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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 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 



Utskrift er foretatt den  11.05.12  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen ledet møtet. 

 

Som setteordfører ble Arnt Pedersen enstemmig valgt. 

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre dramaelevene Ann-Heidi Kyllingmark og Ida 

Almo Nicholaisen. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 

1. Skolestruktur. Må bare se på kvalitet i skolene. 

2. Vestmyra skole. Må denne skola vente til skolestrukturdebatten er ferdig? 

3. Sulitjelma kloakk. Hva er status? Er politikerne gjort oppmerksom på dette? 

4. Sakspapirer. De tre første vara burde fått sakspapirene i papir tilsendt. 

 Kjell Eilertsen (FL): Referatsaker. Kontrollutvalgets vedtak i sak 6/12 burde vært satt 

opp som egen sak. 

 Kjetil Sørbotten (FL): Skolestruktur. Tillitsvalgte og foreldrerepresentanter er blitt 

sjikanert i gruppa. Hvordan få en god prosess med mer demokrati? 

 Ole Tobias Orvin (SV): 

1. Skolestruktur. Er enig med Sørbotten. 

2. Vikarordning. Ønsket intern vikarordning og økte stillingshjemler. Har vi ekstern 

avtale? 

 Per Gunnar Skotåm (R): 

1. Kloakk Sulitjelma. Ordfører sa at hun ikke var kjent med dette. Dette er blitt gjort 

oppmerksomt i budsjett 2011 og økonomiplan fra rådmannen, hvor han har skrevet 

at det blir kostnadskrevende. 

2. Skal det være politisk prosess i kommunestyre? 

 Tom Vidar Karlsen (AP): Referatsak sak tilbake til kommunestyret. 

 Jørn Stene (FL): 

1. Etterlyser sak ang. innkjøpsreglement. 

2. Skolestruktur. Er enig med Sørbotten. 
 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Grunngitt spørsmål fra representanten Per Gunnar Skotåm. 

 

Interpellasjon fra representanten Per Gunnar Skotåm. 

Per Gunnar Skotåm foreslo: 

Fauske kommunestyre ber kraftutvalget om å starte arbeidet med å få forlenget 

industrikvotekraftavtalen utover 2016. 

 

R’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Svar på spørsmål: 

Kjell Sverre Jakobsen:  

Ordfører svarte. 

Pkt. 1. Skal se på kvalitet i skolene. 

Pkt. 2. Må vente til etter 21. juni 2012. 

Pkt. 3. Har ikke vært oppmerksom nok og må vise ydmykhet. 

Pkt. 4. Vi skal først evaluere ordningen. Varamedlemmer vil få sakspapirene tilsendt ved 

innkalling. 

Kjell Eilertsen:  

Ordfører svarte. Er behandlet. 

Kjetil Sørbotten:  

Ordfører svarte. God og åpen prosess. Skal avholdes folkemøter. Tror det vil bli lagt fram 

alternativer. 

Rådmannen svarte. Tette tidsfrister. Kommunestyret vedtok i desember. Tar vi bort tid til 

høring, blir det kort tid. Skal holde tidsfrister satt av politisk nivå. Er klar over at det er 

uenighet i gruppa. De er ikke enige om mandatet. Dette er omkamp i prosessarbeidet. Friske 

debatter må ikke forveksles med mangel på respekt. 

Ole Tobias Orvin:  

Ordfører svarte. Vedtak i PART: Avtale skulle bort. Men vi er bundet opp av avtalen. 

Per Gunnar Skotåm:  

Ordfører svarte. Vi skal ha politiske prosesser i kommunestyret. Men alle har egne 

oppfatninger om hva dette er. Ordførers dør er alltid åpen. 

Jørn Stene:  

Ordfører svarte. Det arbeides med innkjøpsreglementet. Håper at saken er ferdig til 

kommunestyret i juni. 

 

 

Ordfører orienterte om E6 utenfor sentrum. Dette ble tatt opp i kommuneplanen. Videre 

prosess må tas i plan- og utviklingsutvalget. Saken vil så etter hvert komme i kommunestyre. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/3724      

 Arkiv sakID.:   12/951  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    099/12 KOMMUNESTYRE Dato:  10.05.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-099/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/3723      

 Arkiv sakID.:   12/950  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    100/12 KOMMUNESTYRE Dato:  10.05.2012 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/2680 S 12/693 20.03.2012  REFERATSAKER I PERIODEN 

 12/2947 I 04/2339 13.03.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL - FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 13.MARS 

2011 

 12/2948 I 12/745 22.03.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

REDEGJØRELSE FRA 

ADMINISTRASJONEN: 

OPPFØLGING AV VEDTAK 

VEDRØRENDE HÅNDGIVELSE 

OG SALG AV TOMT I HAUAN 

 12/2949 I 12/746 22.03.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

REDEGJØRELSE FRA 

ADMINISTRASJONEN: 

KOMMUNENS OPPFØLGING 

AV HELSETILSYNETS 

RAPPORT DATERT 9.MAI 2011 

 12/2950 I 12/747 22.03.2012 Salten 

kontrollutvalgsservice 

VIDERE OPPFØLGING AV 

NUMMERERT BREV NR 1 2011 

- MANGLENDE 

PASIENTREGNSKAP 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-100/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 02/12 tas til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at formannskapet foretar en gjennomgang av prosjektet 

ungdoms-/studentboliger for å avklare status for gjennomføring av prosjektet og 

status for restarealet. 

3. Kommunestyret forutsetter at formannskapet får seg forelagt ei sak hvor det 

fremkommer hvilke tiltak rådmannen iverksetter for at politiske vedtak følges opp. 



 

FL’s forslag ble trukket. 

 

Ordfører foreslo at saken ble satt som egen sak (114/12) med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i sak 2/12 til etterretning. 

 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 06/12 tas til orientering. 

2. Kommunestyret retter kritikk mot rådmannen for manglende oppfølging av 

revisjonens anmodning om å få seg forelagt pasientregnskaper til revisjon. 

3. Kommunestyret forutsetter at slike anmodninger fra revisjon følges opp for 

fremtiden. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

  

Resten av referatene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

VEDTAK: 

Kontrollutvalgets vedtak 02/12: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i sak 2/12 til etterretning. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 06/12: 

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 06/12 tas til orientering. 

2. Kommunestyret retter kritikk mot rådmannen for manglende oppfølging av 

revisjonens anmodning om å få seg forelagt pasientregnskaper til revisjon. 

3. Kommunestyret forutsetter at slike anmodninger fra revisjon følges opp for 

fremtiden. 

 

Resten av referatene ble enstemmig tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Ordfører    

Rådmannen    

Salten kommunerevisjon IKS Postboks 140 8201 FAUSKE 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/3716      

      Arkiv sakID.:   12/944  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    101/12 KOMMUNESTYRE Dato:  10.05.2012 

 

 

 

INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: 1. Prosjektplan  Interkommunal eierstrategi I Salten 

2. Referat fra styringsgruppemøte 1 

 

 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 framgår bl.a.: 

 

6. Interkommunalt samarbeid 

 

2011 har vist at det er både positive og negative effekter ved interkommunalt samarbeid. 

På en rekke områder oppnår man en styrket kompetanse, økt fleksibilitet 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 samarbeidsordninger skal kartlegges. Strukturen på 

dagens samarbeidsordninger skal vurderes. Likeså finansieringsmåtene. Dette skal munne ut i 

alternative forslag til fremtidige løsninger. 

