
.FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Tid: 22.05.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandlìng: Saksnr. 064/12 - 075/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 7560 06 06 eller berit.johnsencæfauske.kommune.no
(Husk begrunnelse )

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møeprotokoll fra møtet ku vil inneholde instiling og vedtak i
sakene.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I J0uralpostID:
12/4039 I

Arkiv sakD.: 12/1029 I Saksansvarlig: Berit 'vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 064/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 5/2012 og 6/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 5/2012 og 6/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

16.04.2012
5/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 17:00
Til behandling: Sakene 040/12 - 062/12
Møtested: Valnesfjord Helse- og sosialsenter

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Jane Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Kai-
Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes

Varamedlemmer:
Petter Karlsen Borgen, Jens Erik Kosmo.

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utviklìng, plansjef, formannskapssekretær, presse.

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

Fauske 17.04.12

~~liJ~~~
formannskapsse~~~r

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 17.04.12

MERKADER:

Befaring til Stall Elverhøy.

Orientering fra Fauskegruppen.

Orientering fra Valnesfjord nærmiljøutvalg.
Lunsj sammen deltakere fra Fauna (Kristian Amundsen og Jens Kyed) og Valnesfjord
nærmiljøutvalg (Nansy Schulzki, Geir Lærum, Lise Karbøl Bakkegård, Geir Berglì, Vegard

Dybvik og Hanne Løkås Veigård).



Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagsorden:
. Katrine Moan Larsen: Inhabilìtet i sak 55/12
. 2 ekstra saker

. Utvalgsleder bet om at ekstra sak settes opp: Innspil til regjeringens mineral strategi

Dagsorden med endrnger ble enstemmig godkjent.

Orienteringer om aktuelle saker:
. Utfyllng campingplass Lund - Status

Det ble stilt spørsmål om inhabiltet for Kai Inge Sletvold. Sletvold ble enstemmig
erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6.
Enhetsleder planutvikling orienterte.

. Utfyllng Lund Skår eiendom - Status

Orientering vil blì gitt i neste møte
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Saks tittel:

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL OMRADEREGULERIG FOR SJØGATA VEST

FORSLAG TIL OMRADEREGULERIG FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET KRFTVERK
INENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNERK

HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINEID

OPPGRAERIGSPLAN GATELYS 2012

KOMMUALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2012

ENDRIG AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE
KOMMUNE

FRILUFTSKATLEGGIING FAUSKE KOMMUNE

FARTS REGULERIG OG SKILTING - BRIGSLIVEIEN

TRAIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER. KLAGE pA VEDTAK PLUT 026/12

AMDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV
TILLEGGSOMT pA SØBBESV A AV FAUSKE KOMMUES EIENDOM
GNR. 103 BNR. 11

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

GERD HULTMAN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRIG AV
FRITIDSBOLIG pA SAGMO TIL HELARSBOLIGINY
BOSTEDSADRESSE. KLAGE pA PLUT-SAK 038/12

103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - KLAGE FRA KARE BARKALD,
UN MATHISEN OG RONALD ISAKSEN pA RAMMETILL. I SAK NR.
156/11 FOR OPPFØRIG AV BOLIGPROSJEKT I BREMSEBAKKN,
FAUSKE. UTVIDET BEHANDLING.

SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅE A - HANKENLIA

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023lRGIONAL
TRANSPORTPLAN 2013 - 2024. HØRIG

SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKEN I DAJA, SULITJELMA

INSPILL TIL REGJERIGENS MINERALSTRATEGI



040/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 4/2012 godkjennes.

PLUT-040112 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

041112: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-041/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

042/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokuenter tas til orientering.

PLUT,,042/12 VEDT AK- 16.04.2012

Plan- og utviklingsutvalget henstiler til kommunestyret om å gjenoppta
reguleringsplan for Geitberget.

Plan- og utviklingsutvalget ber om en sak om universell utforming av uteområdet ved
Fauskebadet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

043/12: FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR SJØGATA VEST

INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn.

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR10g FR9 ut og
planens begrensning reduseres tisvarende.

PLUT -043/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut ti offentlig ettersyn.
Før planorslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR10g FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

044/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Naustbuka.

it(

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

Eksisterende naustplassering NB med gruate 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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegueringsplan for Naustbukta.

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



Eksisterende naustplassering N13 med grunnflate 22 m2 tas inn i
områdereguleringsplanen og inngår i bestemmelsenes § 2, pkt. 2.1.1 for eksisterende
naustbebyggelse.

045/12: FAUSKE KOMMUNE - HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER 2012 - 2021

NY INNSTILLING:

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

PLUT -045/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

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

046112: SØKNAD OM BYGGING A V STORELVVATNET KRFTVERK
INNENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.

PLUT-046/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet krafterk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vanverk.

047/12: HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og ti Finneid.

PLUT-047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å full:fnansiere ny
hovedvanedning mellom Vatnvika og til Finneid.

048/12: OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2012

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler i 2012 til
oppsetting av nye gatelysstolper, kabling samt ny LED-belysning langs Rognveien
mellom krss Bjørkveien og kryss Granveien.

PLUT-048/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug(AP) foreslo på vegne av AP og H:

Belysning ved og rundt Haua bru skal prioriteres først. Deretter ny led belysning
langs Rognveien - krss Bjørkveien og til krss Granveien.

AP/H's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Belysning ved og rudt Haua bru skal prioritere's førsL Deretter ny led belysning
langs Rognveien - kryss Bjørkveien og til krss Granveien.

049/12: KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2012

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2012 innenfor en kostnadsrame på kr. 3 mil.

PLUT-049/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Deasfaltering av Arsenalveien tas ut av prioriteringslisten, og settes opp som prioritert
vei i 2013.

Innstilingen med AP's tileggsforslag ble enstemmig vedtatL

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2012 innenfor en kostnadsrame på kr. 3 milL. medfølgende
endring:
Deasfaltering av Arsenalveien tas ut av prioriteringslisten, og settes opp som prioritert
vei i 2013.



050/12: ENDRING AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE
KOMMUNE

INNSTILLING:

Med bakgru i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt
Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8, gjøres følgende vedtak:

For Øyneshalvøya beholdes nåværende minsteareal på 1.500 dekar pr. dyr.

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende minsteareal
på 6.000 dekar pr. dyr.

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr.

Resten av kommunen, dvs. fra Nordali øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, Klungset og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, settes minstearealet til
3.000 dekar pr. dyr.

PLUT -050/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med bakgr i ovenstående, og med hjemmel i Villoven av 29.0S.1981 § 16 samt
Forskrift om forvaltning av hjortevil av 15.02.2012 § 8, gjøres følgende vedtak:

For Øyneshalvøya beholdes nåværende minsteareal på 1.500 dekar pr. dyr.

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende
minsteareal på 6.000 dekar pr. dyr.

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr.

Resten av kommunen, dvs. fra Nordal i øst, via Lakså, Sjønstå, Vatnbygda, Leivset,
Fauske, Klungset og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, settes
minstearealet til 3.000 dekar pr. dyr.

051112: FRILUFTSKARTLEGGIING FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen
gjennom følgende tilt¥-:

Karleggingen gjøres tilgjengelig via komiunens digitale kartløsning



Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at karleggingen på et tidlig stadium tas
inn som del av beslutningsgrulaget, og at det i alle saker som berører frluftsinteresser
skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt
mht. frluftsinteressene ved valg av løsninger.

Karleggingen bør ligge til gr ved kommende revisjon av kommunedelplanens
arealdel og utformingen av denne. Heruder bør det vuderes mulig bru av hensynssoner
og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til frluftsformåL.

PLUT -051/12 VEDT AK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det anbefales at friluftskarleggingen tas i bru aktivt i den kommunale
saksbehandlingen gjennom følgende tiltak:

Karleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning

Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at karleggingen på et tidlig stadium
tas inn som del av beslutningsgrulaget, og at det i alle saker som berører
frilufsinteresser skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke
prioriteringer som er foretatt mht. friluftsinteressene ved valg av løsninger.

Karleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommunedelplanens
arealdel og utformingen av denne. Heruder bør det vuderes mulig bru av

hensynssoner og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformåL.

052/12: FARTSREGULERING OG SKILTING - BRINGSLIVElEN

INNSTILLING:

Med hjeniel i Vegtrafikkovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved begynelsen av Bringsliveien v/Nordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50
(farsgrense 50 km). Etter ca 1,7 km, i skile mellom gnr 74.2 og 74.8 plasseres skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) på ene siden og same skilt med farsgrense 50 km/t på
andre siden på same stolpe, jfr. kartutsnitt. Ved staren av veien fra Jordbru blir skilt nr
362.60 (farsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynnelse. Ved veien slutt
v/Nordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskilt farsgrense (opphevelse 50
kmt).

Med hjemmel i Vegtrafikkoven § 5 og skiltforskriften § 29 plasseres skilt nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskilt 808.101- smal bru-
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.



Saken oversendes VV A til utførelse.

PLUT-052/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Vegtrafikkovens § 5 og skiltforskriften § 26 blir Bringsliveien fra
Nordvikveien til Jordbru skiltet slik når det gjelder far:

Ved begynnelsen av Bringsliveien vlNordvikveien, blir det satt opp skilt nr 362.50
(farsgrense SO km). Etter ca 1,7 km, i skille mellom gnr 74.2 og 74.8 plasseres skilt
nr 362.60 (fartsgrense 60 km) på ene siden og same skilt med farsgrense 50 kmt på
andre siden på same stolpe, jfr. kartsnitt. Ved staren avveien fra Jordbru blir skilt
nr 362.60 (farsgrense 60 km) plassert ca 50 m fra veiens begynnelse. Ved veien slutt
vlNordvikveien settes opp skilt nr. 364 opphevelse av særskil farsgrense (opphevelse
50 kmt).

