatt.

Arne B. Vaag (V foreslo:
Kvinner:
lune Bårdsen
Randli Lundli
Greta Hjemås
Lene Utheim Rasmussen
Ingvild Pedersen
Brith~May Kvitblikk

Ingelin Noresjø
Marlen R. Berg

Menn:
Dag Egil Rugås
Kjell Sverre Jakobsen
Harald Helgesen
Paul Christian Sletbak
Kurt Bådsvik
Svein Roger Bådsvik
Geir Winther
Odd Wollbak



Kjell Eilertsen (AP) foreslo:

Kvinner:
Lise Bikset
Gerd Hansen
Anita Kristensen
Gunn Bodil Bringsli
An Kristin Stene
Siv Anta V. Navjord
Elisabeth G. Pettersen

Menn:
Gunar Myrstad
Erik Alvestad
Nils Stue Bringsli
Are Rolandsen

Wiggo Lund
Terje Skaugvold
John Har Nilsen

Valgene ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kvinner:
1. June Bårdsen

2. Randli Lundli

3. Greta Hjemås

4. Lene Utheim Rasmussen

5. Ingvild Pedersen

6. Brith-May Kvitblikk

7. Ingelin Noresjø

8. Marlen R. Berg

9. Lise Bikset

10. Gerd Hansen
11. Anta Kristensen
12. Gun Bodil Bringsli
13. An Kristin Stene
14. Siv Anita V. Navjord
15. Elisabeth G. Pettersen

Menn:
1. Dag Egil Rugås

2. Kjell Sverre Jakobsen

3. Harald Helgesen

4. Paul Christian Sletbak
5. Kur Bådsvik

6. Svein Roger Bådsvik

7. Geir Winther

8. Odd Wollbakk

9. Gunnar Myrstad

10. Erik Alvestad



11. Nils Sture Bringsli
12. Are Rolandsen
13 . Wiggo Lund
14. Terje Skaugvold
15. John Har Nilsen

KOM-059/08 VEDTAK- 11.12.2007

Det ble enstemmig vedtatt å foreta avtalevalg.

Ved en feiltakelse er det satt feil navn på forslag til meddommer 3. kvinner. Rett navn
skal være Greta Hjemgård Olsen.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som meddommere til Salten Tingrett for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013
velges:
Kvinner:
1; June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8200 Fauske

2. Randli Lundli, Klungset, 8200 Fauske (ovE-fe lo;" (ED illlPftlDOfÑ~ ~TIl(7)
3. Greta Hjemgård Olsen, Åkervn. 3, 8200 Fauske

4. Lene Utheim Rasmussen, Nermovn. 2, 8200 Fauske

5. Ingvild Pedersen, Nedre Hauanvei 23, 8200 FauskefI(11A~. Ny I'EODOMflEi: REGiE SJt,

6. Brith-May K vitblik, Kvitblik, 8200 Fauske
7. Ingelin Noresjø, Grytingvn. 40,8200 Fauske
8. Marlen R. Berg, Krokvollvn. 2, 8200 Fauske

9. Lise Bikset, Stokland, 8215 Valnesfjord

L O. Gerd Hansen, Kirkevn. 28, 8200 Fauske
11. Anita Kristensen, Kvitblik, 8200 Fauske
12. Gun Bodil Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord
13. An Kristin Stene, Bringsli, 8215 Valnesfjord
14. Siv Anita V. Navjord, Holtan, 8200 Fauske
L 5. Elisabeth G. Pettersen, Glastunes 23A, 8230 Sulitjelma

Menn:
1. Dag Egil Rugås, Brattengvn. 8, 8210 Fauske

2. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske

3. Harald Helgesen, Hjemgam, 8210 Fauske

4. Paul Christian Sletbak, Bremsebaken 20, 8200 Fauske
5. Kur Bådsvik, Leivset, 8210 Fauske

6. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8210 Fauske +lAR &t5 ofl 'fR,nAK
7. Geir Winther, Venset,8200 Fauske fRITRK N'M(OO~fJ~: UtRS MI~rv !bRW6#D
8. Odd Wollbakk, Haubaken 6, 8200 Fauske (oVEIt 1OÁl, "~D ÝIlLlJlt.loDtÑ6 STAR1)
9. Gunnar Myrstad, Hansbakken 8,8200 Fauske

10. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7 A, 8230 Sulitjelma
1 l. Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfj ord
12. Are Rolandsen, Erikshøgda 13, 8200 Fauske



13. Wiggo Lund, Glastunes 7B, 8230 Sulitjelma (~7T ~\h'ØArp")
14. Terje Skaugvold, Furulund 30,8230 Sulitjelma
15. John Har Nilsen, Storgt. 66, 8200 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
De valgte meddommere
Salten Tingrett Postboks 322 8001 BODØ

I
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Deres referanse Vår referanse Dato

11-159593ADM-SAL T 06.10.2011

VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT

Etter domstolloven § 65 skal det i hvert domssogn være to utvalg meddommere, ett for
kvinner og ett for menn. Domstolleder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer totalt og fordeler
antallet mellom kommunene etter folketallet. Domstolleder har besluttet at det for perioden
2013 - 2017 fastsettes følgende antall for hvert av de to utvalgene:

Bodø 148
Beiarn 4
Fauske 30
Gildeskål 8
Meløy 22
Røst 2
Saltdal 16
Sørfold 8
Steigen io
Værøy 2
Sum 250

Det vil si at Bodø kommune må velge L 48 kvinner og 148 menn, Beiarn kommune må velge 4
kvinner og 4 menn osv.