 

Prosjektet er viktig i forhold til å skape et grunnlag for rammene 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 stilling til. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha dette nye rammeverket på plass før det 

vurderes vesentlige endringer i hvilke samarbeidsordninger vi skal være med i, jfr 

kommunestyrets foranstående vedtak. 

 

 

 

 

 

 



INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning at det i regi av Salten 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 framlagt/behandlet. 

 

 

KOM-101/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar til etterretning at det i regi av Salten 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 framlagt/behandlet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/1974      

      Arkiv sakID.:   12/354  Saksbehandler:  Line Kristiansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    102/12 KOMMUNESTYRE Dato:  10.05.2012 

 

 

 

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 kommunale 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 skjenkebevilling 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 innspill fra Politiet på Rådmannens 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 unngå ordensforstyrrelser. Det bes derfor lyttet til de anbefalinger som 

er gitt. Mitt klare innspill er at Fauske og Saltdal må ha samme åpningstid. 

 

3.2 Salgstid for øl 

Jeg har ingen innvendinger mot de salgstidene som er, men anbefaler at disse blir samkjørt med 

Saltdal og Sørfold slik at vi har de samme salgstidene. 

 

Rådmannen har sjekket tidene for skjenking i våre nabokommuner: 

Sørfold: tillatt med skjenking av øl og vin til kl. 03.00, og brennevin til kl. 02.00. 

Saltdal:  tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00 på lørdag og søndag, 

søndag – torsdag er det tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 01.00.  



 

 

Rådmannen har sjekket tidene for salg av øl i våre nabokommuner: 

Sørfold:  salg av øl tillatt på hverdager fra kl. 08.00-20.00 og på dager før søn- og 

helligdager  skal salget opphøre kl. 18.00 

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

helligdager  skal salget opphøre kl. 18.00 

Dette er iht. nasjonale føringer. 

 

Kommunelege I hadde ingen innspill 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: 

 

Rådmannen legger fram forslag til «Alkoholpolitisk handlingplan 2012-2016» endringer fra 

forrige gang planen ble vedtatt.  

 

På bakgrunn av innspill fra Politiet og for å få et regelverk ang. skjenking av alkohol som er likt 

våre nabokommuner foreslår Rådmannen endringer i skjenketidene for alkohol. 

 

INNSTILLING : 
 

Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på å vedta fremlagte «Alkoholpolitiske 

handlingsplan 2012-2016» med følgende endring: 

 

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00. 

 

 

KOM-102/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo endring i punkt 3.1.: 

Første setning «antall bevillinger for salg av øl begrenses til 4» erstattes med: 

Med unntak av Sulitjelma skal salg av øl foregå fra egne utsalg. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

1. Skjenketiden for serveringstider settes til kl. 03.00. 

2. For stemmekretsen Strømsnes og Kosmo videreføres dagens ordning med salg av øl 

fra egne utsalg. For resten av kommunen kan øl selges i butikk. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo endringer til alkoholpolitisk plan: 

2. Retningslinjer for tildeling av bevillinger, side 3: 

 

1. Forslag: Kommunestyret treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av 

øl og kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev. tillatelse til 

uteservering av alkohol. 

 



(Det vil være en naturlig konsekvens av dette forslaget at man også endrer følgende) 

 

5.2 Reaksjoner ved overtredelse, s 7: 

 

2. Forslag: Inndragning av bevillingen for resten av bevillingsperioden – delegeres 

kommunestyret. 

 

Videre for å følge opp planens målsettinger og virkemidler: 

 

6. Rapportering, s 7: 

 

3. Forslag (for å presisere): Administrasjonen utarbeider og fremmer for kommunestyret, 

en årlig melding om utviklingen av alkoholomsetningen i Fauske … osv. 

 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 01.00. 

 

 

R’s forslag ble forkastet med 27 mot 4 stemmer. 

KRF’s forslag pkt. 1 og 2 ble forkastet med 26 mot 5 stemmer. 

KRF’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer. 

FRP’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 20 mot 11 stemmer. 

FRP’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 27 mot 4 stemmer. 

H’s forslag ved vedtatt med 22 mot 9 stemmer. 

Innstillingen med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Rådmannen innstiller overfor kommunestyret på å vedta fremlagte «Alkoholpolitiske 

handlingsplan 2012-2016» med følgende endring: 

 

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00. 

 

Administrasjonen utarbeider og fremmer for kommunestyret, en årlig melding om 

utviklingen av alkoholomsetningen i Fauske … osv. 

 

Første setning «antall bevillinger for salg av øl begrenses til 4» erstattes med: 

Med unntak av Sulitjelma skal salg av øl foregå fra egne utsalg. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget til videre forføyning    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/2066      

      Arkiv sakID.:   12/544  Saksbehandler:  Line Kristiansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    076/12 FORMANNSKAP Dato:  23.04.2012 

 103/12 KOMMUNESTYRE  10.05.2012 

 

 

 

EIENDOMSSKATT 10 ÅRSTAKSERING AV BOLIGEIENDOMMER 

   

 
Vedlegg: Lov om eigendomsskatt til kommunane 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune skriver ut eiendomsskatt i områder utbygd på byvis samt verker og bruk. 

Alminnelig taksering foregår hvert 10. år, med mindre kommunestyret under særegne forhold 

beslutter at ny taksering skal finne sted tidligere. Under særegne forhold kan også 

kommunestyret beslutte at taksering først skal finne sted senere, dog ikke over 3 år fra den tid da 

alminnelig taksering ordinært skulle vært avholdt. 

 

Det er nå 10 år siden forrige alminnelige taksering i vår kommune og ny alminnelig taksering 

skal nå gjennomføres. I den forbindelse utreder Finansdepartementet nå lovendringen. 

 

Finansdepartementet utreder i disse dager om kommunene skal få bruke ligningsverdiene på 

boliger som basis for eiendomsskatten. Alle boligeiere skulle i fjor innrapportere boligstørrelse, 

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

 

Lovforslaget er sendt på høring, med høringsfrist 26.06.2012. 

 

Saksopplysninger: 

 

Bakgrunnen for at kommunen skal kunne benytte ligningsverdi (formuesverdi) er at det forenkler 

arbeidet for kommunen, og sparer kommunen for kostnader. 

 

Slik Rådmannen ser det er det usikkert om det blir vedtatt at kommunene kan bruke 

ligningsverdien på boligene. Rådmannen har heller ikke mulighet til å si noe om den økonomiske 

konsekvensen av å bruke 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 formuesverdier vil gjelde kun for boliger, ikke verdifastsettelse for andre type 

eiendommer – slik administrasjonen har forstått forslaget. 

 

 

 

 



Saksbehandlers 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 kunne bruke ligningsverdi som 

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 vurdering om hvilken 

verdivurdering som skal benyttes 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 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

2014. 

 

 

KOM-103/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget til videre forføyning    
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FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021 

   

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

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

datert 01.10.2011. 

 

Saksopplysninger: 

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

Landbuks- og matdepartementet vil sette krav om at det innen 2001 skal forelig ge 

kommunevise hovedplaner for utbygging av skogsveinettet. 

 

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

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

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

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

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

en ganske grov oversiktsplan ofte uten forutgående befaring i marken av planlagte veier og 

uten nytte/kostnads- og miljøvurderinger av planlagte veier. Fokuset var dessuten også mest 

på bygging av traktorveier og mindre på bilveier. Av forannevnte grunner og det faktum at 

Tiltaksplanen for skogbruk (1988 – 1998) nå er foreldet, har det vært naturlig å ta initiativ for 

å få utarbeidet en ny og noe grundigere hovedplan for skogsveier i kommunen.   