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og skiltforskrften § 29 plasseres skilt nr 106.1 -
smalere vei med innsnevring på begge sider - med underskilt 808.10 1- smal bru -
på begge sider 100 m fra brua over Eiteråga på Bringsliveien.

Skiltene settes opp i hht gjeldende regelverk.

Saken oversendes VV A til utførelse.

053/12: TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER. KLAGE PÅ VEDTAK PLUT 026/12

NY INNSTILLING:

i

Rådmanen nedsetter en tverrfaglig arbeidsgrppe som får i oppgave å se på hvordan
man snarlig får på plassen forsvarlig trafikkavvikling til både Valnesfjord
oppvekstsenter og Valnesfjord barehage.

PLUT-vedtak i sak 026/12 hva angår stenging av veg stiles i bero i påvente av
arbeidsgruppens koiiusj on.

PLUT-053112 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av AP og H:
Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til følge.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:
Veien stenges i tidsrom etter anbefaling fra SU, FAU og ledelse.



Innstillngen ble forkastet med 7 mot 2 stemmer.
AP/H's forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
Klagen på vedta i sak 026/12 tas ikke til følge.

054/12: AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV
TILLEGGSOMT P Å SØBBESV A A V FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR.
103 BNR. 11

INNSTILLING:

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendommen gnr.
103 bnr. 11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

I hht K-sak 061/09 settes prisen for ervervet til kr. 160, pr. m2.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT -054/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

I

055112: FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT
OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE
KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

INNSTILLING:

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår yterligere forlengelse på gitt opsjon for erverv
av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilget ikke.

Det inngås bindende kjøpekontrakt med Fauskegruppen AS.

Pris for ervervet skal skje i hht. vedtak i F -sak 087/07, indeksregulert fram til
ervervsdato.

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.



PLUT-055112 VEDTAK- 16.04.2012

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habiltet. (Ansatt i en bedrift som
står bak Fauskegruppen og er i slektskap med en av eierne i Fauskegruppen).
Larsen ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6.

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak er behandlet i
kommunestyret/formanskapet.

FL's utsettelsesforslag ble forkastet med 7 mot 1 stemmer.

Ari Tollånes (H foreslo:
Saken foreslås sendt tilbake til rådmanen for juridisk behandling ved
kommuneadvokaten.

H' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken foreslås sendt tilbake til rådmanen for juridisk behandling ved
kommuneadvokaten.

056/12: GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV
FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.
KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

NY INNSTILLING:

Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Bultman tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

PLUT -056/12 VEDTAK- 16.04.2012

Kjeti Sørbottcn (FL) foreslo:
Klagen tas til følge og dispensasjon fra kommuneplan innvilges.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
Klagen fra advokat Sigurd A. Refvik på vegne av Gerd Bultman tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmanen i Nordland for endelig avgjørelse.

057/12: 103/1573 - EBBE PROSJEKT AS - KLAGE FRA KARE BARALD,
UNN MATHISEN OG RONALD ISAKSEN PÅ RAMMETILL. I SAK NR. 156/11



FOR OPPFØRING A V BOLIGPROSJEKT I BREMSEBAKKN, FAUSKE.
UTVIDET BEHANDLING.

INNSTILLING:

Klagen/protest av 04.11.11 og 03.02.12 fra naboene Kaare Barkhald, Unn Inger Mathisen
og Ronald Isaksen tas ikke til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra regulerings-
planen for Fauske østre Del I for endret innjøring til Sykehusveien ved utvidelse av G3
vei mellom vei 2 til Sykehusveien som kan benytes som midlertidig atkomstvei, samt
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene jvf. § 2.9 i bestemmelsene slik at angjeldende
tomt i B 19 kan bebygges ved kun å opparbeide vei, van og kloak til denne.

I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasj. fra PBL § 29-4 for oppføring av tiltaket
nærmere nabogrensen til eiendommen gbnr.1 03/1 00 enn 4 meter, jvf. erklæring av
27.02.11 fra eier Inger Hansen.

RametilateIse meddeles i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 5-4 for oppføring av 3
boliger med sokkeletasje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på boligtomten
gbnr. 103/15'73 som omsøkt, jvf. revidert hustegnng mottatt 08.09.2011.

Når det gjelder øvrige krav i forbindelse med tiltaket hva gjelder omlegging av off.
vanledning og omlegging av privat vei over tomten, samt tilknytningsavgift og
ansvarsrett vises til rametilatesen av 17.10.2011 sak nr.156/12.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse. Tilatelsen gis opp-
settende virkning jvf. fvl § 42 inntil klagen er behandlet hos fylkesmannen.

PLUT -057/12 VEDTAK- 16.04.2012

Kjeti Sørbotten (FL) foreslo:
Det vises til bla. fylkeskommunens anbefaling om ikke å gi dispensasjoner.

På denne bakgru tas klagen til følge og dispensasjoner innvilges ikke.

Innstilingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
Klagen/protest av 04.11.11 og 03.02.12 fra naboene Kaae Barkhald, Unn Inger
Mathisen og Ronald Isaksen tas ikke til følge.

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra
regulerings-planen for Fauske østre Del I for endret innjøring til Sykehusveien ved
utvidelse av G3 vei mellom vei 2 til Sykehusveien som kan benytes som midlertidig
atkomstvei, samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene jvf. § 2.9 i
bestemmelsene slik at angjeldende tomt i B 19 kan bebygges ved kun å opparbeide vei,
van og kloak til denne.



I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasj. fra PBL § 29-4 for oppføring av
tiltaket nærmere nabo grensen til eiendommen gbnr.1 03/1 00 enn 4 meter, jvf.
erklæring av 27.02.1 1 fra eierInger Hansen.

RametilateIse meddeles i medhold av PBL § 20-1 jvf. SAK 5-4 for oppføring av 3
boliger med sokkeletasje samenbygd med garasjer i Bremsebaken på boligtomten
gbnr. 103/1573 som omsøkt, jvf. revidert hustegning mottatt 08.09.2011.

Når det gjelder øvige krav i forbindelse med tiltaket hva gjelder omlegging av off.
vanledning og omlegging av privat vei over tomten, samt tilknytingsavgift og
ansvarsrett vises til rammetilatesen av 17.10.2011 sak nr.156/12.

Saken oversendes Fylkesmanen i Nordland til endelig avgjørelse. Tilatelsen gis opp-
settende virkningjvf. fvl § 42 inntil klagen er behandlet hos fylkesmanen.

058/12: SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Kristensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bruk av snøskuter i forbindelse

med frakt av materialer til bygging av bru over utoset fra Austerdalsvartnet i Fauske
kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og trase iflg vedlagte karttsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til L. mai 2012.
4. Grnneiers tilatelse må innentes av søker.
5. Det skal føres kjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvrig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

PLUT -058/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 19 innvilges følgende dispensasjon:
1. Olav Krstensen, Fauske, innvilges dispensasjon for bru av snøskuter i

forbindelse med frak av materialer til bygging av bru over utoset fra
Austerdalsvarnet i Fauske kommune.

2. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og trase iflg vedlagte kartutsnitt.
3. Dispensasjonen gjelder fra dd til L. mai 2012.
4. Grueiers tilatelse må innentes av søker.
5. Det skal føres kjørebok utstedt av Fauske kommune.
6. For øvrig gjelder bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema

motorferdseL.

059/12: SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅE A - HANKENLIA



INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel avslås søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for motorisert
ferdsel gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma.

PLUT -059/12 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel innvilges søknaden fra Age Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma i perioden da turistløype ikke er åpen for
kjøring.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan~ og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med temä
motorferdsel innvilges søknaden fra Age Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hanenlia, Sulitjelma i perioden da tuistløype ikke er åpen for
kjøring.

060/12: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 - 2023/RGIONAL
TRANSPORTPLAN 2013 - 2024. HØRING

INNSTILLING:

Fauske kommune har følgende innspil til NTP 2014 - 2023:

. Rv77 - oppstarIbygging av tunnel under Tjernfjellet

. Videreføring E6 streknngen Borkamo - Sørelva

. Omlegging Rv80 og E6 utenfor Fauske sentru

. Utvidelse/ombygging ny bru Finneidstraumen

. Omlegging E6/ny jernbaneundergang Setså

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krsningsspor på strekningen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyring av jernbane streknngen

Mosjøen - Bodø

Planutvalget slutter seg til strategidokument av 15.11.2011 hva angår innspil til
Transportplan Nordland 2013 - 2024.

PLUT-060/12 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble utlevert i møtet.



Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende uttalelse:
Fauske kommune har i flere år vært pådriver for å få realisert tunel gjennom
Tjemfellet på Rv 77, og i samenheng med ferdigstilelse av E6 mellom Sørelva og
Borkamo.
Rv 77 er en av tre viktige tverrforbindelser mellom Nordland og Sverige. Passering av
Tjemfellet er i dag synonymt med stigning, smal vei mellom stup og fjellvegg og er
et sikkerhets og kapasitetsproblem. Det gjør at tyngre godstrafikk finner andre
transportveier. Den direkte veien mellom Sverige og vår region er dermed ineffektiv
og ikke konkuransedyktig.