Likelydende brever sendt til alle av de ovennevnte kommuner.

Salten tingrett

~.\t --. l.LL'1;it ~il
tingrettsdommer
Postadresse
Postboks 322, 8001 Bodø

Sentralbord Saksbehandler
75 50 40 50 Inger Nilsen

Bankgiro Organisasjonsnummer
974754371

Kontoradresse
Sjøgata l, 3. etg.

Telefaks Telefon
75524371

Ekspedisjonstid
0800.1530

InternettE.post

salten. ti ngrett~domstol.no
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Samtlige kommuner
Longyearbyen lokalstyre

Deres ref Vår ref.

201000351-33
Saksbehandler
Teije Karterud
73567052

Dato
07.11.2011

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31.
desember 2016

Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grpper av meddommere/
lagrettemedlemmer:
. Lagretternedlemmer/meddommere til lagmannsretten
. Meddommere til tingretten
. Jordskifterneddommere til jordskifteretten

I tilegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmenn som velges av fylkeskommunen.

Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene inen
de frister som er satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal
forsinkes eller stoppe opp.

Akelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er
som følger:

. 1. mars 2012 domstölleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget,

domstolloven § § 64/65 begge andre ledd
. 1. juli 2012 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd

. 15. september 2012 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt,
domstolloven § 69 andre ledd

Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte
utvalg av domstolleder ved de aktelle domstoler. Domstolleder har frst til 1. mars 2012
med å varsle kommunen om antall personer i de ulike valgene.

Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge
innen hver grppe og at de ike velger for få personer i noen av grppene. På samme måte
skal kommunene heller ikke velge for mange personer til noen av grppene. Personer som
velges enten til meddommere til tingretten eller lagrettemedlenuer/meddommere til
lagmannsretten kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som
skjønnsmenn.

Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 567001.
Tlf. brukerstøtte 815 33140. E-post: postmotlak(1domstoladministrasjonen.no Organisasjonsnr. 984195796.
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Når kommunene skal velge personer til de fors~ellige utvalgene, er det viktig at
kommunene sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolking,
domstolloven § 67. Dette inebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også
må ta hensyn etnisk bakgr og kultu.

Spørsmålet er også tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver Regjeringen
følgende i forslag til budsjett for Justisdepartementet:

"Det er lovfestet at lekdommemtvalgene skal ha en sammensetning som best mulig
representerer alle deler av befolkningen. Dedor må kommunene ved valg av
medlemmer til lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gìenspeiler mangfoldet i
samfunnet. Det er et mål at andelen lekdommere med innvandrerbakgrnn økes,jf. mål
for inkludering i Barne-, likestilings. og inkluderingsdepartementets Prop. L S (2011-
2012). I lekdommemtvalgene som gìelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013
har 3,7 pst. av lekdommerne innvandrerbakgrn. Av disse har 1,8 pst. bakgrnn fra
land utenfor Europa og N ord-Amerik;a. Dette er en økning fra perioden 2004-2008 da
iudelen Var henholdsvis 2,8 pst. og én pst."

Etter jordsldfteloven § 8 skal jordskifterneddommere ha kyndighet i de fag som behandles
av jordskiftedomstolene. I områder med reindrift er ønskelig at også denne kukapen er
representert blant jordskifterneddommerne. Vi ber om at kommunene tar hensyn til det i
sitt valg av jordskifterneddommere. For jordskifterneddotnere er det ike noe krav om at
det skal være like mange menn og kviner. Vi ber likevel kommunene sørge for en begge
kjønn er godt representert blant jordskifterneddommerne slik som foreslått i utkstet til ny
jordskiftéiov. I tilegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel
delta på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at
jordskiftemeddoinere kan ferdes i terenget.

Vi ber kommunene merke seg dette i arbeidet med nye .meddoinerutvalg.

Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmenn som velges av fylkeskommunen.
Det er viktig at man også her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om
det ikke her er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at
begge kjønn er godt representert. På samme måte som for jordskifterneddommere er det
ønskelig med skjønnsmenn med kunnkap om reindrift i oinåder hvor det er slik
virksomhet.

Krav til de som velges går fram av vedlaget notat.

Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal
rapporteres til domstolene. Dette vil skje elektonisk.

Dette brevet sendes kun pr e-post.