 

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

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

ført som prosjektansvarlig. 

 

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

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

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

typer skogveier. 

 

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

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

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

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

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

skogbrukssjefen. 

 



Planforslaget har blitt vurdert i forhold til kommuneplanens arealdel og eksisterende 

reguleringsplaner i kommunen for å unngå konfliktfylt overlapping. 

 

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

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

veiene er kalkulert til ca kr 12.809.000.  

 

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

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

traktorveiene er på ca kr 5.064.000. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den kommunale 

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

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

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

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

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

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

andre før de behandles og evt. godkjennes av kommunen.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

forskrifter. 

 

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

veilednings- og motiveringsarbeid overfor skogeiere og i tilknytning til kommunens 

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

omverden en oversikt over hvor det i fremtiden kan påregnes bygging av skogsveier med 

ulike veiklasser. 

 

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

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

lønnsomt å bygge bilvei enn traktorvei. Skogsbilveibygging vil medføre klart mindre 

transportkostnader og energibruk for samfunnet. Terrengtransport koster 50 ganger mer enn 

transport med tømmerbil. Det kreves dessuten normalt 50 – 60 ganger mer energi pr. fm3 ved 

terrengtransport enn med tømmerbil. 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 

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

Plan- og utviklingsutvalget til godkjenning for offentlig høring. 

 

INNSTILLING : 
 

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

skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til 

offentlig høring. 

 

 

PLUT-004/12 VEDTAK-  25.10.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011, og godkjenner planforslaget lagt ut til 

offentlig høring. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Saken har vært lagt ut til offentlig høring og det har i den sammenheng 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 Administrasjonsbygget, på 

biblioteket på Straumsnes, på biblioteket i Sulitjelma og på Fauske kommune sin hjemmeside 

på internett under Kunngjøringer og høringer.  Det har i tillegg blitt sendt høringsskriv til 6 

forskjellige 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 Statens vegvesen 

Statens vegvesen har ingen innvendinger til hovedplanen for skogsveier men peker på 

viktigheten av å søke om avkjørselstillatelse 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 – rammebetingelser. 

 

Uttalelse fra Jo Vidar Nordhaug: 

Jo Vidar Nordhaug mener at skogsbilvei nr. 31 P vil påføre hans lille skogteig for mye skade 

ved å legge beslag på skogareal. Han peker samtidig på at han, slik han ser det, ikke har behov 



for en slik skogsbilvei. Han ber derfor om at det, hvis veien skal bygges, blir tatt hensyn til 

dette slik at man søker å unngå 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 tillatelse 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 samme 

nytten hvis den blir bygd.  

 

I forbindelse med flere veier som omfattes av hovedplanen vil det kunne være uenighet 

mellom skogeiere om veier skal bygges, eller hvor de skal bygges. Det vil i praksis være 

vanskelig å trekke inn slike problem når en slik oversiktsplan som Hovedplanen for 

skogsveier  skal behandles av kommunen. Det vil uansett være opp til skogeierne selv i stor 

grad om veiene i planen skal bygges eller ei.   

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland: 

Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland uttaler at de ikke har godt nok 

datagrunnlag til å kunne uttale seg til arealbruken som bygging av de 44 planlagte 

skogsvegene vil innebære for kulturminner. De peker på at Nordland fylkeskommune som før 

må få tilsendt de ulike søknader om bygging av skogsveier til uttalelse. Fylkeskommunen vil 

da ta stilling til om det er behov for befaring på stedet før kulturminnefaglig uttalelse kan gis. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Søknader om byggetillatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes til Nordland 

fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.  

 

 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland: 

Reindriftsforvaltningen Nordland viser til at de ulike planlagte veier ikke er vurdert i forhold 

til reindriftens bruk av områdene og forutsetter derfor at hver enkelt veisøknad 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 kommune sine areal. Det pekes på at etablering av nye veier inn i 

beiteområder i enkelte tilfeller kan medføre store ulemper for reindriften, men at skogsveier 

også i noen tilfeller kan være til nytte for reindriften hvis reineiere får bruke veiene i perioder 

de har rein i området. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Søknader om byggetillatelse for den enkelte skogsvei skal alltid sendes 

Reindriftsforvaltningen Nordland og heretter også det berørte reinbeitedistrikt.  

 

Uttalelse fra Solvik Utmarkslag: 

I uttalelsen fra Solvik Utmarkslag foretar utmarkslaget en vurdering av de 5 planlagte 

skogsveiene som Hovedplanen for skogsveier omfatter på gården Solvik sine utmarksareal. 

Utmarkslaget har ingen innvendinger mot at 4 av disse planlagte veiene fortsatt tas med i 

planen. Den femte av disse veien, 14 P, mener utmarkslaget derimot ikke hører hjemme i 

planen idet de mener dette er en kommunal vei som kommunen har vedlikeholdsansvar for. 



 

Vurdering/anbefaling: 

Det planlagte veiprosjekt 14 P består i å ruste opp en tyngre traktorvei (opprinnelig en 

gammel 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 veiformann. 

Kommunen skulle i følge søknaden om statstilskudd fra skogbruket ta på seg 

vedlikeholdsansvaret for veien. På veimappa for denne veien er det ingen dokumenter som 

viser at veien skulle være en kommunal vei eller at det for eksempel har blitt avstått veigrunn 

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 brukes som, var 

skogsvei og at veien i lang tid ville komme til å ha svært liten trafikk. At kommunen har 

påtatt seg vedlikeholdsansvaret er nok ikke så merkelig siden dette var den første bilveien 

som ble bygd til bosettingen ved Solvik. I dag synes det naturlig nok ikke like 

maktpåliggende for Fauske kommune å vedlikeholde denne veien siden den har liten eller 

ingen adkomstmessig betydning for bosettingen ved Solvik.  

 

Uansett hvem som skal regnes som eier av veien som går fra Solvik til Grytvikmoen, så vil 

det være økonomisk fornuftig for skogeierne i området å få gjennomført prosjekt 14 P. Dette 

prosjektet må faktisk regnes som et av de mest økonomisk lønnsomme veiprosjektene i 

Hovedplanen for skogsveier og bør ikke tas ut av planen. Det vil likevel ikke være noen som 

tvinger skogeierne til å realisere prosjekt 14 P. Det er noe de bestemmer selv.   

 

Uttalelse fra NVE: 

NVE viser i sin uttalelse til at det i Hovedplanen for skogsveier ikke beskrives i så stor grad 

hvordan de ulike planlagte skogsveianlegg vil forholde seg i tilknytning til de vassdrag de 

kommer i berøring med og at vannressursloven med sine bestemmelser vil regulere slike 

forhold uavhengig av tiltakets behandling etter annet lovverk. Vannressursloven § 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 av en konsesjon etter 

vannressursloven. NVE peker for øvrig på at ganske små vann/vassdrag vil være å regne som 

vassdrag etter vannressursloven. NVE mener at tiltakets/veiprosjektets virkning for vassdrag 

og hvilke løsninger som velges må vurderes når de enkelte veianlegg behandles. 