E6 som er hovedferdselåren gjennom landet, når det gjelder vei, er i deler av nord for
Saltfjellet mangelfull når det gjelder å oppfylle krav til en fullverdig transportåre.
Viktige deler av E6 har behov for utbedringer av flaskehalser og veistreknnger for å
kunne i møte komme dagens krav til transport. Strekningen Sørelva- Borkamo bør
ferdigstiles for å få en sammenhengende god standard på E6. Jernbaneundergang ved
Setså må bygges om da den i dag ikke tilfredstiler krav til brede og høyde for
godstrafikk, samt Finneid bru som er av gamel årgang og er for smal for å i vareta
den trafikk mengden som i dag er på E6.

Planfri kryssing av E6 nord for Fauske sentru (krsset Kirkeveien.-Eiaveien), samt
tidligere gang planlagt gang/sykkelvei langs E6 fra Fauske sentru til krsset

Kirkeveien må etableres for å kunne møte de voksende mengde av myke trafikanter i
området, spesielt bar og unge. En økende mengde av barn krsser E6 ved gjeldene
område for å komme på skole og andre aktiviteter.

Fylkesvei 530 som går fra Strømsnes i Valnesfjord til Helsesportssenteret og
innfarsåren til baras nasjonalpark må utbedres/oppgraderes for å kune tilfredsstile
fremkommeligheten på denne strekningen til de krav som stiles for trafikk mengden i
dette området. Valnesfjord helsesporsenter er også et nasjonalt kompetansesenter for
bar og unge med fusjonshemming.

Fylkesvei 830 streknngen Finneid-Sulitjelma er 40 km lang og av dette er 10km
tunneler. Tunelene på denne strekningen er av gammel standard og uten nødvendige
sikkerhets tiltak som tilfredsstiler dagens krav til sikkerhet i tuneler. Spesielt bran
og telefon/mobil dekning er vesentlige mangler. Veistrekningen med tuneler bør
utbedres for å møte den økende mengde trafikk til Saltens største utfarssted og med
tane på fremtidig gruvedrift.

Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er det behov for en sikker kryssing av veien vest
for Fauske sentrum ved Erikstad. Dette er et område. nært sentr som har en økende

bolig etablering og dermed flere som krsser veien. Stor trafkk på riksvei 80 ti og fra
Bodø Nordlands hovedstad gjør at det må finnes løsning for myke trafikanter i dette
området.

Nordlandsbanen må oppgraderes og elektrifiseres med signal system som ellers på det
nasjonale jernbanenettet. Dobbelspor og krsningsspor må etableres for å kunne øke
trafikkengden på Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen må forlenges videre nordover fra Fauske til Tromsø. Dette med tae
på den økende aktiviteten og satsing på verdiskaping i nordområdene som vil avkreve



et større transportbehov i Nord-Norge. A bygge Nord-Norge banen vil i vareta det
økende transportbehovet og ha en miljømessig gevinst for fremtiden.

Bodø flyplass må oppgraderes/bygges ny for å tilfredsstile fremtidens krav som
hovedflyplass i Nordland. Videre utbygging av flyplass struturen i Nordland må ikke
skje på bekostning av passasjergrlaget ved Bodø flyplass.

Innstiling til punkter i til Nordland transportplan 2013-2024 og Nasjonal
transportplan 2014-2023.

. Tunel gjennom Tjernfjellet

. E6 Sørelva- Borkamo

. Jernbaneundergang ved Setså

. Finneid bru

. Planfri kryss og gang/sykkelvei E6 nord for Fauske sentrum

. Fylkesvei 530 Strømsnes- Valnesfjord helsesporsenter

. Fylkesvei 830 Finneid-Sulijelma

. Sikker krssing av riksvei 80 vest for Fauske sentrum Ved Erikstad

. Oppgradering/utbedring av Nordlandsbanen

. Bygge Nord-Norge banen mellom Fauske og Tromsø

. Utbedre/ny flyplass i Bodø

Vi ber om at regionale planyndigheter, Salten regionråd og Nordland
fylkeskommune arbeider akivt for at over nevnte punter bli prioritert i transportplan
Nordland 2013-2024 og i Nasjonal transportplan 2014-2023 for realisering i første
planperiode.

AP's uttalelse og innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune har i flere år vært pådriver for å få realisert tunnel gjennom
Tjernfjellet på Rv 77, og i samenheng med ferdigstilelse av E6 mellom Sørelva og
Borkamo.
Rv 77 er en av tre viktige tverrforbindelser mellom Nordland og Sverige. Passering av
Tjernfjellet er i dag synonymt med stignng, smal vei mellom stup og fjellvegg og er
et sikkerhets og kapasitetsproblem. Det gjør at tyngre godstrafikk finner andre
transporteier. Den direkte veien mellom Sverige og vår region er dermed ineffektiv

og ikke konkuransedyktig.

E6 som er hovedferdselåren gjennom landet, når det gjelder vei, er i deler av nord for
Saltfjellet mangelfull når det gjelder å oppfylle krav til en fullverdig transportåre.
Viktige deler av E6 har behov for utbedringer av flaskehalser og veistrekninger for å
kune i møte komme dagens krav ti transport. Streknngen Sørelva-Borkamo bør
ferdigstiles for å få en samenhengende god standard på E6. Jernbaneundergang ved
Setså må bygges om da den i dag ikke tilfredstiler krav ti brede og høyde for
godstrafikk, samt Finneid bru som er av gamel årgang og er for smal for å i vareta
den trafikk mengden som i dag er på E6.
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Planfri kryssing av E6 nord for Fauske sentru (krsset Kirkeveien.-Eiaveien), samt
tidligere gang planlagt gang/sykkelvei langs E6 fra Fauske sentru til krsset

Kirkeveien må etableres for å kune møe de voksende mengde av myke trafikanter i
området, spesielt bar og unge. En økende mengde av bar krysser E6 ved gjeldene
område for å komme på skole og andre aktiviteter.

Fylkesvei 530 som går fra Strømsnes i Valnesfjord til Helsesportssenteret og
innfarsåren til baras nasjonalpark må utbedres/oppgraderes for å kune tilfredsstile

. fremkommeligheten på denne streknngen til de krav som stiles for trafikk mengden i
dette området. Valnesfjord helsesporsenter er også et nasjonalt kompetansesenter for
bar og unge med fusjonshemming.

Fylkesvei 830 strekningen Finneid~Sulitjelma er 40 km lang og av dette er 10 km
tuneler. Tunelene på denne streknngen er i¡v gammel standard og uten nødvendige

sikkerhets tilta som tilfredsstiler dagens krav til sikkerhet i tuneler. Spesielt bran
og telefon/mobil dekning er vesentlige mangler. Veistrekningen med tueler bør
utbedres for å møte den økende mengde trafikk til Saltens største utfartssted og med
tane på fremtidig gruvedrift.

Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø er det behov for en sikker krssing av veien vest
for Fauske sentrum ved Erikstad. Dette er et område nært sentru som har en økende
bolig etablering og dermed flere som krsser veien. Stor trafkk pâ riksvei 80 til og fra
Bodø Nordlands hovedstad gjør at det må finnes løsning for myke trafikanter i dette
området.

Nordlandsbanen må oppgraderes og elektrifiseres med signal system som ellers på det
nasjonale jernbanenettet. Dobbelspor og krysningsspor må etableres for å kune øke
trafikkengden på Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen må forlenges videre nordover fra Fauske til Tromsø. Dette med tanke
på den økende akiviteten og satsing på verdiskaping i nordområdene som vil avkreve
et større transportbehov i Nord~Norge. Å bygge Nord-Norge banen vil i vareta det
økende transportbehovet og ha en miljømessig gevinst for fremtiden.

Bodø flyplass må oppgraderes/bygges ny for â tilfredsstile fremtidens krav som
hovedflyplass i Nordland. Videre utbygging av flyplass struuren i Nordland må ikke
skje på bekostning av passasjergrulaget ved Bodø flyplass.

Innstiling til punkter i til Nordland transportplan 2013-2024 og Nasjonal
transportplan 2014-2023.

. Rv77 - oppstarygging av tunel gjennom Tjerifjellet

. Videreføring E6 strekningen Sørelva- Borkamo

. Omlegging Rv80 og E6 utenfor Fauske sentru

. Omlegging E6/ ny jernbaneundergang vedSetså

. Utvidelse/ombygging ny bru Finneidstraumen

. Etablering togstopp Tverlandet og Reitan

. Etablering av flere krsningsspor pâ streknngen Rognan - Bodø

. Etablering/gjennomføring av automatisk fjernstyring av jernbane strekningen

Mosjøen - Bodø
. Planfri krss og gang/sykkelvei E6 nord for Fauske sentrum

. Fylkesvei 530 Strømsnes- Valnesfjord helsesporsenter



. Fylkesvei 830 Finneid-Sulitjelma

L.~ Sikker krssing av riksvei 80 vest for Fauske sentru ved Erikstad
. Oppgradering/utbedring av Nordlandsbanen

. Bygge Nord-Norge banen mellom Fauske og Tromsø

. Utbedre/ny flyplass i Bodø

Vi ber om at regionale planyndigheter, Salten regionråd og Nordland
fylkeskommune arbeider aktivt for at over nevnte punter bli prioritert i transportplan
Nordland 2013-2024 og i Nasjonal transportplan 2014-2023 for realisering i første
planperiode.

Planutvalget slutter seg til strategidokument av 15.11.201 1 hva angår innspil til
Transportplan Nordland 2013 - 2024.

061112: SNØSKUTERLØP I ALPINBAKKN I DAJA, SULITJELMA

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel og reguleringsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tihørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arangere Sulitjelma Crossen
2012 i tidsrommet 28. og 29. april 2012.