Med hilsen

Wily Nesset
Avdelingsdirektør (Sign)

Terje Karerud
Seniorrådgiver (Sign)



Vedlegg: Notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer

Kopi: Samtlige lagmannsretter

Samtlige tingretter
Samtlige jordskifteretter

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen
signatur.

3



DOMSTOL
ADMINiSTRASJONEN

NOTAT

Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere.

Innledning
Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette
antallet mellom kommunene. Utgangspunket er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre tjeneste
i to saker per år. Siste frist for når domstolleder skal underrette kommunen om fordelingen
på kortuner er l. mars 2012. Kortunene skal ha gjennomført valget innen L. juli 2012
og rapport utfallet av valget innen 15. september 2012.

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges
både til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges
lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten,
jordskifteloven § 8. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnprosessloven § 14.

Krav til den som skal velges
Kravene ei nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

l) Generelle krav

2) Personer utelukket på grnn av stillng

3) Personer utelukket på grnn av vandel

Generelle krav
N orskkskaper
Kravet til "tilstrekkelige norskknnskaper" i § 70 inebærer at den som velges, må kunne
forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet
Med "personlig egnet til oppgaven" menes at vedkommende må kunne følge
forhandlingene i retten, forstå de problemstilingene saken reiser, ta stiling til problem-
stilingene oggi uttrykk for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å
følge opp inkallnger, og kunne innette seg etter regler for når det kan stiles spørsmål
mv.

Aldersgrenser
Domstolloven § 70 annet ledd ineholder andre almnnelige krav til den som skal kunne
velges som lagrettemedlem og meddommer. Anet ledd nr. l. inebærer at den nedre
aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge
grensene gjelder alder ved valgperiodens start, L. januar 2013. Dette bety at de som velges
må være født etter 3 L. desember 1942 og før L. januar 1992.
...............................~....................................................................Sideskift.....................................................................................................

Domstoladministrasjonen, postboks 5618 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse: Dronningensgl. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 735670 Ol. Tlf. bruerstøtte 81533140.
E-post: postmotlak~domstoladministrasjonen.no Organisasjonsm. 984 195 796.
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Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmeIse av stemmerett, innføring i
folkeregisteret og statsborgerskap. Vi vil her presisere kravet om at de som velges må være
innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 anet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkrskarantene
avløser det tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunket og
gjennom valgperioden. Gjeldsforhandlinger, konkrsbehandling eller konkrskarantene
som er avsluttet før valget, hindrer ike valg.

Utelukkelse på grunn av stillng

Reglene om at inehavere av visse stilinger ikke kan velges finnes i domstolloven § 71, og
omfatter flere typer stilinger. Visse politiske stilinger som omfattes er

statsråder
statssekretærer
statsrådenes personlige og poliiske rådgivere samt
ansatte ved Statsministerens kontor.

Videre kan ikke fylkesmenn og assisterende fylkesmenn velges (nr. 3).

Uteluket er videre ike bare embetsmenn i dømmende stiling, men også

konstituerte dommere,
utnevnte dommere og
ansatte ved domstolene (nr. 4). Regelen omfatter alle ansatte, uavhengig av om
vedkommende deltar i behandlingen av enkeltsaker.

Etter nr. 5 er alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen utelukket, og
etter nr. 6 alle ansatte i Justisdeparementet, Politidirektoratet og Domstoladmiistrasjonen.
Det samme gjelder personer i styret for Domstoladministrasjonen. Nr. 7 utelukker ansatte
og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, uavhengig av arbeidets ar og om
vedkommende tar del i praktisk politi- og fengselsarbeid.

Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket (nr. 8).

Nr. 9 ineholder bestemmelser om utelukkelse av kommunen;: administrasjonssjef eller
kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven
kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller
gjennomføringen aV valget. Bestemmelsen er ikke fullt ut samsvarende med oppregningen
i valgloven § 3-3 om hvem som er utelukket til valg til fylkestinget og kommunestyret.
Den utelukker fra valg i den kommunen hvor vedkommende er ansatt, eventuelt utnevnt i.
Er vedkommende bosatt i en annen kommune er han/hun ikke utelukket fra valget i
bostedskommunen forutsatt at vedkommende fyller valgbarhetskravene der. Uttrykket "tar
direkte del i" gjelder alle tyer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.

Utelukkelse på grunn av vandel
Strengere krav til vandel
Det er ike bare straffens ar, men også straffens lengde som er av betydning for hvor

lenge en person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72.
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Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. L skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig
utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon .
Etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven §§ 39-39c også
varig utelukket. En "særreaksjon" er f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller
tvgent psykisk helsevern

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når
dommen var rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel

Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet
fra når dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten
gjelder som er avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn
ett år skal medføre utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære
fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i
retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenkede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunnatelse og domsutsettelse .
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det
straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse
i samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære
fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ike utelukkelse fra valg. En siktelse som
ikke har ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved treknngen til den
enkelte sak, jf. § 91 første ledd bokstav c.