 

NVE er i sin uttalelse også opptatt av at det ved bygging/opprusting av skogveianlegg må 

foretas vurdering av skredfare i tilknytning til skogsveiplaner, noe de viser til at det ikke er 

gjort i forbindelse med Hovedplanen for skogsveier. NVE mener derfor at Hovedplanen for 

skogsveier bør slå fast at skredfare må vurderes når de enkelte veianlegg behandles. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Skogbrukssjefen har foretatt en vurdering 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 til 

skogsveibygging – rammebetingelser at det i tilknytning til de enkelte veisøknader må foretas 

en vurdering av veianleggets virkning for berørte vassdrag sett i forhold til alternative 



løsninger. På samme sted i Hovedplanen for skogsveier bør det også tas inn at det i forhold til 

veier det søkes byggetillatelse for, må foretas en vurdering av skredfaren. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med 

de tillegg 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 tillegg som er foreslått i saksutredningen (understreket). 

 

 

KOM-104/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Forslag til Hovedplan for skogsveier 2012 – 2021, datert 01.10.2011 godkjennes med 

de tillegg som er foreslått i saksutredningen (understreket). 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I KJELVATN 

   
Vedlegg: Reguleringskart 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. A/S Salten Kartdata har 

utført det karttekniske arbeidet. Planforslaget fremmes av Fauske kommune som en 

områderegulering. 

 

Planområdet er på ca. 31 daa og ligger i nordenden av Kjelvatnet i Sulitjelma. Statskog SF er 

grunneier (119/1) i området. 

 

Hensikten med planen er å bedre tilretteleggingen for allmennheten gjennom å utvide arealet 

for båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillingsplass for biler og 

tilrettelegge for en universelt utformet flytebrygge. Det avsettes egne parkeringsplasser for de 

med nedsatt funksjonsevne. Nytt båtutsett skal også ha bedre tilgjengelighet for alle 

brukergrupper. 

Det skal i tillegg avklares fremtidig arealdisponering for naustbebyggelsen i området. 

Viser for øvrig til vedlagt planbeskrivelse. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Naust, garasjer, energianlegg og teknisk anlegg. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, parkeringsplasser, veg, snuplass 

og annen veggrunn. 

3. Landbruks-, Natur og  friluftsområder samt Reindrift: 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 til utbygging 

(Byggeområder), samt utenfor områder avsatt til spredt bebyggelse (LNF-B, C og E), skal 

arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 (pbl 1985), 



samt fradeling av eiendom til slikt formål, ikke finne sted før arealene inngår i 

reguleringsplan. 

Foreliggende forslag til områderegulering ivaretar dette plankravet.    

   

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

 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  

Is-/snøskred Nei  

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei  

Flomfare Ja SKS Produksjon AS har vurdert en høydemessig plassering av 

naust, opp mot hva man kan forvente av vannstand i Kjelvatnet 

ved flom, som følger: 

Q 500 (500 årsflommen) i Kjelvatnet vil nå opp til kote 510,36 

som er 86 cm over høyeste regulerte vannstand (HRV på 509,50). 

Fra 1992 er det registrert flomvannstander og noen få ganger er det 

nådd over kote 510,00. Dette var før SKS bygget om dammen i 

vestre løp. I dag er det en mye bedre flomavledning gjennom den 

store segmentluka i dammen. Terskelen på luka ligger på kote 

506,50 og luka har en bredde på 8 meter.  

Ut fra dette konkluderes det med at naustene ikke bør plasseres 

lavere enn 50 cm over HRV, dvs. på kote 510,00. 

Med denne bakgrunn er det tatt inn i reguleringsbestemmelsene at 

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

Springflo Nei  

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 

etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei  

Annet… Nei  

 

 

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 

næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  

- landbruksareal 

- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 

 

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  

Olje-/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer for Nei  



eksempel industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Høyspentledninger Nei  

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Nei  

Forurenset grunn og sjøsedimenter, 

endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  

Dumpeområder i sjø Nei  

 

 

INFRASTRUKTUR 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

- hendelser på veg 

- hendelser på jernbane 

- hendelser på sjø/vann 

- hendelser i luften 

Nei  

Veger med mye transport av farlig gods Nei  

Ulykkesbelastede veger Nei  

Støysoner ved infrastruktur Nei  

 

 

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og 

derfor bør ha en grundig vurdering. 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  

Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  

Skole/barnehage Nei  

Flyplass Nei  

Viktig vei/jernbane Nei  

Jernbanestasjon/bussterminal Nei  

Havn Nei  

Vannverk/kraftverk Nei  

Undervannsledninger/kabler Nei  

Bru/demning Nei  

  

Rådmannen konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige 

eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert i 

Planbeskrivelsen. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

  

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 



Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

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. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.2011 – 16.01.2012. Det 

er innkommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

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

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

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan og miljø. 

“Planfaglig vurdering 

Nordland fylkeskommune 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. 

 

Kulturminnefaglig vurdering 



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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Vi er derfor tilfreds med at aktsomhets- og 

meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 andre ledd er omtalt i reguleringsbestemmelsene.” 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen ser at pkt. 5.4 i bestemmelsene bør gjøres mer entydig og 

anbefaler følgende endring: Innenfor området SB1 skal det etableres flytebrygge i tilknytning 

til parkeringsplasser for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell 

utforming slik at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet. 

 

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

 

TA1 er eksisterende målestasjon tilknyttet Salten Kraftsambands energiproduksjonsanlegg. 

Veg 2 er eksisterende veg frem til denne der P4 er parkeringsbehov primært tilknyttet TA1. 

Rådmannen anbefaler å opprettholde denne løsning.   

   

 

Uttalelse fra Sametinget. 
“Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 

aktuelle området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til den aktuelle 

søknaden. 

 

Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. 

Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes 

§ 6.1. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

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

kulturminner er først og fremst fysiske spor, løse og faste, etter samisk virksomhet, men også 

immaterielle minner som f.eks. stedsnavn og lokal tradisjon hører inn under begrepet. Mange 

av disse er ikke funnet og registrert av kulturminnevernet ennå. Det er ikke tillatt å skade eller 

skjemme et fredet kulturminne eller sikringssonen på 5 meter rundt dette, jf. kml. §§ 3 og 6.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen Region nord. 

“Vi har ingen merknader til foreslått områderegulering for Naustbukta i Kjelvatn.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra NVE Region Nord. 

“NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, grunnforhold og 

energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner. 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for allmennheten gjennom å utvide arealet for 

båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillingsplass for biler og 

tilrettelegge for en universelt utformet flytebrygge. 

 



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. 

“Reindriftsforvaltningen har ikke mottatt merknader eller innspill fra Balvatn 

reinbeitedistrikt. 

 

Reindriftsforvaltningen 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 reindriften. 

 

Reindriftsforvaltningen 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 konkrete merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommuneoverlege. 
“Områdeplan for Naustbukta, Kjelvatnet, sak 167/11, er vurdert ut fra helsemyndighetens 

regelverk. Kommuneoverlegen har ingen merknader til planen.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Fauske eldreråd. 
“Fauske eldreråd har ingen merknader til områderegulering for 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 råd for funksjonshemmede har ingen merknader til områderegulering for 

Naustbukta i Kjelvatn.” 

 



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse/innsigelse fra Ove Kvitblik. 

“Undertegnede er eier av naust 1841/119/1/369, kjøpte dette naustet for å få en enklere 

tilkomst for utsetting og inndraging av båt. 

 

Da jeg har kronisk plager med nakke og armer (dette kan dokumenteres) ser jeg at jeg får 

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 at jeg får 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 kjøpte 

dette.”    

 

Vurdering/anbefaling: Høyde på Veg1 mellom eksisterende naust og båtopplag SL1 vil 

ligge på ca. høyeste regulerte vannstand (HRV), dvs. kote 510,00. Det betyr at planlagt veg 

vil ligge lavere enn gulv i eksisterende naust. 