Det settes følgende vilkår:
1) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtidig.
2) Kjøring mellom kl 1600 og 0800 er forbudt.
3) Politiet og grueier niå gi tilatelse.
4) Balvatn reinbeitedistrikt og hyteeiere i området må varsles før arrangementet

finner sted.
5) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med Politiet.

PLUT-061112 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble utlevert i møtet.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 innvilges følgende dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel og reguleringsplan for Sulitjelma
opplevelsespark med tilhørende bestemmelser:

1. Sulitjelma Fjellandsby as innvilges dispensasjon til å arangere Sulitjelma Crossen
2012 i tidsrommet 28. og 29. april 2012.

Det settes følgende vilkår:



l) Det kan kun kjøres med 2 snøskutere samtidig.

2) Kjøring mellom kl 1600 og 0800 er forbudt.
3) Politiet og greier må gi tilatelse.
4) Balvatn reinbeitedistrikt og hyteeiere i området må varsles før arangementet

finner sted.
5) Sikkerhet for publikum og deltakere, med bl a tilstedeværelse av

førstehjelpspersonell/ambulanse må ivaretas av arrangør i samarbeid med
Politiet.

062/12: INNSPILL TIL REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

PLUT-062/12 VEDTAK- 16.04.2012

Saken ble fremmet i møtet.

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo' følgende uttalelse:
Følgende innspil til regjeringens mineralstrategi vedtas og oversendes Nærings- og
handelsdeparementet:
Innspil til regjeringens mineralstrategi

Sammendrag.

Nordland er et av landets viktigste bergverksfylker, og det største i Nord~Norge og
Fauske kommune er den kommunen i Nordland der utvinning av metaller og mineraler
har lange tradisjoner og der det fortsatt er kjente forekomster av mineraler og metaller
som utgjør verdier til flere lO-talls miliarder med dagens priser.

Henholdsvis sulfidmalm tilknytet Sulitjelma feltet, Fauske maror i området indre
Skjerstadfjord nært Fauske tettsted, dolomitt i satenhengende forekomst Fauske og
Sørfold kommune, kalk i området indre Skjerstadfjord på Leivset og skifer i området
Valnesfjord. Sulfdmalm består i hovedsak av svovelkis, magnetkis, kobberkis og
sinkblende. Blyglans, arsenkis, cubanitt, molybdenglans, tetrahedritt, gull og sølv er ti
stede i små mengder.

Sulitjelmafeltet omfatter 4000 km2 og innenfor dette feltet ligger Sulitjelma
ertsdistrikt som er omlag 100 m2 stort der de 25 ertsforekomstene som til nå er kjent
ligger, dette representerer en total sulifidmasse på omking 36-37 mil. tonn. Av dette
er ca. 25 milL. tonn tatt ut ved tidligere gruvedrift.

Samensettingen av bergartene i Sulitjelmafeltet sannsynliggjør at det er store
forekomster av sulfidmasse som pr. i dag ikke er blitt avdekket og som kan utgjøre at
utvinnbar sulfidmassene i Sulitjelmafeltet øker betraktelig i forhold til dagens kjente
forekomst. For og kune avdekke flere forekomster av sulfidmasse mådet settes i
gang prospektering, samtidig som utvinning av sulfidmassen pågår.

Oppbygging av kompetanse vil være sentralt i arbeidet med å få satt i gang og øke
verdiskapingen basert på utvinning av mineraler og metaller. Regjeringen må på
bakgru av dette støte arbeidet med oppbygging av Nordland teknisk fagskole i
bergteknikk på Fauske og bygge opp et kompetansesenter tilknytet:; verdiskapning

med mineraler.. som bør ligge nært opp til teknisk fagskole i bergteknikk, på Fauske.



Staten bør overføre de positive erfaringer man har fra utvikling av olje- og
gassressursene på norsk sokkel til også å gjelde mineralnæringen. På same måte som
innen olje og gassnæringen bør mineraler få en høere status, som en viktig ressurs for
verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfaringene man har hatt med tilrettelegging og forvaltning av disse
ressursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land. i den grad det er
formålstjenlig. I den sammenheng bør det etableres et statlig/privat selskap med
modell av Statoil, som skal være med på utvikle fremtidig teknikk for utvinnng av
mineraler og være det selskap som er aktør når det gjelder deler av å forvalte og
utvinne våre mineraler. Et sådan selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å
ta de nødvendig kostnadene ved oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.

Innstiling til vedtak i innspil til mineralmeldingen
Fauske kommune er tilfreds med at regjeringen har satt i gang arbeidet med å utforme
en mineralstrategi for Norge. Mineralnæringen har i mange generasjoner hatt stor
betydning for Norge son nasjon og for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Sett
i lys av dette bør det derfor gjennomføres regionale/lokale prosesser før strategien
vedtas, eller så må strategidokumentet sendes på høring når det foreligger.

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å etablere Nordland tekniske fagskole ì
bergteknikk på Fauske som skal utdane bergteknikere mellomledere til bransjen.
Nærings,. og handelsdepartementet bør støte opp om dette titak

Likeledes må kompetasen yterligere økes innenfor bransjen og et kompetansesenter
med henblikk på utvinning av mineraler, og som kan være sentral i utforming av
regjeringens mineralpolitikk i nord bør etableres på Fauske, nært opp til teknsk
fagskole i bergteknikk.

Den geofysiske karlegging av metaller og mineraler i region bør intensiveres for å øke
kunskapen om ressursene i region. Mange av de unike forekomstene av
industrimineraler vil ikke bli fuet med geofysiske flymålinger. Her vil tilgang til
gode geokjemiske og geologiske data være nødvendig, samtidig som kompetente
fagmiljøer stykes for å analysere disse dataene og utvikle nye mineralressurser.

Det bør etableres et statlig/privat selskap med modell av Statoil som skal være med på
å utvikle fremtidig teknikk for utvinnng av mineraler, og være det selskap som er
aktør når det gjelder deler av å forvalte ogutvinne nasjonens mineraler. Et sådan
selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å ta de nødvendige kostnadene ved
oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.

Det må legges tilrette for utvinning av de kjente forekomstene av sulfidmalm i
Sulitjelma feltet nå. Det er interesse fra flere aktører som vuderer ny gruvedrift på
forekomsten i Sulijelmafeltet. Her ligger det kjente forekomster verdt flere miliarder
kroner, noe som vil øke aktiviteten i området og bidra til økt verdiskaping for
kommunen, region og nasjon forøvrig.

Foruensingen fra tidligere gruvedrift er et statlig ansvar, som det nå må finnes en
avklaring på. Staten ved Nærings og handelsdepartementet må nå legge konkete
planer for hvordan denne forurensingen skal løses for fremtiden og investere i tiltak



som i vareta de miljø hensynet til Sulitjelma-vassdraget. Dette må gjøres for at
interessenter som ønsker å investere i utvinnng og karlegging av forekomstene i
Sulitjelmafeltet har forutsigbare ramebetingelser på dette området.

Ved ulike former for båndlegging av arealer, heruder vern, bør det stiles krav om
geologisk kartlegging av områdene. I et sam:fsmessig perspektiver det viktig at

slike beslutninger tas på grunnag aven helhetsvurdering.

NGU har i mange år pekt på at utvalgte mineralforekomster er av nasjonal interesse.
Forekomster av nasjonal interesse må få høyere status og en mer formell betydning i
planarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom mineralnæringen skal kunne ta i bru det potensialet mange mener den har så
må viktige ramebetingelser som pris på elektrisk kraft (til fordeling), nettleie og
muligheter til å sikre ressursgrulaget for langsiktig drft (20~25 år) være gjenstand
for forbedringer.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfaringer man har hatt med tilrettelegging og forvaltnng av disse

ressursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land i den grad det er
formålstjenlig.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Følgende innspil til regjeringens mineral strategi vedtas og oversendes Nærings- og
handelsdeparementet:
Innspil ti regjeringens mineralstrategi

Sammendrag.

Nordland er et av landets viktigste bergverksfylker, og det største i Nord-Norge og
Fauske kommune er den kommunen i Nordland der utvinnng av metaller og mineraler
har lange tradisjoner og der det fortsatt er kjente forekomster av mineraler og metaller
som utgjør verdier til flere lO-talls miliarder med dagens priser.

Henholdsvis sulfidmalm tilknytet Sulitjelma feltet, Fauske marmor i området indre
Skjerstadfjord nært Fauske tettsted, dolomitt i samenhengende forekomst Fauske og
Sørfold kommune, kalk i området indre Skjerstadfjord på Leivset og skifer i området
Valnesfjord. Sulfidmalm består i hovedsak av svovelkis, magnetkis, kobberkis og
sinkblende. Blyglans, arsenkis, cubanitt, molybdenglans, tetrahedritt, gull og sølv er til
stede i små mengder.

Sulitjelmafeltet omfatter 4000 km2 og innenfor dette feltet ligger Sulitjelma
ertsdistrikt som er omlag 100 m2 stort der de 25 ertsforekomstene som til nå er kjent
ligger, dette representerer en total sulifidmasse på omking 36-37 milL. tonn. Av dette
er ca. 25 milL. tonn tatt ut ved tidligere grvedrift.

Samensettingen av bergartene i Sulitjelmafeltet sansynliggjør at det er store
forekomster av sulfdmasse som pr. i dag ikke er blitt avdekket og som kan utgjøre at
utvinnbar sulfidmassene i Sulitjelmafeltet øker betraktelig i forhold til dagens kjente



forekomst. For og kune avdekke flere forekomster av sulfidmasse må det settes i
gang prospektering, samtidig som utvinnng av sulfidmassen pågår.