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiler kravene
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige
informasjonen måtte innentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved
forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene
legge vekt på at det ike skal innentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å
avklare forholdet til kravene etter § 72.

Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har
inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll
med vandeL. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i § §
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70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd. Domstolen
skal varsles om slik sletting.

Prosedyrer ved gjennomføringen av valget
Domstolloven § 67 stiler krav til samensetningen av hvert av utvalgene av lagrette-
medlemmer og rneddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen
innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrnn og kultur, og
sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkingen
i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmenneten til å foreslå
kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellge måter, eksempelvis
gjennom anonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved
oppslag på steder der allmenneten ferdes.

Bortsett fra at allmenneten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til
kommunene hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. Regelen om at kommunene
skal legge manntallet over dem som hadde stemmerett ved kommunevalget til grnn for
valget til utvalgene, videreføres ike, idet kommunene - innenfor reglene om valgbarhet -
skal stå fritt rned hensyn til hvem som velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i
prinsippet ike nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å
ungå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Domstolloven § 68 angir ikke en ek;:plisitt frist for når formannskapet eller det faste
utvalget skal ha forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at formannskapets eller
utvalgets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før
kommunestyrets valg.

Selve valget, som etter anet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av
kommunelovens regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg. Reglene orn
rekkefølgen for valgene videreføres ike, slik at det er opp til kommunestyret hvilke utvalg
som velges først, men ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, jf. § 68. Man kan altså
ikke velge same person til å stå i utvalgene får både tingrett og lagmannsrett.

Ordningen med valg av særskilte utvalg av fagkyndige meddommere i medhold av
domstolloven er opphevet, slik at domstolene skal oppnevne fagkyndige meddommere i
den enkelte sak uavhengig av et bestemt utvalg.

Fortegnelsen over lagrettemedlemmer/meddommere
Etter domstolloven§ 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger:

Fullt navn
Adresse
Fødselsnummer
Telefonnummer
Yrke
Stiling
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN l. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: Oversikt over meddommere fram til!. januar 2013
Brev fra Hålogaland lagmansrett datert 24.02.2012

Sammendrag:

Til Hålogaland lagniansrett skal det for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges 10
lagretternedlenier/meddommere (5 kvinner, 5 menn) fra Fauske komrune.

En som velges som lagrettemedleinmeddomner i lagmansretten er uteluket fra valg som
nieddoiner i tingretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 årved
valgperiodens star. Lagmansretten understreker nødvendigheten av: at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlenier/meddornere som har tistrekkelige norskkunskaper, og for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Lagmansretten vil samtidig understreke viktigheten aven balansert aldersfordeling, og at alle
samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer med ulik
etnisk bakgru.

Ingen av personene som ble valgt i forrige periode er over 70 år ved valgperiodens star.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlenier/meddoniere av hvert kjønn
til Hålogaland lagmansrett for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perioden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Kvinner:
1.

2.
3.
4.
5.



Menn:
1.

2.
3.
4.
5.

FOR-082/12 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtlevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perioden
1. januar 2013 -31. desember 2016 velges:

Kvinner:
1. Marina Eliassen

2. Vigdis Kristensen

3. Laila Nordhaug
4. Karn Irene Rugås

5. Marit Stemland

Menn:
1. Are Rolandsen

2. Raymond Hansen

3. Are B. Vaag

4. Kjell Ingar Eilertsen

5. ~eif Johan Lindstrøm

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perioden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Kvinner:
1. Marina Eliassen, Myrn. 9, 8230 Sultjelma
2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske
3. Gerd Laila Nordhaug, Klungset, 8214 Valnesfjord (Over 70 år ved valgperiodens

start)
4. Kárin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske
5. Marit Stemland, Stmland, 8215 Valnesfjord

Menn:
1. Are Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske

2. Raymond Hansen, Balniigt. 11,8208 Fauske
3. Ame B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske
4. Kjell Ingar Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske



5. Leif Johan Lindstrøm, Lyngvn. 5, 8209 Fauske

Even Ediassen
rådman

"



LAGRETTEMEDLEMMERIEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. MAI 2008 - L. JANUAR 2013
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perioden
1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges:

Kvinner:
1. Mart Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord

Karin Pettersen, Sjåheivn. 36, 8200Fauske FRITAK
2. Vigdis B. Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske
3. Elisabeth Laksosnes, Tortenli, 8200 Fauske

4. Karin Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske

Inger Lise Torstensen, Hansbakken 8, 8200 Fauske FRITAK
5. Ellen K. Karlsen, Kopparvn. 4, 8200 Fauske

Menn:
1. Ame B. Vaag, Poppelvn. 23, 8200 Fauske
2. Gunar Johansen, Hauanvn. 6, 8200 Fauske

3. Raymond Fagerthun, Valnesfjordvn. 19C, 8200 Fauske
4. Steinar Helland, Einervn. 12,8200 Fauske

5. Einar Schiliås, Mykollvn. 4B, 8200 Fauske
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24.02.12

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ti Hålogaland lagmannsrett for perioden
L. januar 2013 - 31. desember 2016

Det vises til brev av 7. november 201 L fra Domstolsadministrasjonen sendt til alle landets
kommuner angående valg av lagrettemedlemmer/meddommere til nye utvalg.