 

Vegen vil få en kjørebanebredde på ca. 3,0 m og går videre i en slak skråning (SL1) ned mot 

vannet. 

 

For nausteierne 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. vinsjløsninger (“vinkeldrag”), transportable lunnedrag og 

evt. tiltak i vegbanen. Naustets plassering kan også bli vurdert. 

 

Foreliggende planforslag er fremkommet utfra en grundig vurdering der hovedmålet er å øke 

tilgjengeligheten i området for alle. Dette er bl.a. planlagt gjennom utvidelse av areal til 

båtopplag sommerstid og etablering av nye båtutsett. 

 

Innerst i Naustbukta skal det tilrettelegges med flytebrygge slik at muligheten til å bruke båt i 

Kjelvatnet blir betydelig bedre for alle brukergrupper.  

P.g.a. begrenset plass innerst i Naustbukta er planlagt nytt båtutsett (U2) flyttet lengre ut som 

vist i foreliggende planforslag. 

 

Alt i alt vurderes samfunnsinteressene i dette tilfellet å veie tyngre enn ulempene for den 

enkelte nausteier som følge av noen meter lengre båttransport mellom naust og vannet. 

 

Rådmannen 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 innenfra. En tofelts vei med bredde vel 3 meter (?) foran 

naustet, samt en helning med tilsvarende bredde mot vannet, vil vanskeliggjøre bruken av 

naustet som båthus! Ut- og innsetting av båten blir betydelig forverret! 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 ett felts foran de 5-6 naustene på vestsida. Avstanden 

mellom U1 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 båten foran 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 til vurdering/anbefaling ovenfor under uttalelse fra Ove 

Kvitblik. 

 

Det er naturlig at område av SL1 og SL2 rett foran eksisterende naust reserveres disse. Skulle 

dette bli et problem kan enkel informasjonstavle etableres på strategisk sted i området. 

 

 

Uttalelse fra Per Harald Ottestad. 

“Undertegnede fester en nausttomt på G.nr/ B.nr 119/1 med festenummer 9580. 

Festekontrakten ble inngått med Sulitjelma Gruber 04.09.1969 og senere overført til Statskog 

som bortfester. Fra 1970 og frem til vinteren 2011 har det vært oppført et naust med en 

grunnflate på ca. 22 m². Dette naustet falt ned på grunn av snølast i 2011 og tomten ble 

ryddet samme sommer. Jeg planlegger å sette det opp igjen sommeren 2012.01.13 

 

Naustet hadde følgende koordinater: 

Høyre hjørne bakkant:   7440389.269 Ø  545346.824 N 

Venstre hjørne bakkant: 7440393.669 Ø  545350.828 N 

Venstre hjørne forkant:  7440391.393 Ø  545352.859 N  

 

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

 

Naustet er ikke tegnet inn i forslaget til områderegulering selv om det ser ut som at naustet er 

berørt av det tilsendte forslaget. Jeg ser at naustet heller ikke er tegnet inn i kartet fig. 1. 

vedlegg, men kan sees på fig. 2. vedlegg. 

 

Jeg ber om at naustet tas med i reguleringsplanen. 

 

Det planlagte nye garasjeanlegget er lagt i et område det ligger mye snø og vil sannsynligvis 

dekkes helt om vinteren. Vintertraseen for skiløypen til Kjelvatn går også der. Jeg regner 

imidlertid med at veien vil bli brøytet og at parkeringsplassen vil bli tatt i bruk hele vinteren 

etter at tiltaket er gjennomført slik at dette vil endre seg uansett. 

 



For øvrig har jeg ikke flere kommentarer til reguleringsforslaget.” 

 

Vurdering/anbefaling: I samråd med Statskog (grunneier) anbefaler rådmannen at 

angjeldende naust (22 m²) tas inn i reguleringsplanen med benevnelse N13 og vil inngå i 

bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende naustbebyggelse. 

 

Bestemmelsenes § 3, pkt. 3.3 sier følgende om brøyting av Veg1 og Veg 2: Eksisterende Veg1 

og Veg2 opprettholdes som offentlig bilveg, men forutsettes ikke brøytet om vinteren. 

Rådmannen ser ingen grunn til endring av denne ordlyd. 

 

 

Uttalelse/merknad fra Anne Berit S. Olsen. 

“Undertegnede ser at planutvalgets forslag til områderegulering av Naustbukta har planer 

om oppfylling 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 umulig for meg å få båten inn og ut av naustet 

hvis planene realiseres. 

Tilbakemelding om forslag for regulering av Naustbukta og den demokratiske prosessen er 

meget ønskelig.” 

 

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

Kvitblik. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbukta.  

 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 – Flytebrygge SB1 – skal lyde som følger: 

Innenfor området SB1 skal det etableres flytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser 

for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at 

personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet. 

 

Eksisterende naustplassering N13 med grunnflate 22 m² tas inn i 

områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende 

naustbebyggelse. 

 

 

PLUT-044/12 VEDTAK-  16.04.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbukta.  

 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 – Flytebrygge SB1 – skal lyde som følger: 

Innenfor området SB1 skal det etableres flytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser 



for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at 

personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet. 

 

Eksisterende naustplassering N13 med grunnflate 22 m² tas inn i 

områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende 

naustbebyggelse. 

 

 

KOM-105/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbukta.  

 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 – Flytebrygge SB1 – skal lyde som følger: 

Innenfor området SB1 skal det etableres flytebrygge i tilknytning til parkeringsplasser 

for personer med spesielle behov. Flytebrygga skal ha en universell utforming slik at 

personer med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang til å nyte båtlivet. 

 

Eksisterende naustplassering N13 med grunnflate 22 m² tas inn i 

områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende 

naustbebyggelse. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID 

   

 
Vedlegg: Notat fra Barlindhaug Consult AS datert 24/2-2012. 

Kart over området Vatnbygd/ Finneid 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Fauske kommune bygde tidlig på 1960-tallet ut vannforsyningen fra Stengvann og til 

sentrumsområdene i Fauske. Vannledningen ble da anlagt som sjøledning fra Vatnan og til 

Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvannledningen midt i Nervatnet. 

Dette ble løst ved å trekke inn en Ø280 mm PE-ledning inn i den ødelagte vannledningen. Denne 

Ø280 mm-ledningen er i dag en flaskehals for vannforsyningen til Fauske ved at den begrenser 

både trykk og mengde til sentrumsområdet. Brannvannsdekningen og forsyningssikkerheten til 

de høyereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er i dag spesielt sårbart.  

 

 

Tidligere utførte prosjekter 

 

Fauske kommune startet i 2005 et prosjekt hvor det var planlagt å anlegge hele sjøledningen som 

landledning. I perioden fram til 2008 ble det i egenregi anlagt en ny ø500 PE-ledning fra Vatnan 

(hvor dagens hovedvannledning går ut i Nervatnet) og fram til avslutning ca. 250 m vest for 

Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneid stoppet opp på grunn av nedprioritering i 

forhold til andre prosjekter. 

 

 

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid 

 

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 mill. til videreføring av ny hovedvannledning 

mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkurransegrunnlag hvor det 

var planlagt videreføring av hovedvannledningen 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). 

 



Prosjektet 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 budsjettkalkulasjon og de innkomne anbud. Det ble derfor valgt 

å avlyse konkurransen og vurdere alternative løsninger. Se vedlagte innledning for utfyllende 

beskrivelse.  