Oppbygging av kompetanse vil være sentralt i arbeidet med å få satt i gang og øke
verdiskapingen basert på utvinning av mineraler og metaller. Regjeringen må på
bakgru av dette støtte arbeidet med oppbygging av Nordland teknsk fagskole i
bergteknikk på Fauske og bygge opp et kompetansesenter tilknytet:; verdiskapning

med mineraler": som bør ligge nært opp til teknsk fagskole i bergteknikk, på Fauske.

Staten bør overføre de positive erfarnger man har fra utvikling av olje- og
gassressursene på norsk sokkel til også å gjelde mineralnæringen. På same måte som
innen olje og gassnæringen bør mineraler få en høyere status, som en viktig ressurs for
verdiskaping og sysselsetting i distriktene.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfarngene man har hatt med tilrettelegging og forvaltning av disse
ressursene bør overføres til utvikling av mineralressursene på land i den grad det er

. --fermålstjenlig.-I-clen-seooeng-eør-clet-etaeleres-et-statligIprivat-selskap-mecl
modell av Statoil, som skal være med på utvikle fremtidig teknikk for utvinning av
mineraler og være det selskap som er akør når det gjelder deler av å forvalte og
utvinne våre mineraler. Et sådan selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å
ta de nødvendig kostnadene ved oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.

Innstilling ti vedtak i innspil til mineralmeldingen
Fauske kommune er tilfreds med at regjeringen har satt i gang arbeidet med å utforme
en mineralstrategi for Norge. Mineralnæringen har i mange generasjoner hatt stor
betydning for Norge son nasjon og for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Sett
i lys av dette bør det derfor gjennomføres regionale/lokale prosesser før strategien
vedtas, eller så må strategidokumentet sendes på høring når det foreligger.

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å etablere Nordland tekniske fagskole i
bergteknkk på Fauske som skal utdane bergteknikere mellomledere til bransjen.
Nærings- og handelsdeparementet bør støte opp om dette tiltak

Likeledes må kompetansen yterligere økes innenfor bransjen og et kompetansesenter
med henblikk på utvinnng av mineraler, og som kan være sentral i utforming av
regjeringens mineralpolitikk i nord bør etableres på Fauske, nært opp til teknisk
fagskole i bergteknikk.

Den geofysiske karlegging av metaller og mineraler i region bør intensiveres for å øke
kunskapen om ressursene i region. Mange av de unike forekomstene av
industrimineraler vil ikke bli fuet med geofysiske flymålinger. Her vil tilgang til
gode geokjemiske og geologiske data være nødvendig, samtidig som kompetente
fagmiljøer styrkes for å analysere disse dataene og utvikle nye mineralressurser.

Det bør etableres et statlig/privat selskap med modell av Statoil som skal være med på
å utvikle fremtidig teknikk for utvinnng av mineraler, og være det selskap som er
akør når det gjelder deler av å forvalte og utvinne nasjonens mineraler. Et sådan
selskap vil måtte inneha kompetanse og kapital til å ta de nødvendige kostnadene ved
oppstar og tilrettelegging for utvinning av mineraler.



Det må legges tilrette for utvinning av de kjente forekomstene av sulfidmalm i
Sulitjelma feltet nå. Det er interesse fra flere aktører som vuderer ny gruvedrift på
forekomsten i Sulitjelmafeltet. Her ligger det kjente forekomster verdt flere miliarder
kroner, noe som vil øke akiviteten i området og bidra til økt verdiskaping for
kommunen, region og nasjon forøvrig.

Forurensingen fra tidligere gruvedrift er et statlig ansvar, som det nå må finnes en
avklaring på. Staten ved Nærings og handelsdeparementet må nå legge konkete
planer for hvordan denne foruensingen skal løses for fremtiden og investere i tiltak
som i vareta de miljø hensynet ti Sulitjelma-vassdraget. Dette må gjøres for at

interessenter som ønsker å investere i utvinnng og karlegging av forekomstene i
Sulitjelmafe1tet har forutsigbare ramebetingelser på dette området.

Ved ulike former for båndlegging av arealer, heruder vern, bør det stiles krav om
geologisk karlegging av områdene. I et samfusmessig perspektiver det viktig at
slike beslutnnger tas på grunnlag aven helhetsvudering.

NGU har i mange år pekt på at utvalgte mineralforekonister er av nasjonal interesse.
Forekomster av nasjonal interesse må få høyere status og en mer formell betydning i
planarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom mineralnæringen skal kune ta i bru det potensialet mange mener den har så
må viktige ramebetingelser som pris på elektrisk kraft (til fordeling), nettleie og
muligheter til å sikre ressursgrunnlaget for langsiktig drift (20-25 år) være gjenstand
for forbedringer.

Norge som nasjon har hatt suksess med å utvikle olje- og gassressursene på norsk
sokkeL. De erfarnger man har hatt med tilrettelegging og forvaltnng av disse
ressursene bør overføres ti utvikling av mineralressursene på land i den grad det er
formålstjenlig.
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Saksliste
Sak nr.:

063/12

Sakstittel:

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



063/12: AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV
TILLEGGSOMT PÅ SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM
GNR. 103 BNR. 11

NY INNSTILLING:

Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve omsøkt areal på Søbbesva til en pris stor kr.
160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT-063/12 VEDTAK- 23.04.2012

Rådmannen fremmet ny innstilling:
Søknad fra Sigurd Tverå hva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Den nye innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Sigud Tverå hva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061109.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061109, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.
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Sak nr.: 065/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 036112: SØKNAD OM KJØRING MED SNØSCOOTER

VEDTAK:

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

1. Anders Jensen, Holstad, Fauske, innvilges inntil 6 turer med snøskuter til transport av
materialer og lignende fra nærmeste brøyta vei og til hytte beliggende i Sørskar, trase jfr.
vedlagte kartutsnitt.

2. Dispensasjonen gjelder/ram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn ti/IL. mai
2014.

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

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytte, samt bevis på eie må medbringes ved kjøring.

5. Grunneiers tilatelse må innhentes for kjøring kan finne sted.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med tema
motorferdseL.

DPLU. 038/12: 119/104 - GEIR HOLEN, BODØ - OPPFØRING AV 4 BALKONGER
HENHOLDSVIS 2 FOR 2. OG 2 FOR 3.ETASJE pA FASADEN MOT SYD pA
FRITIDSBYGGET I SJEIDEHUSBAKKN 12, SULITJELMA.

VEDTAK:



I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/2001 og vedta i kommunestyre sak 84/04 gir med dette
enhetsleder planutvikling dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel vedtatt
14.02.2011 samt dens bestemmelser, jvf. PBL § 19-2.

I medhold av PBL § 20-1 a meddeles tilatelse til oppføring av omsøkte balkonger på
hybelleilghetshuset i Sjeidehusbaken 12, gnr.119 bnr. 104 i Sulitjelma.

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker fra Byggsøk Norge AS godkjennes. Søknad
om lokal godkjenning av foretaket samt søknad om ansvarsrett fra Bodø Bygg &
Eiendom AS godkjennes.

Klagen fra eier av Sjeidehusbaken 57 b, Wenche Spjelkavik, tas ikke til følge.

DPLU. 041112: 119/11348 - ERIK ÅSTRØMlANN KRSTIN SUNDSFJORD - SØKNAD
OM TILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY FRITTSTÅENDE HYTTE VED
KJEL V ANN, SULITJELMA PÅ PUNKTFESTE, BRA = 63 M2

VEDTAK:

Ihht. vedtak i D/T sak 29/2001 jf. Kommunestyre sak nr. 84/04 meddeles dispensasjon
fra arealplanen samt dens bestemmelser,jvfplan- og bygningsloven § 19-2.

Det gis.dispensasjon fra kommunens planbestemmelse § 2-1 c til å fravìke kravet til
gesimshøyde da maks mønehøde tilfredsstiles.

I medhold av PLB § 20-1 meddeles byggetilatelse for oppføring av ny hytte på
punktfeste 119/11348 mot at eldre hyrre på maks 30 m? omgjøres til aneks.

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning for SØK, PRO/KFR og UTF/KUT av
elementbygget fra Bernard Olsen AS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for alt arbeid vedr. tilaket fra tiltakshaver Erik
ÅstrØl godkjennes, jvf. SAK L O § 6-8 selvbygger.

DPLU. 042/12: SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED SNØSCOOTER

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19 innvilges dispensasjon fra gjeldende
kommunedelplan med temamotorferdsel:

1. Olav Kristensen, Fauske, innvilges inntil 6 turer med snøskuter pr sesong for
transport av ved, bagasje og utstyr med snøskuter til siå hyte beliggende ì

Austerdalen, gnr 67, bnr 1-2 Fridal i Valnesfjord. Trase jfr. vedlagte kartsnitt.



2. Dispensasjonen gjelder inntil nyt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til 11.
mai 2014.

3. Karutsnitt med inntegnet trase tH hyta, samt bevis på eie må medbringes ved
kjøring.

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

5. Dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for ferdsel i Sjunkhatten
Nasjonalpark og tilatelse fra grunneier må innentes av søker.

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er vedtatt i tilknytning til
kommunedelplan med tema motorferdseL.

DPLU. 046/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER
\

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

L. Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges dispensasjon for inntil 6 turer pr
sesong for transport av bagasje, utstyr og bre.nsel til hyta (nr. 6 på vedlagte
karutsnitt) .