Tjenestetiden for de lagrettemedlemmer/meddommere m.v. som ble valgt ved
kommunestyrets vedtak 2008, utløper 3 l. desember 2012. Kommunene skal innen l. juli
2012 ha gjennomført valg av medlemmer til de nye utvalgene.

Lagrettemedlemmer og meddommere ved lagmannsretten utgjør et og samme utvalg
("lagrette-/meddommerutvalget"), dog slik at det skal velges to like store utvalg - ett for
kvinner og ett for menn, jfr. domstollovens § 64. En som velges som lagrettemedlem/med-
dommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i tingretten. Det forventes
at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Deres kommune velges ~O
Lagrettemedlemmer/meddommere. Hvorav S kvinner og S menn. Det skal ikke velges
varamedlemmer.

For de valg som vedrører lagmannsretten (lagrettemedlemmer/meddommere), vises det til
domstollovens § § 70, 7 L og 72, og pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og
hvem som er utelukket fra valg, samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er
nødvendig at valgene forberedes slik at så vel utelukkelsesgrunner som fritaksgrunner
klarlegges før valget. Mulige feil med hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte
dommers gyldighet. Det vises til bestemmelsene i domstollovens §§ 71 og 72, om
utelukkelse på grunn av yrke/stiling (§71) og om utelukkelse på grunn av vandel (§72).

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med bestemmelsene i §§ 71 og 72, og
det bes opplyst om vandelskontroll er foretatt. Lovbestemmelsene som det er vist til,
vedlegges.

Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av

sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jfr. domstollovens §

Telefon:
77660035

Telefaks:
77 66 00 60
Postadresse:
Postboks 25 i 1,9271 Tromsø

E-post og internettadresse

hal o galand.lagmannsrett(gdomstol, no
Besøksadresse:
Tinghuset, Fr Nansens plass 17

Bankgiro:
6345 0529267
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90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har valgt
dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges før
valgene, samen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at de
som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ved valget - spesielt er det aktuelt ved gjenvalg - må det påses at ikke vedkommende har
avgått ved døden, fraflytet kommunen, eller av andre gruer er utelukket fra
valg/gjenvalg.

Ektefeller, saiboere eller nære slektninger kan være niedlemmer av det samlede
lagrette/nieddoinerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de rett nok utelukket fra
å kunne gjøre tjeneste i saie sak, men dette tiligger det domstolen å forhindre. Også på

dette punkt har det forekommetniisforståelser på kommunalt hold. Det presiseres derfor at
nære pårørende/slektninger kan velges soni lagrettemedlemmerlmeddommere; I den
utstrekning valgte lagrettemedlemmer/meddoinere står'¡ slikt familemessig forhold til
hverandre, vil detimidlertid være til stor lettelse for lagmannsretten dersom komniunen
ved innberetningen hit gir slike supplerende opplysninger, jfr. domstolloveiis § 69. Spesielt
gjelder dette hvor ektefelle/saniboerne/familiemedlenimene harulikeslektsiiavnsom ikke
umiddelbart tilsier at det foreligger en inhabilserende stektskaps- eller
familekonstellasj on.

Om hvem soni bør velges, vises det spesielt til donistollovens §§ 70, 71 og 72.-Det må
foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses. at det velges personer
som er skikket til vervet. Det er den eÌ1elte koinune soni har 

ansvar for at disse kravene

ivaretas. Lagmannsretten har ¡noen få tilfeller gl ort uheldige.. erfaringer med
lagretten:edleiners omgang med alkohol under rettsforhandlingene; samt forsøk på
manipulering med reiseregninger og bilag i etterkant av rettsmøtene. Lagmannsretten
understreker derfor nødve.ndigheten av at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlemnier/nieddoniereSom "har tilstrekkelige norSkkunnskaper, og for øvrig
være personlig egnettil oppgaven".

Lagmansretten vil samtidig understreke.viktigheten aven balansert aldersfordeling, og at
alle saifunnslagblir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer

med.tilik etnisk bakgrunn.

Om kommunens innberetning over de foretatte valg, Jfr. donistollovens § 69, understrekes
spesielt at det må oppgis tydelig navn, adresse, yrke/stiling, telefon på 

bopel og

arbeidssted, samt fød~els- og persOnnUmmer på dem soni blir valgt.