 

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 2011 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 Vatnbygdveg fram til Kobbsteinen 

som tidligere planlagt. 

 

 

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ 

 

Vedlagt er utarbeidet kostnadsberegning for begge alternativer hvor det framkommer at 

alternativ 2 med forlenget sjøledning kommer ut med en totalkostnad på kr. 6,5 mill. Dette er ca. 

1,4 mill. mindre enn det opprinnelige alternativet.  

 

 

Kostnader og finansiering 

 

Kostnader: 

 

Kostnadsberegning nytt revidert alternativ:   kr. 6,5 mill. 

Medgåtte prosjekteringskostnader:    kr. 0,5 mill 

Totalt:        kr. 7,0 mill. 

 

Finansiering: 

Bevilget i k-sak 38/10:     kr. 3,5 mill. 

Bevilgning 2012:      kr. 3,5 mill. 

Totalt:        kr. 7,0 mill 

 

 

På grunn av tidligere opparbeidet vannfond vil lånopptaket ikke medføre økte vannavgifter 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 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.  

 

 

 

FOR-074/12 VEDTAK-  23.04.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.  

 

 

KOM-106/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    

Økonomisjef    
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SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRAFTVERK INNENFOR 

NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK 

   

 
Vedlegg: Vedlegg 1: Klausuleringsbestemmelser i «nærområdet» i nedbørsfeltet til Lomi vannverk 

Vedlegg 2: Utdrag av landskaps- og miljøplan med tegning 

Vedlegg 3: Notat fra SKS Produksjons vurdering 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 1 

Vedlegg 6: Uttalelse fra Mattilsynet 

  

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Lomi vannverk i Sulitjelma ble endelig godkjent av Fauske kommunestyre i sak 06/03 den 

27/02-2003. Vannverket har 2 hygieniske barrierer (dobbeltsikring av vannbehandling i tilfelle 

svikt i en av barrierene) med UV-behandling som den ene barrieren og restriksjoner i 

nedbørsfeltet til vannverket, se vedlegg 1.  

 

Viser her spesielt til punkt 7 som sier at en eventuell godkjenning av nedbørsfeltet som kan 

tenkes å forurense vannkilden må søkes godkjent av kommunestyret. 

 

 

Søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av Storelvvatnet kraftverk 

 

SKS Produksjon AS har i forbindelse med planlagt utbygging av Storelvvatnet kraftverk søkt om 

dispensasjon fra klausuleringsbestemmelsene på grunn av at store deler av anleggsdriften vil 

foregå i nærområdet til Lomi vannverk.  

 

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 planlagt for å sikre at det ikke skal kunne 

forekomme noen form for forurensning inn i nedbørsfeltet til Lomi vannverk. Kartene 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 punkter i klausuleringsbestemmelsene 

som berøres av anleggsvirksomheten samt utarbeidet ROS-analyse, se vedlegg 3.  

 

 

Møte om forholdet til Lomi vannverk 

 

I en tidlig fase (oktober 2011) arrangerte SKS Produksjon AS et møte mellom vannverkseier, 

Mattilsynet, kommunelege og utbygger (vedlegg 4). I møtet ble prosjektet lagt fram og 

forholdene til Lomi vannverk gjennomgått og diskutert. Flere viktige avklaringer ble foretatt her. 

 

 

Uttalelse fra kommunelege 

 

Vedlegg 5 viser uttalelse fra kommunelege v/ Helse- og miljøtilsyn Salten IKS datert 21/2-2012.  

 

Helse- og miljøtilsynet vurderer at beredskap og tiltak i søknad tilsier at tiltaket vil være godt 

sikret. Det forutsettes at utbygger sørger for at det benyttes maskiner og utstyr med lett 

nedbrytbare smøremidler.   

 

 

Uttalelse fra Mattilsynet 

 

Vedlegg 6 viser uttalelse fra Mattilsynet datert 28/3-2012.  

 

Mattilsynet krever at det må iverksettes utvidet overvåking av vannkvaliteten på drikkevann fra 

Lomi vannverk. Videre poengteres det at varslingsrutiner ved uønskede hendelser må være 

konkret, 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 

 

Rådmannen er positiv til 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 vannkvalitet iht. Mattilsynets uttalelse, forestå uttak av 

prøver, frakt av disse til godkjent laboratorium samt sørge for at prøveresultatene oversendes 

Fauske kommune så snart de foreligger. Avvik må varsles umiddelbart. 

 

I god tid før anleggsstart krever Fauske kommune at det oversendes prøvetakingsplan til 

godkjenning.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av 

Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk. 

 

 

PLUT-046/12 VEDTAK-  16.04.2012 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av 

Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk. 

 

 

KOM-107/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av 

Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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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 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOM-108/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Foreliggende utkast til Årsmelding 2011 fra Fauske Eldreråd godkjennes. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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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 kommunestyret, med tilslutning fra minst 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. 

 

Fra valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi 

praksis å holde åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes. De andre tre kretsene 

hadde åpent kun valgdagen. 

 

I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyrelederne 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 rådmannen 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. september 2013. 

 

 

FOR-083/12 VEDTAK-  23.04.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 9. september 2013. 

 

 

KOM-109/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 9. september 2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

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

   

 
Vedlegg: 1. K-sak 50/08 – Valg av forliksråd for perioden 1. mai 2008 – 1. 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 formann blant 

medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant 

medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær. 

 

Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 

 

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 skriftlig og muntlig godt.  

Vedkommende må heller ikke ha stilling 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, kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet 

 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 redegjørelsen fra Justis- og politidepartementet bemerkes: 

“Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og 

krevende oppgave. For at de skal kunne 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.” 

 

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 formann 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: 

1. Bernt Halvorsen 

2. Beate Setså Borge 

3. Sverre Hagen 

 

Varamedlemmer: 

1. Lisbeth Kvæl 

2. Vigdis Kristensen 

3. Lise Karbøl Bakkegård 

 

Som formann velges: 

Bernt Halvorsen 

 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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: 

1. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19b, 8230 Sulitjelma 

2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske 

3. Lise Karbøl Bakkegård, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

Som formann velges: 

Bernt Halvorsen 

 

 

KOM-110/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Varamedlemmene settes opp som personlige vara. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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: 

For repr. 1: 

1. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19b, 8230 Sulitjelma 

For repr. 2: 

2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske 

For repr. 3: 

3. Lise Karbøl Bakkegård, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

Som formann velges: 

Bernt Halvorsen 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Lise Karbøl Bakkegård Stemland 8215 VALNESFJORD 

Beate Setså Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Sverre Hagen Linerlevn. 16 8207 FAUSKE 

Bernt Halvorsen Asalvn. 20 8209 FAUSKE 



Vigdis Bodil Kristensen Nedre Hauanvei 3B 8209 FAUSKE 

Lisbeth Kvæl Emil Knudsens vei 19B 8230 SULITJELMA 

Lensmannen i Fauske Postboks 83 8201 FAUSKE 
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VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR 

PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

   

 
Vedlegg: 1. K60/08 – Valg av jordskifteutvalg for perioden 1. mai 2008 – 31. desember 2012 – Ny 

behandling 

2. Brev fra Salten jordskifterett datert 09.11.2011 

 

Sammendrag: 
 

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 annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur. 

 

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I 

områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant 

jordskiftemeddommerne. For jordskiftemeddommere er det ikke noe krav om at det skal være 

like mange menn og kvinner, men det er et ønske fra Justisdepartementet at kommunestyret 

sørger for at begge kjønn er godt representert, jfr. utkast til ny jordskiftelov. 