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

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

4. Karutsnitt med inntegnet trase til hyta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hyta.

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

DPLU. 047/12: SØKNAD OM MOTORFERDSEL I VERNEOMRÅDENE

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

6. Bjørn-Erik Solvang, Valnesfjord, innvilges dispensasjon for kjøring med snøskuter
inntil 6 tuer pr sesong for transport av bagasje, utsty og brensel til hyta (gnr 72/1)
beliggende i Valnesfjord.



7. Dispensasjonen gjelder fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til og
med 14. mai 2014.

8. Karutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved
transport til hyta.

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

10. Dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for ferdsel i Sjunatten
Nasjonalpark og tilatelse fra grunneier må innentes av søker.

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

DPLU. 048/12: SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL SOM TILLEGGSAREAL
FRA GNR. 112/10,17

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Jordlovens § 12,
samt delegasjon, gis det tilatelse til fradeling av ca. 20 dekar skogsmark fra gnr.
112/10,17 i Fauske kominune. Arealet skal benytes som tileggsareal til gnr. 112/1,56

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

Tilatelsen gis på følgende vilkår:
L. Arealet skal samenføyes med eiendommen gnr. 112/1,56

DPLU. 049/12: ROBERT KARLSSON, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRAELING
AV 1,4 DAA TIL TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 58
BNR. 8.

VEDTAK:

I hht DT-sak 29/2001 gir med dette leder plan/utvikling dispensasjon fra vedtatt
kommuneplan arealdelen samt dens bestemmelser slik at fradeling av 1,4 daa av
eiendommen gnr. 58 bnr. 8 kan gjennomføres.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av et
areal stort 1,4 daa av eiendommen gnr. 58 bnr. 8 til tomt for eksisterende bolighus på som
omsøkt.

Det må tinglyses vegrett over hovedbruet fram til ny parsell.



DPLU. 050/12: VIBEKE SOLBAKK HOLSTAD. SØKNAD OM FRADELING AV TOMT
TIL EKSISTERENDE BLIGHUS PÅ EIENDOMMEN GNR. 45 BNR. 19. KJØPER:
EVY-IREN SOLBAKK, HOLSTAD

VEDTAK:

I hht DT -sak 29/20 L gir gis dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at
omsøkt fradeling kan gjennomføres.

Med hjemmel plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling av 1,3
daa av eiendommen gnr. 45 bnr. 19 til tomt for eksisterende bolig på eiendommen..

Det må tinglyses vegrett over hovedbruket fram til ny parselL.

DPLU. 051112: 119/388 FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET - TILBYGG TIL SULITJELMA
SKOLE. BY A TILBYGG 747 M2, EKSISTERENDE SKOLE: 676 M2

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles igangsettingstilatelse
for riving av eldre bygningsmasse, tilbygg ny skole samt ombygging av eksist. skole.

I forbindelse m.ed riving må det innsendes avfallsplan og sluttrapport.

Det vises for øvrig til rammetilateIse gitt 23.06.2011 sak 101111.

Søknad om ansvarsrett fra Espen AUlsand Arkitektkontor AS, Total bransikring AS,
VSO Consulting, Prodev AS, Fauskebygg AS, Rørlegger'n Fauske AS, Oras AS, Bravida
Norge AS og HK Heisservice AS godkjennes.

DPLU. 052/12: TROND OG LENA MELLEM - SØKNAD OM FRAING AV CA. 115 M2
AV EIENDOMMEN GNR. 77 BNR. 50. KJØPER: MERETHE HAUGEN, NORDVIKA

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til fradeling som
omsøkt.

DPLU. 053/12: HOGSTPLAN FOR SULITJELMAOMRÁET 2012-2021

VEDTAK:



Skogbrussjefen viser til saksutredningen og godkjenner med hjemmel i kommunens
vemskogbestemmelser Statskogs forslag (datert 12.04.2012) til hogstplan for
Sulitjelmaområdet i Fauske kommune for perioden 2012 - 2021. En betingelse for dette
er at grensen mellom område I og område Il på strekningen fra Graneibekkén og videre
over Smolikbekken og Balmielva flytes ca 150 meter sørvestover (bl.a. til det pun hvor
bilveien krsser Smolikbekken).

Denne godIgenningen gjelder fra dette vedtaks dato og frem til 31. desember 2021.

DPLU. 054/12: SØKNAD OM LANDING MED HELIKOPTER

VEDTAK:

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel med bestemmelser/vilkår
innvilges følgende:

Salten Nettjenester AS, Fauske, innvilges dispensasjon for transport av materialer med
helikopter med inntil 5 flygninger fra parkeringsplassen vlKjelvanskrsset til

segmentlukehus i Daja den 3. mai 2012.

Det settes følgende vilkår:
1) Flygningen må foregå på dagtid, dvs. mellom kl 0700 og kl 2200.
2) Grueier (Statskog) må gi tilatelse til landing.
3) Det må tas spesielt hensyn dersom det er rein i området.

DPLU. 056/12: 76/344 - MAJA ZAKARIASSEN - SØKNAD OM ENDRING AV
ANSVARSFORHOLD I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG I
SANKTHANSHÁGEN 20, VALNESFJORD

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 og § 23-6 godkjennes søknaden fra
Fjellproffen AS, Bodø, om lokal godkjenning som ansvarshavende for UTF for
grarbeider og landskapsutforming.

øvrige ansvarsforhold i tiltaket er uendret.

DPLU. 057/12: 119/137,160,161,162,163,385 - ALF JOHNNY JOHANSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, RIVING AV BRANNSKADET BOENHET I SANDNES 39,
SULITJELMA.

VEDTAK:



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til riving av brannskadet
hus i Sandnes 39 på eiendommen 119/137,160,161,162,163,385 som omsøkt.

o Rivingsavfallet må som opplyst leveres på godkjent deponi.

Avfallsrapport og kvittering av avlevert bygningsavfall må inneveres til kommunen når
tiltket er ferdig.

Søknad om ansvarsrett fra A. Moan for tiltaket godkjennes.

DPLU. 058/12: 83/142 -WENBERG FISKEOPPDRETT - SØKNAD OM TILLATELSE
TIL TILTAK, OPPFØRING AV P ÁBYGG TIL EKSISTERENDE INDUSTRIBYGG,
EKSISTERENDE BRA: I EN ETASJE MED BRA: 89 M2 I SKYSSELVIK, FAUSKE.
BYGN.NR. 188887384 02

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK § 4-1 meddeles byggetilatelse for
oppføring av påbygg til industribygg på fradelt tomt i Skysselvik som omsøkt.

Arbeidstilsynet har i brev av 15.03.2012 godkjent tiltaket.

Søknad om dispensasjon fra TEK lO's krav godkjennes.

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra henholdsvis Grønås Bygg AS og Alucon
AS godkjennes.

Foretak som utfører rørarbeider må sende inn søknad om ansvarsrett før arbeidet
igangsettes.

Økt tilknytningsavgift for van må innbetales kommunen. (Regning blir tilsendt).

DPLU. 059/12: 62/37 - OLA SLETTVOLL - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV HYTTETOMT I TOKDALEN I VALNESFJORD
- ERVERVER: JAN HELGE LØKÁS

VEDTAK:
Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til fradeling av omsøkte hytetomt på 1 dekar.

Av hensyn til jordlovens formål, ref. jordlovens § 1, hvor det fremgår at forvaltningen av
arealressursene skal være miljøforsvarlig, settes det som betingelse at hytetomten ikke
legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hyta ikke
plasseres nærmere elva (flomnivået) enn 20 meter.



Det gis også tilatelse til fradeling av omsøkte hyttetomt på I dekar med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 20-1. Det settes som betingelse for en slik tilatelse at hytetomten
ikke legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hyta
ikke plasseres nærmere elva (flomnivået) enn 20 meter.

DPLU. 060/12: STATSKOG SF, NAMSOS. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV HYTTE
MED INTERNT FESTEUMMER 9335 BELIGGENDE VED CALALVES (TJALLANES)
I SULITJELMA PÅ EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1. FESTER: OLA TANDE
HANSEN OG MARTE K. EILERTSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til punfeste av

eksisterende hyte på eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt.

DPLU. 061112: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST
BELGGENDE VEDCALALVES (TJALLAN'ES) I SULITJELMA PÅ EIENDOMMEN
GNR. 119 BNR. 1. FESTER: OLA TANDE HANSEN OG MARTE EILERTSEN,
FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til puntfeste som
omsøkt.

DPLU. 062/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST
BELIGGENDE VED NAUSTBUKTA VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER:
OLA rANDE HANSEN OG MARTE EILERTSEN, FAUSKE

VEDTAK:

Med hjemmel i lan og bygningsloven meddeles med dette tilatelse til punfeste som
omsøkt.

DPLU. 063/12: GNR 108, BNR L M.FL. I FAUSKE KOMMUNE - HOGST AV
GRANFELT - FORYNGELSESKONTROLL FOR UTHOGD HOGSTFLATE - PÅLEGG
OM FORYNGELSE VED SKOGPLANTING

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i skoglovens § 6 skogeier
på eiendom gnr 8, bnr 1 m.fl. i Fauske kommune pålegg om å sørge for at hogstflate på



ca 11 dekar skogplantes innen utgangen av år 2012. Anbefalt antall planter pr dekar er
130 - 230 og minste lovlige plantetall pr dekar i dette tilfellet er 100 skogplanter (ref.
loven.s forskrift om bærekraftig skogbru § 8).

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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Refererte dokumenter tas til orientering.