Dette brevetse.ndes både som vanlig brev og soni e..post. Som vedlegg til brev, og til e~
post sendes lagrette-/nieddommerutvalget for inneværende periode.
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Av hensyn til uttrekking og innallng anodes om at fortegnelsen over de valgte blir
innsendt snarest mulig etter valgene, og innen 15. septeniber 2012. Lagmannsretten og
Doinstoladministrasjonen vil komme tilbake med informasjon til den enkelte kommune om
hvordan utfallet av valget skal rapporteres til lagmannsretten.

Med hilsen

ti 'J~-I
tid O. Eidesen

Førstelagmann
di"Cf' ~ loVV

In'ger- An Lahm
Adininistrasj onssj ef

Vedlegg: Oversikt over lagrettemedlemmer/ineddoinmere
Domstollovens 4de kapittel
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Lov om domstolene (domstolloven).

. 4de kapittel. Utvalg av lagretteniedlemmer og meddommere

o Over;:kriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71,27 juni 1986 nr. 48,15 juni 2007 
nr. 38 (ik. 1 juli 2007 iflg.

res. 15 juni2007 nr. 654). - Jf. lover 17 juli 1925 nr. 11 § 11,21 des 1979 nr. n§ 8.

§ 64. l I hvert lagsogn 2 skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av lagrettemedlemmer og
meddoniniere, ett for kvinner og ett for menn.

LagnianIsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at detkan forventes at hvert
medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder .

utvalgsmedlemniene mellom lagsognets konittner ett~r folketallet. Hver komrune skal 
likevel

ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. niars det året valget foretas, jf. § 66 , underretter
lagniansrettens leder kommunene om fordelingen.

UEndret ved lover 19juni 1947 nrA, 14 juni 1985 nr. 71 , 6 des 1991 nr. 80 , 23 juni 1995 nr. 34 , 15 juni 2007
nr. 38(ikr. 1 juli 2007 iflg, res. 15 juni 2007 nr. 654 ),25 juni 2010 nr. 47 .

L Jf. lov L juni 1917 nr. 1 § 14.

2 Jf.§ 16.

§ 65. l I hvert donissogn 2 skal det fot tingrettssaker være to utValg av nieddonuere, ett for
kVinIer og ett formenn.

Donistollederen fastsetter antallet tttvalgsmedlenuer slik at det kan forventes at hvert
medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordelerdomstollederenutvalgsmedlemmene
mellom domssognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem

i hvert lltvalg. Senest i. mars det året valget foretas, jf. § 66 , Ulderretter domstollederen
konimUlene om fordelingen.

O Endret ved lover 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug 1995), 15 juni 2007 nr. 38 (ik. 1 juli 2007 iflg. reS. 15 juni 2007
nr. 654 ), 25 juni 2010 nr. 47.

L Jf. lov I juni 1917 nr. 1 § 14.

2 Jf. § 22.

§ 66. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas inIen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg,
og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

Er en kommune delt mellom flere doms sogn, l velges medlemmer til utvalgene særskilt for
hver del av kommunen blant deni som er bosatt i vedkommende deL. Bestemmelsene i §§ 64 og
65 , begges annet ledd, og § 76 får i slike tilfeller tilsvarende anvendelse for så vidt angår de
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enkelte deler av kommunen. Sletting etter § 76 skal også foretas når noen som er innført i
fortegnelsene, ikke er valgbar etter dette ledd første punktum. .

Skal deling gjennomføres i løpet aven valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av
perioden, foretas særskilte valg som nevnt i annet ledd første puntum. Valget foregår da etter
nærniere regler som fastsettes av Domstoladministrasjonen. 2 Fra delingen opphører
funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen.

O Endret ved lover 4 des 1964 nr. 2 , 13 juni 1969 nr. 25 ,28 apr2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 20QO iflg. res. 28 apt 2000
. nr. 366), 15 juni 2001 nr. 60 (ikr. L nov 200liflg. res. 15 juni 2001 nr. 618), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli
2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654),25 juni 2010 nr. 47.

L Jf. § 22 .

2 Se kap. L A.

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til
utvalgene av lagrettemedlemnier og meddommere er klart større. enn først beregnet, kan
domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer ti utvalgene for resten avperioden.
Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom
kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketalL.

Kommunen gjennonifører valgetinnen tre måneder etter atundetretning fra domstollederen er
mottatt. Valget gjelder fra det tidspundomstollederen bestemnier.

O Opphevet ved lov 15 jlllli 2007 m. 38 , tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 nr. 47 .

§ 67. Utvalgene avlagrettemedlemmerög meddomnere skal haen allsidig sammensetning, slik at
de. best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 

oppfordre allmenneten til

åforeslå kandidater til valget.

O Endret ved lOV 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. L juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 68. Fornaiskapet eller det faste utvalg kOniunestyret har tidelt 
oppgaven, forbereder valget,

avgjør begjæringer oni fritak fra valg og avgir forslag 
til valg i samsvarnied § 67 . Forslaget

legges lit ti alminnelig ettersyn 1 minst to uker. I kungjørìngen om dette oppfordres enhver som

har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer SOm er kommet inn etter kunngjøringen
som nevnt i første ledd siste punktum, velger komniunestyret selv det antallet medlenimer til hvert
av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65 .