I tillegg bør kommunestyret ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på 

befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan 

ferdes i terrenget. 

Meddommere til tingretten og lagmannsretten kan velges som jordskiftemeddommere. 

 

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 til 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 Erik Kosmo 

2. Marita Hammernes 

3. Ottar Skjellhaug 

4. Ragnhild Dreier 

5. Helge Torbergsen 

6. Kristin Setså 

7. Hans Henrik Holmvik 

8. Per Arne Wikstrøm 

9. Janne Hatlebrekke 

10. Eirik Barstrand 

11. Hilde Dybwad 

12. Steffen Halsbakk 

13. Lisbeth Kvæl 

14. Inger Solem 

15. Hans Erik Vasskog 

16. Svein Roger Bådsvik 

17. Kurt Bådsvik 

18. Finn Laksosnes 

19. Nils Sture Bringsli 

20. Kai Frode Solbakk 

21. Egil Kristoffersen 

22. Tor Jan Løkås 

23. Lars Morten Rødaas 

24. Arne B. Vaag 

25. Kjell Sverre Jakobsen 

26. Odd Wollbakk 

27. Kirsti Ellingsen 

28. June Bårdsen 

29. Jorun Jakobsen 

30. Åshild Uhre 

 

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 Erik 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. Kristin Setså, Klungset Vestre, 8214 Fauske 

7. Hans Henrik Holmvik, Gautvollen 14, 8210 Fauske 



8. Per-Arne Wikstrøm, Moselyngvn. 1, 8209 Fauske 

9. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske 

10. Eirik Barstrand, Postboks 349, 8201 Fauske 

11. Hilde Dybwad, Reityanvn. 5, 8210 Fauske 

12. Steffen Halsbakk, Sandmovn. 5, 8207 Fauske 

13. Lisbeth Kvæl, 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 Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

20. Kai-Frode Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord  

21. Egil Kristoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord 

22. Tor Jan Løkås, Moan, 8215 Valnesfjord 

23. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske 

24. Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

25. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

26. Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens 

start) 

27. Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

28. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske 

29. Jorun Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

30. Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske 

 

 

KOM-111/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo i stedet for Odd Wollbakk: 

 Erling Palmar 

 

Formannskapets innstilling med KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31. 

desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune: 

1. Jens Erik 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. Kristin Setså, Klungset Vestre, 8214 Fauske 

7. Hans Henrik Holmvik, Gautvollen 14, 8210 Fauske 

8. Per-Arne Wikstrøm, Moselyngvn. 1, 8209 Fauske 

9. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske 

10. Eirik Barstrand, Postboks 349, 8201 Fauske 

11. Hilde Dybwad, Reityanvn. 5, 8210 Fauske 

12. Steffen Halsbakk, Sandmovn. 5, 8207 Fauske 

13. Lisbeth Kvæl, 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 Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

20. Kai-Frode Solbakk, Nystad, 8215 Valnesfjord  

21. Egil Kristoffersen, Djupos, 8215 Valnesfjord 

22. Tor Jan Løkås, Moan, 8215 Valnesfjord 

23. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske 

24. Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

25. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

26. Erling Palmar, Poppelvn. 1, 8209 Fauske 

27. Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

28. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske 

29. Jorun Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

30. Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte meddommere    

Salten jordskifterett Molovn. 12 8002 BODØ 
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VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 

2013 - 31. DESEMER 2016 

   

 
Vedlegg: 1. K-sak 59/08 – Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 

2013  - Ny behandling 

2. Brev fra Salten tingrett datert 06.10.2011 

3. Brev fra Domstoladministrasjonen datert 07.11.2011 

 

Sammendrag: 
 

Til Salten 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 start, fritatt og flyttet. 

 

Svein Roger Bådsvik, Greta Hjemgård Olsen og Gunnar Myrstad har bedt om å bli fritatt. 

 

Det er ikke anledning å velge samme meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. 

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 perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 

oppnevnes: 

 

Utvalg kvinner (30 personer): 

…………………….. 

 

Utvalg menn (30 personer): 

…………………… 

 

 

FOR-081/12 VEDTAK-  23.04.2012 
 

Valget ble foretatt som avtalevalg. 



 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 

oppnevnes: 

 

Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Trine Nordvik Løkås 

2. Elisabeth Pettersen 

3. Anne Grethe Lund 

4. Cecilie Amundsen 

5. Torny Pedersen 

6. Hege Larsen 

7. Ester Wollbakk 

8. Lene Utheim Rasmussen 

9. Britt May Kvitblikk 

10.Ingelin Noresjø 

11.Marlen Rendall Berg 

12.Gerd Hansen 

13.Siv Anita Værnes 

14.Hilde Dybwad 

15.Hilde Nystad 

16.Kirsti Ellingsen 

17.Ragnhild Dreier 

18.Åshild Uhre 

19.Lisbeth Kvæl 

20.Bjørg Kosmo 

21.Tove Wensell 

22.Cesilie Høgseth 

23.Renate Stene 

24.Sissel Laksosnes Olsen 

25.Gry Janne Rugås 

26.Siren Åsbakk 

27.Hilde Hermansen 

28.Ellen Dahl 

29.Sylvi Karlsen 

30.June 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 

10.Kurt Bådsvik 

11.Rune Stien 



12.Terje Mellerud 

13.Sigmund Normann 

14.Arnt Pedersen 

15.Kristen Jakobsen 

16.Jan Jacobsen 

17.Odd Wollbakk 

18.Nils Sture Bringsli 

19.Lars Morten Rødaas 

20.Odd Jarne Vestgård 

21.Thorfinn Brekke 

22.Åge Eirik Ellingsen 

23.Kjell Sverre Jakobsen 

24.Bernt Henrik Furehaug 

25.Roar Elior Karlsen 

26.Kjell Villy Strøm 

27.Tore Stemland 

28.Dag-Willy Nyrud 

29.John Harry Nilsen 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Som meddommere 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, Ørnflogvn. 9, 8230 Sulitjelma 

3. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 

4. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

5. Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske 

6. Hege E. Larsen, Sandnes 37B, 8230 Sulitjelma 

7. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

8. Lene Utheim Rasmussen, Nermovn. 2, 8206 Fauske 

9. Brith May Kvitblikk, Kvitblik, 8218 Fauske 

10.Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske 

11.Marlen Rendall Berg, Klungset, 8214 Fauske 

12.Gerd Helen Hansen, Kirkevn. 28, 8207 Fauske  

13.Siv Anita Værnes, Nedre Hauanvei 7A, 8209 Fauske 

14.Hilde Dybwad, Reitsnvn. 5, 8210 Fauske 

15.Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske 

16.Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

17.Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord 

18.Åshild Uhre, 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, Høybakk, 8218 Fauske 



25.Gry Janne Rugås, Leivset, 8211 Fauske 

26.Siren Åsbakk, Svartvassvn. 12C, 8206 Fauske 

27.Hilde Hermansen, Tverå, 8218 Fauske 

28.Ellen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske 

29.Sylvi Karlsen, Malmvn. 10K, 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 7A, 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 Brunstad, Ny-Jord, 8219 Fauske 

9. Paul Christian Sletbakk, Bremsebakken 20, 8200 Fauske 

10.Kurt Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske 

11.Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 

12.Terje Mellerud, Sulitjelmavn. 2C, 8208 Fauske 

13.Sigmund Normann, Asalvn. 1, 8209 Fauske 

14.Arnt Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske 

15.Kristen Jakobsen, Kleivbakken 12, 8200 Fauske 

16.Jan Kristian Jacobsen, Mosti, 8211 Fauske  

17.Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens start) 