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Kjetil Skår
Lund
8206 FAUSKE

Saksbehandler: - Telefon: - Telefaks:

Deres ref.: Vår ref.: 12/3669/ Dato: 25.04.2012

KJETIL sKÅ. UTFYLLING PÅ EIENDOMMEN GNR. 105 BNR. 2 PÅ LUND

For en tid tilbake fikk De muntlig tilatelse av vår byggesakskontor til å foreta en mindre
utfyllng på deres eiendom gn. 105 bnr. 2 på Lund.

Pr. d.d. er utfylt areal på eiendommen større enn det som det ble gitt tilsagn om.

Med dette varsles De herved om at all videre utfyllng på eiendommen må opphøre
umiddelbart.

Dersom videre utfylling ønskes/planlegges på eiendommen, må det søkes om tilatelse til
dette. En slik søkiad må så behandles i hht gjeldende lovverk - bL.a. må hensyn til
arealdisponering, grunnorhold etc. vuderes.

Ml:se
¡(.kt.

Paul E. Aakerli
plansjef

-I

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottkt!fauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 600600 75 60 07 63

Org. nr: 972 418 021
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Klage på avslag på søknad om oppfrsknng for oversittelse av frst
for â fremme krav om erstatning i forbindelse med opprettlsen av
Sjunkhttn nasjonalpark i Nordland

Vi viser til Fauske kommunes søknad av 31. januar 2011, Direktoratet for
natuorvaltnings vedtak av 1. juni 2011, Fauske kommunes klage av 14. juni 2011 og

Direktoratet for naturforvaltnings oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet av 2.
september 2011.

Saken gjelder klage på avslag på søknad om oppfrskning for oversittlse av
frst for å fremme krav 011 erstatning i forbindelse med opprettelsen av
Sjunkhattn nasjonalpark i Nordland. Miljøverndeparementet opprettolder
Direktoratet for naturforvaltnings avslag i vedtak av l. juni 2011.

Bakn
Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 5. februar 2010.
Fylkesmanen i N ordlamHnformerte Fauske kommune om opprettelsen ved brev av
12. mars 2010. I samme brev ble det også inormert om adgangen til å kreve erstatning.
Frist forå fremme krav om erstatning ble satt til 5. juni 2010.

I brev av 31. januar 2011 bå Fauske kommune om oppfrskning for oversittelse av
frsten for å fremme erstatningskrav. Kommunen viste ti atden hele tiden har hatt
intensjoner om å kreve erstatning og at det har vært gitt uttkk for dette muntlg til

Fylkesmannen. Årsaken ti at kommunen ike overholdt frsten, var at brevet fra
Fylkesmannen ble fordelt ti feil saksbehandler og at vedkommende ved en

Postadresse
Postboks 8013 Dep
000 Oslo

Kontoradresse
Myntgt 2

postmottl1md.dep.no
ww.mijo.no

Telefon
22249090
Otgno.
972417882

Avdelig for natuorvaltng Saksbehandler
Ida Sletsjøe
22245876Telefas

22249560



mìsforståelse overså at det skulle sendes erstatningskrav. Kommunen har relativt store
skogområder innenfor nasjonalparken.

Direktoratet for naturforvaltning behandlet søknaden i vedtak av 1. juni 2011. Av
vedtaet fremgår det at Fauske kommune íkke gis oppfrskning for frstoversittelsen.
Direktoratet viser ti at kommunen er en profesjonell part og at man må kunne forvente
at den har rutier for å overholde slie frster. Dirèktoratet vil ike legge avgjørende
vekt på at fylkesmannen var muntlg informert om at kommunene vie kreve erstatning,
da det er krav om skriflighet i naturmangfoldloven § 51 og det íkke foreligger
omstendigheter som tisier at dette kravet kan fravikes.

Fauske kommune påklaget vedtaket ved brev av 14. juni 2011. i klagen redegjør
kommunen nærmere for hva som var bakgrrten for at brevet fra Fylkesmannen ble
fordelt ti feil saksbehandler og hvordan Fauske kommune bli berørt av opprettelsen
av nasjonalparken.

Direktoratet for naturforvaltnng oversendte sin vurderig av klagen til
Miljøverndeparementet ved brev av 2. september 2011. Direktoratet kunne ikke se at
klagen inneholdt nye opplysninger som tisa en endring av vedtaket

Deparmentets vuderinger
Etter naturmangfoldloven § 51 :må krav om erstatning som følge av vernevedtak

fremsettes skrg for Fylkesmannen innen fie måneder fra vernevedtaket Det følger
av § 51 første ledd siste punktm at tvistelovens regler om oppfrskning gjelder så langt
de passer.

I henhold til tvisteloven § 16-12 første og annet ledd skal oppfriskning gis når.
hindringer utenfor parens kontroll gjør det u:ulig eller uforholdsmessig byrdefullt å

foreta prosesshandlingen i tide. Dette er ike tiellet i denne saken og bestemmelsen
får dermed ikke anvendelse.

Det aktuelle grnnlag for oppfrskng er da tvisteloven § 16-12 tredje ledd. Etter denne
bestemmelsen kan oppfrskng gis "om det ville være urmelig å nekte paren videre
behandling av saken på grnn av forsømmelsen". Ved avgjørelsen skal det særlig
legges vekt på forsømmelsens karakter. den forsømmelige parts interesse i å foreta
prosesshandlgen og hensynet ti motparten. . I lovforarbeidene er det fremholdt at det
sentrale er en interesseavveining mellom parene, se NOU 2oo1:32B Rett på sak s. 922.

Ved vuderigen av forsømmelsens karakter, har deparementet lagt ti grunn
kommunens opplysning om at frstoversittelsen skyldtes svit i interne rutier og
manglende kommuníkasjon mellom to saksbehandlere. I Fylkesmannens brev av 12.
mars 2010 utgjør punktet om erstatning en vesentlg del av brevet og frsten for å
fremsette krav om erstatning er skrevet i fete tyer samt understreket. Søknaden om
frstoversittelse ble fremsatt nesten åtte måneder etter at frsten utløp. Det foreligger
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følgelig ingen spesieIIe omstendigheter verken i kommunen eller ved Fylkesmannens
brev og frstoversittelsen var betydelig. Etter departementets mening må en kommune
forventes å ha nttier for å følge opp denne typen frister.

Kommunens interesse i å få oppfrsknng for frstoversittelsen, er av økonomisk ar og
knyter seg ti krav om erstatning for 541 dekar gran i verneområdet, i tiIIegg til en del
lauvskog.

Det er opplyst i saken at Fylkesmannen var muntl informert om at Fauske kommune
ville kreve erstatnng. Dette kunne isolert sett tale for å tilegge hensynet ti motparten
mindre vekt. I denne saken er likevel frstoversittelsen så lang, atinnrettelseshensynet
må veie tungt.

Etter en saiet avveinng av parenes interesser, har departementet kommet ti at det
ikke vil være urelig å nekte Fauske kommune videre behandling av
erstatngskravet. Deparementet har særlig lagt vekt på at en kommune må kune
forventes å ha rutier for å følge opp vige frster, at oversittelsen ike skyldtes

spesielle omstendigheter og at det var snak om en lang fristoversittelse.

Deparementet opprettolder på denne bakgrunn Direktoratet for naturforvaltnings
vedtak i saken.

Vedta

Miljøverndeparmentet stadfester Direktoratet for naturforvaltnings
vedta av 1. juni 2011 om ikke å gi oppfrskning for Fauske kommunes
frstoversittelse ved krav om erstatningi forbindelse med opprettlsen av

Sjunkhattn nasjonalpark i Nordland.

Klagen er med dette endelig avgjort. Vedtaket kan ike påklages.

Med hilsen

(%1i)A/V~(~bv
~ti Thorsrud Teien (e.f.)

kst. avdelingsdirektr Icb~
Ida Sletsjøe . .
seniorrådgiver

Kopi:
Direktoratet for natunorvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Fylkesmanen i Nordland, Servceboks, 8002 Bodø
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Klagebehandling - Reguleringsplan - Detaljplan - Jernbanegata 3 - Fauske
kommune - Stadfestin'g ávkommunens vedtak

Vi viser til koimunens oversendelse mottatt 23.01.2012.

Fylkesmannen stadfester Fauske kommunes vedtakelse av detalj reguleringsplan for
Jernbanegata 3 idet vi ikke finner grunnlag for å sette til side det skjønn kommunen
har utøvd i forbindelse med planvedtaket.

Bakgrunn for klagen:

I møte den 08.11.2011 i sak 017/12 vedtok kommunestyret ovennevnte
detaljreguleringsplan.

Planen er hjemlet i reguleringsplan for Jernbanegata 3, vedtatt 17.04.2009, som tilater
flerleìlghetsbygg innenfor pIanområdet med plan om bebyggelsesplan. Med ny planlov
innebærer dette et krav om detaljreguleringsplan.

I forslag til detaljreguleringsplan legges det til rette for 8 - L O leilgheter i boligbygg over
tre 3 etasjer samt tilbaketrukket 4. etasje. Bygningens høyde er oppgitt til 12 m mønehøyde
som ligger innenfor reguleringsplanens bestemmelse 'om maksimal mønehøyde på 13 m fra
laveste terreng. Høyder var gjenstand for både merknad og klage i forbindelse med
planvedtaket i 2009 uten å tas til følge, jf klagesak avgjort av Fylkesmannen 17.04.2009.

Om krav til bebyggelsesplan sier bestemmelsen at denne "skal belyse utformingen av
fasader og estetisk hensyn i forhold til eksisteretide bebyggelse i området. "

Planutvalget beslutter den 29.03.2011 å legge planforslaget ut på offentlg ettersyn.