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.

O Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. L juli 2007 iflg. res. 15 juni
2007 nr. 654 ).
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§ 69. Fortegnelse over de valgtelagretteniedlenimer og meddommere føres av kommunen.
Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemnienes fulle navn, adresse, fødselsnummer,
telefonnummer, yrke og stìlHng.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert
konimunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt.
Domstoladministrasjonen1 kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.

O Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25
juni2010 nr. 47 .

L Se kap. 1 A.

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.

, I tillegg må vedkommende

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens star, 1

2. ikke v~re fradømt stemmeretten i offentlge anliggender,

3. ikke v~re U1der offentlg gl eldsforhandling 2 eller konkurs behandling 3 eller i

konkurskarantene, 4

4,stå innført 1 folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger 5 i Norge eller et anet nordisk land, ellerhaståttiIlført i folkeregisteret 6

som bosatt i riket.de tre siste år før valgdagen.
O Endtêt ven lover 2-4 juni 1933 nr. 5,22 mai 19lU nr. 2.7, 23 juni 1995 nr. 34, 2 jUni 1995 nr. 26 (ikr. i aug

1995 ìfg. res. 2 juni 1995 nr. 5 i 4), 15 jlJni 2007 nr. 3 8(ikr. L jnli 2007 ìfg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

in §66.

2 Jf. kkL første deL

3 Jf.kkl. aiiêndeL.

4 n kkl.§§ 142 flg.

5 Jf. 10Y lO jimi2005 nr. 51 .

.6 Jf. 10Y 16 jan 1970 nr. L .

§ 71. Utelukket fra valg på gru av stiling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige p_olitiskerådgivere og ansatte

ved Statsniinisterens kontor,

3. fylkesnienn og as.sisterende fylkesmenn,

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet,

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen 1 og dens styre.,

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
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9. kommunens administrasjonssjef (medlemnene av komnunerådet i koniuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre komnunale ijenestemenn somtar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

O Endret ved lovet 14 juni 1985 nr. 71 ,23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. L jan 2002 iflg. res. 14
(les 2001 nr. 1416 ), 15 juni 2007 nr, 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654),25 juni 2010 nr.
47.

L Se kap. L A.

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2. den som eddømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven 1 §§ 39 - 39 c,

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start
er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 2

4. den som er idønit betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er niindre enn 10år
siden domnen var rettskraftig, 2

5. den som et idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år sidendoninien var
rettskraftig eller vedtakelsen,

6. den som har fåttbeti~getpåtaleunnlatelse3eiier domsutsettelse 4 for et forholdsoni etter
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn io
år siden avgjørelsen var rettskraftig. 2

Dompåsamfunnsstrafe medfører utelukkelse etterførste ledd nr. 1 eller3, avhen~ig av
lengden aV den subsidi~re fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del
for seg etter første ledd.

O Endretvedlover 17 juli 1925 nr. 6, 21 jUni 196Jnr. 5, 14 juni 1985 nr. 71 ,6 des 1991 nr. 80 , 23 jiini 1995 nr.
34, .15 Juni 200 l nr. 62 (ikr. L nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421 ), i 5 jlli2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg.

res. 15 juni 2007 nr. 654 ). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret
ved lov19 juni 2009 nr. 74 .

1 Lov 22 mai 1902 nr. 10.

2 Se strpl. § 50 .

3 Jf. strl. § 69. .

4 Jf. strL. 1902 § 52 ; strL. 2005 §§60 og 61 (ike ik.).

5 Jf. strL 1902 § 28 a; strl. 2Ó05 kap. 8 (ikke ik.).

§ 73. Konimunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70~ 72 .

O Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 ,23 juni 1995 nr. 34 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 
15 juni

20070c 6~1 -

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetistand eller andre salrlige gruner
tilsier det, èllervèdkoniende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddomnere i to perioder tidligere.
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Avgjørelse om fritak treffes av koinunen.

o Endret ved 10ver22inai 1981 nr. 27, L mars 1985 nr. 3,14 juni1985 nr. 71,27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995

nr. 34 , 14 des 200 L nr. 98 (ik. L jan 2002 iflg. res. 14 des 200 L nr. 1416 ), 15 juni 2007 nt. 38 (ikr. L juli 2007
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 75. De fritak for å overt ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som
lagrettemedlem eller meddommer. .

o Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3 , 14 juni 1985 nr. 71 , 27 juni 1986 nr. 48 , 23 juni 1995
nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. L jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007nr. 38 (ikr. l juli 2007
ifg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 76. Når et utvalgsmedleni dør eller flytter fra kommunen, skal komnunens administrasjonssjef
slette vedkomnende fra utvalgetDet Satme gjelder dersom vedkoinende ikke oppfyller
valgbarhetsvilkårene etter §§ 70~72 . Utvalgsmedlem som flytter til en annen 

kommune i sognet,
overføres til fortegnelsen for den nye kommunen.