18.Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

19.Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske 

20.Odd Jarne Vestgård, Poppelvn. 19, 8209 Fauske 

21.Thorfinn Brekke, Reitnavn. 21, 8210 Fauske 

22.Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske 

23.Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

24.Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske 

25.Roar Elior Karlsen, Malmvn. 10K, 8208 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens 

start) 

26.Kjell-Willy Strøm, Svartvassvn. 12B, 8206 Fauske 

27.Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

28.Dag-Willy Nyrud, Leivset, 8211 Fauske 

29.John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 

 

 

KOM-112/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo i stedet for Odd Wollbakk: 

 Erling Palmar 

 

Jørn Stene (FL) foreslo i stedet for Kristen Jakobsen: 

 Kjetil Sørbotten 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 



 I stedet for Sylvi Karlsen: Ann Cesilie Holand 

 I stedet for Roar Elior Karlsen: Jøran Engan 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

 I stedet for Torny Pedersen: Truls Larsen 

 

Formannskapets innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som meddommere 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, Ørnflogvn. 9, 8230 Sulitjelma 

3. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 

4. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

5. Hege E. Larsen, Sandnes 37B, 8230 Sulitjelma 

6. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

7. Lene Utheim Rasmussen, Nermovn. 2, 8206 Fauske 

8. Brith May Kvitblikk, Kvitblik, 8218 Fauske 

9. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske 

10.Marlen Rendall Berg, Klungset, 8214 Fauske 

11.Gerd Helen Hansen, Kirkevn. 28, 8207 Fauske  

12.Siv Anita Værnes, Nedre Hauanvei 7A, 8209 Fauske 

13.Hilde Dybwad, Reitsnvn. 5, 8210 Fauske 

14.Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske 

15.Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

16.Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord 

17.Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske 

18.Lisbeth Kvæl, Emil Knudensvei 19B, 8230 Sulitjelma 

19.Bjørg Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

20.Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma 

21.Cesilie Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske 

22.Renate Stene, Stemalnd, 8215 Valnesfjord 

23.Sissel Laksosnes Olsen, Høybakk, 8218 Fauske 

24.Gry Janne Rugås, Leivset, 8211 Fauske 

25.Siren Åsbakk, Svartvassvn. 12C, 8206 Fauske 

26.Hilde Hermansen, Tverå, 8218 Fauske 

27.Ellen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske 

28.Ann Cesilie Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilighet 310, 8200 Fauske 

29.June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske 

30.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 7A, 8230 Sulitjelma 

5. Gøran Indregård, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 



6. Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8209 Fauske 

7. Petter Borgen, Lyngvn. 17, 8209 Fauske 

8. Lars Brunstad, Ny-Jord, 8219 Fauske 

9. Paul Christian Sletbakk, Bremsebakken 20, 8200 Fauske 

10.Kurt Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske 

11.Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 

12.Terje Mellerud, Sulitjelmavn. 2C, 8208 Fauske 

13.Sigmund Normann, Asalvn. 1, 8209 Fauske 

14.Arnt Pedersen, Kopparvn. 2, 8208 Fauske 

15.Kjetil Sørbotten, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

16.Jan Kristian Jacobsen, Mosti, 8211 Fauske  

17.Erling Palmar, Poppelvn. 1, 8209 Fauske 

18.Nils Sture Bringsli, Bringsli, 8215 Valnesfjord 

19.Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske 

20.Odd Jarne Vestgård, Poppelvn. 19, 8209 Fauske 

21.Thorfinn Brekke, Reitnavn. 21, 8210 Fauske 

22.Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske 

23.Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske 

24.Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske 

25.Jøran Engan, VIkavn. 15, 8200 Fauske 

26.Kjell-Willy Strøm, Svartvassvn. 12B, 8206 Fauske 

27.Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

28.Dag-Willy Nyrud, Leivset, 8211 Fauske 

29.John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 

30.Truls Larsen, Kirkevn. 45B, 8207 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte meddommere    

Salten Tingrett Postboks 322 8001 BODØ 
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND 

LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

   

 
Vedlegg: Oversikt over meddommere fram til 1. januar 2013 

Brev fra Hålogaland lagmannsrett datert 24.02.2012 

 

Sammendrag: 
 

Til Hålogaland lagmannsrett skal det for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 velges 10 

lagrettemedlemmer/meddommere (5 kvinner, 5 menn) fra Fauske kommune. 

 

En som velges som lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som 

meddommer i tingretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved 

valgperiodens start. Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til 

lagrettemedlemmer/meddommere som har tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig er 

personlig egnet til oppgaven. 

Lagmannsretten vil samtidig understreke viktigheten av en balansert aldersfordeling, og at alle 

samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer med ulik 

etnisk bakgrunn. 

 

Ingen av personene som ble valgt i forrige periode er over 70 år ved valgperiodens start. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlemmer/meddommere av hvert kjønn 

til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016. 

 

INNSTILLING : 
 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett 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 avtalevalg. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden  

1. januar 2013 – 31. desember 2016 velges: 

 

Kvinner: 

1. Marina Eliassen 

2. Vigdis Kristensen  

3. Laila Nordhaug 

4. Karin Irene Rugås 

5. Marit Stemland 

 

Menn: 

1. Arve Rolandsen 

2. Raymond Hansen 

3. Arne B. Vaag 

4. Kjell Ingar Eilertsen 

5. Leif Johan Lindstrøm 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden  

1. januar 2013 – 31. desember 2016 velges: 

 

Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrvn. 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. Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

5. Marit Stemland, Stmland, 8215 Valnesfjord 

 

Menn: 

1. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske 

2. Raymond Hansen, Balmigt. 11, 8208 Fauske 

3. Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

4. Kjell Ingar Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske 

5. Leif Johan Lindstrøm, Lyngvn. 5, 8209 Fauske 

 



 

KOM-113/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo i stedet for Laila Nordhaug: 

 Anita Hunstad 

 

Formannskapets innstilling med V’s endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden  

1. januar 2013 – 31. desember 2016 velges: 

 

Kvinner: 

1. Marina Eliassen, Myrvn. 9, 8230 Sultjelma 

2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske 

3. Anita Hunstad, 8219 Fauske 

4. Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

5. Marit Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

Menn: 

1. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske 

2. Raymond Hansen, Balmigt. 11, 8208 Fauske 

3. Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

4. Kjell Ingar Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske 

5. Leif Johan Lindstrøm, Lyngvn. 5, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

De valgte meddommere    

Hålogaland lagmannsrett Postboks 2511 9271 TROMSØ 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4140      

      Arkiv sakID.:   12/745  Saksbehandler:  Kontrollutvalget  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    114/12 KOMMUNESTYRE Dato:  10.05.2012 

 

 

 

REDEGJØRELSE FRA ADMINISTRASJONEN: OPPFØLGING AV VEDTAK 

VEDRØRENDE HÅNDGIVELSE OG SALG AV TOMT I HAUAN 

   

 
Vedlegg: Kontrollutvalgets sak 2/12 

 

Sammendrag: 
 

Ordfører fremmet saken i møtet. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i sak 02/12 til etterretning. 

 

 

KOM-114/12 VEDTAK-  10.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i sak 02/12 til etterretning. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kontrollutvalget    

Ordfører    

Rådmann    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