Den som er komniet ien situaSjon som nevnt i § 74 første letid, kan kreve seg slettet fra
utvalget.

Densom mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller soni mener 
seg

urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen som
fortegtielsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.

Endelig beslutning oni sletting etter paragrafen her meddeles domstolen. uten 
opphold.

O.Endret vedlôvet 14 juiii 19S51lr. 71 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 mg. res. 15 juni 2007 nr. 654),25
juiü 2010ilf. 47 .

§ 77. Kongen kan gi forskrift om at Domstoladminìstrasjonen l hvert halvår skal.kontrollere om
medlenimene av utvalgene aV lagrettemedlenimer og meddomnereog skjønnsmedlemmer er
innført i fortegnelsen i strid med § 72 , heruder om adgangfor Do¡nstoladministrasjonen til å be
oni opplysninger fra strafferegisteret.

O Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15 juni.2007 nr. 38 (ikr. L juli 2007 iflg. res. 15 juni
2007 nr. 654 ).

L Se kap. L A.

§ 78. Når retten finner at noen med urette er innført i fortegnelsen eller skulle vært slettet etter
§ 76 , skal domstolen av eget tilak slette vedkommende fra fortegnelsen. BeslutiHngen kan
bringes inn for overordnet domstoL. Koinunen varsles om slettingen.

O Opphevet ved lov 22 inai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 
2007 iflg. res. 15 juni

2007 nr. 654 ).
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§ 79. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 80. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§8L. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 82. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. ljuli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 83. (Opphevet ved lov 15 juui2007 nr. .38 (ikr. ljuli 2007 if~. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 84. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli2Q07 ifg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§.84a. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr.l juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

Sist oppdatert 23. feb 2012
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Kopi:
Emne: Grunngitt spørsm§1 samt interpellasjon til K.5t.m. 10 mai

Grunngitt spørsmål til Ordføreren om framdrift i å få en løsning på forurensingssituasjonen med
utgangspunkt i de nedlagte gruvene i Sulitjelma!

Som kjent har metallavrenningen fra gruvene til vassdraget økt de siste årene etter en midlertidig
nedgangsperiode. Pr. dato har både mengden og metallkonsentrasjonen nådd ett toppunkt siden
gruvproduksjonen stanset i 1991. De tiltak som ble iverksatt for å begrense metallavrenningen har ikke
lyktes.
Jeg vil be ordføreren redegjøre for resultatet av besøket fra statsekretær Rikke Lind nylig og hvilken
strategi kommunen skal forfølge videre for å frambringe en løsning på en etterhvert uholdbar situasjon.
Dette innebærer også hvorvidt Ordføreren og Kommunen vil stille krav om permanent måling på
metallinnholdet også ved Finneidstraumen for kontinuerlig å dokumentere mulig metallavrenning helt til
Skjerstadfjorden.

Spørsmålspremisset kan utvides i møtet

Per-Gunnar Skotåm
Rødt

Interpellasjon til Kommunestyremøtet 10. mai om aktiv bruk av de virkemidler kommunen rår over for å
skape nye arbeidsplasser.

Vi kunne sist sommer registrere nyheten i riksmedia at nasjonale miljøorganisasjoner lanserte Sulitjelma
som et egnet lagringssted for de etterhvert enorme samlingen av dataservere som store
finansinstitusjoner, sosiale media, industriselskap og andre har behov for.
Disse har behov for geologisk og politisk stabilitet, sikker og rimelig energiforsyning, samt kald luft eller
vann til kjøling.
Sulitjelma har en del unike fortrinn knyttet til eksisterende tunneler i stabilt gråberg som kan utvides til
fjellhaller. i tillegg store nedlagte industribygg som kan danne utgangspunkt for industrietablering.
Flere uavhengige kraftstasjoner i umiddelbar nærhet garanterer stabil eltilførsel der andre lokaliteter alltid
har usikkerheten med mulig linjebrudd ved uvær og utfall av strømforsyningen.
Et vesentlig fortrinn for Fauske og Sulitjelma er ikke minst avtalen om konsesjonskraft fra Daja Kraftverk
som kan gi industritiltak i kommunen reduserte energiutgifter i betydelig omfang. Denne avtalen utløper i
2016, men utelukker ikke en forlengelse.
Hva vil ordføreren sette igang av tiltak for å promotere Sulitjelma og Fauske som lokaliseringssted for
industrielle IKT miljøer i tråd med det som blant annet skjer i Luleå i Sverige hvor Facebook er igang med
en kjempeetablering?

Vil ordføreren sette igang et arbeid for at konsesjonskraftavtalen kan forlenges på permanent basis også
etter 2016?

Interpellasjonspremisset kan utvides i møtet.

Per-Gunnar Skotåm
Rødt