I brev av 16.06.2011 fremmer berørte naboer i fellesskap merknader til planforslaget der de
protesterer på denne utnyttelsen av tomta. Planlagte bygg vil bryte med eksisterende

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Kommunalavdelinga E-post
fmnopost (¡ fylkesmannen.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 53 1500
Talefaks: 75 53 15 83
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småhusbebyggelse både med hensyn til utforming og størrelse. Tap av utsikt til fjôfebdg,'K¡\; \..;. ... ..,
fjell trekkes også frem som et prinsipielt spørsmål av betydning for hele byen, da~~tni(al1
gi presedensvirkninger for senere byggeprosjekter. Det vises til det store engasjenieDt og .
den offentlig debatt som har vært om dette tema i tilknytning til denne saken. De ahniöder
kommunen om å revurdere godkjenning av prosjektet på denne tomta, i tråd med
"folkemeningerie" slik at planforslaget avvises og med krav om et bygg i samsvar med
eksisterende bebyggelse.

I kommunens vurdering av merknadene fremkommer at byggets virkninger for naboer er
belyst og vurdert i reguleringssaken i 2009. Videre anser man at bebyggelsen på tomta 

er en

utvikling som må påregnes i bykjernen. Solstudier dokumenterer at naboer i liten grad får
forverret sine solforhold i den lyse årstiden. Det vises for øvrig til at prosjektet ike
medfører virkninger som ikke var utredet og vedtatt i forutgående reguleringssak. Estetiske
hensyn og grep fremgår av arkitektfaglig vurdering som kommunen tar' til etterretning. Det
legges til grunn at parkeringsiøsningen er i tråd med kommunens parkeringsvedtekt.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 08.11.2011 i sak 017/12;

I brev av 12.12.201 lble vedtaket påkaget av Kåre Aanstad, Balmigata 2 og Magne
Thomasseh, Balmigata 3, på vegne av flere berørte naboer. De viser til sine tidligere
innsendte merknader i brev datert 11.06.2011. I tilegg anføres at planforshtgetble vedtatt
med dissens 15 mot 13 stelIer, der alle unntatt posisjonen støttet protesten. I den politiske
debatten i forkant av vedtaket skal en representant ha uttrykt behov for helhetlig plan for
Fauskes utvikling, og klager henstiler til å avvente dette. Det fremkommer at utbygger
erklærte seg inhabil ved at han er medlem av kommunestyret for arbeiderpariet. De setter
seg ikke i mot tettere utbygging i Fàuske sentrum, men krever at kommunen har en
helhetlig plan.

Planutvalget behandlet klagen i møte den 17.01.2012 som sak 029/12 der en ikke 
fant

grunn til å ta klagen til følge. Saken og dens dokumenter ble deretter sendt til
Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlge
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Fylkesmannen bemerker:

I følge plan- og bygningsloven § 12-12 tredje ledd kan kommunestyrets vedtak om
reguleringsplan påklages, jf. § 1-9. Miljøverndeparementet har delegert myndigheten til å
behandle slike klager til Fylkesmannen.

Klagen gjelder i sin helhet planens innhold.
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Når det gjelder reguleringsvedtakets innhold og klagernes synspunkter på dette skal det
først bemerkes at kommunestyret selv, i henhold til plan- og bygningsloven § 3-3, har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Kommunestyret tar standpunkt til
arealdisponeringen innen kommunen, og må ved utøvelse av denne myndigheten ha et
forholdsvis vidt rom for valg av løsninger.

Generelt må det sies at ingen er beskyttet mot at områder reguleres eller omreguleres. En
regulering kan da lett føre til at private interesser må vike til fordel for allmenne eller
offentlige interesser.

Etter hva vi kan se har klagernes argumenter vært kjent for og vurdert av det faste utvalg
for plans aker og kommunestyret.

Tiltakets virkninger for naboer, herunder de estetiske sider, har vært godt belyst i
plansaken. De vesentligste anførslene har dessuten vært gjenstand for klage i forutgående
reguleringsprosess uten å føre frem. Fylkesmannen konstaterer at planmyndigheten
fastholder sin vurdering av arealutnyttelsen som fremgår av planforslaget.

Av ovenstående følger at kommunen har gjort en avveining mellom de forskjellge
interesser som er representert i området - en avveining som førte til det reguleringsvedtak
som ble fattet.

Etter en samlet vurdering på bakgrunn av ovenstående finner en ikke grunnlag for å sette til
side det skjønn komnunen har utøvd i forbindelse med planvedtaket som blir å stadfestes.

Vedtak:

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtakav 08.11.2011 i sak 017/12.

Vedtaket er fattet medhjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndeparementet, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd.

Avgjørelsen kàn ikke påkages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

Roar Arne K vitvi
avdelingsdirektør

~\o- ~
Tor Sande
kontorsjef
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 12/2589Arkiv sakID.: 12/670

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 067/12 IPLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

I Dato: 22.05.2012

UTARREIDING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Vedlegg; Kommuneplanens samfusdel - Fauske 2025 vedtatt 8.9.2011
Kommunal planstrategimal for Fauske

Saksopplysninger:

l . Kommiial planstrategi er et nyt verktøy i plan~ og bygningsloven. Formålet er å klargjøre
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for ønsket
utvikling i kommunen.

Planstrategien er foranet i plan~ og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi som lyder:

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kornmunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte

en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av
kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunalplanstrategi innhente synspunkter fra statlige
og regionale orgeiner og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred
rnedvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i
kornrnunestyret skal gjøres offentlg minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stiling til om gjeldende kommuneplan eller
deler av denne skal revideres, eller om pleinen skal videreføres uten endringer.
Kommunestyret kan herunder ta stillng til om det er behov for å igangsette arbeid med
nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf kapitteIll.

Gjennom den kommunale planstrategien skal kommunen ta stiling til om kommuneplanen skal
revideres, helt eller delvis, eller videreføres uten endringer. Det skal også tas stiling til om det er
behov for revisjon av underordna planer.

Fauske kommune har en nylig oppdatert kommuneplan:
- areadel vedtatt 3.2.2011
- samfusdel vedtatt 8.9.2011



Vurdering:

Kommuneplanen tar for seg kommunens sentrale utfordringer knytet til samfusutviklingen. I
kommuneplanens samfunnsdel staker kommunen ut retning for langsiktig utvikling i kommunen.
Planen trekker opp visjon, langsiktige mål og angir prioriterte strategier til å nå målene.

Gjennom planstrategien skal det avklares hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
valgperioden for å møte kommunens behov. Det inviteres til å drøfte om det er nye
utviklingstrekk og utfordringer som kommunen må forholde seg til utover det som ligger til
gru for gjeldende plan.

Som grulag for kommunens planstrategi må det utarbeides et oppdatert kunskapsgrunnlag
innen sentrale områder knytet til samfusutvikling, heruder langsiktig arealbru,
miljøutfordringer og oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.

Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres.
Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av
kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vudering av den forventede utviklîng i
kommunen og av de økonomiske ressurser som står til rådighet slik det fremgår av
økonomiplanen. Det skal være sammenheng mellom målene i samfusdelen og tiltak i under
liggende planer som siden avspeiler seg i økonomiplanen. I Fauske kommune er samenhengen
som nevnt foran mangelfulL. Det bør være en prioritert oppgave å etablere en styringsmodell for
bedre samordning på dette område.

Rådmannen har ansvar for å utarbeide forslag til kommunal planstrategi, planstrategien skal
vedtas av kommunestyret innen et år etter konstituering.

Før det utarbeides et forslag til planstrategi 2012 ~ 2015 inviteres det til et politisk verksted med
oppstar i planutvalget den 22. mai 2012. Vi vil på denne måten få signaler om prioriterte
oppgaver og få et bedre grunnag for utarbeidelse av dokumentet. '

Oppsummert vil rådmannens momenter til det videre arbeidet med planstrategi være;

En strengere prioritering av aktuelle tiltak i valgperioden
En sterkere kobling til økonomiplanen
Arealdel beholdes som i dag
Samfusdel beholdes som i dag, med redigeres og kobles sterkere til handlingsplaner
Fokus på kunnskap om planprosess og allerede vedtatte planer
Diskutere overordnede trekk i samfusutviklingen

Saken legges fram til diskusjon, det fremmes derfor ikke innstiling.

Even Ediassen
rådman
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o Sammendrag
Figuren viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel for Fauske er bygget opp;

Kommuneplanens samfunnsdel, Fauske 2025
..,' .~ ..,..

FaktadeL. Ståstedsanalyse (vedlegg)
\.

:\Strategisk del

Visjon - Fauske mot år 2025:

- folkehelsekommunè ri:dér~a"e trivèš"
:.W',~:~~¡~0;;;.!¡~;~~'G~~_,~$~~1"-\~~~~i~~~~:,~~f~~~;-~~t:'_ -:':~~41;J' ~i!~~ ~¿~_ ~ \

Overordnet mål - Fauske 2025:

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord
og Sulitje/nJa.tis~nJfunnßer, .clet er;
" "~odtq~~ehèis~,d. d' ,,'.

\Vék~j;~,~J:;!r!~~~Ji~'

"\
Handlingsdel = Økonomiplan I budsjett
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0.1 Oppbygging av plandokumentet
Oppbyggingen av denne planen er vist i figuren foran. Kommuneplanens samfunnsdel består

aven faktadel og en strategisk deL. Faktadelen beskriver faktiske forhold vedrørende

samfunnsutviklingen. Et utdrag avfaktadelen er tatt inn i kapittel 3. Faktadelen følger

kommuneplanens samfunnsdel som vedlegg.

Grunnideen for denne oppbyggingen av planen er at:

~ Det skal være en tydelig sammenheng fra faktadelen/ståstedsanalysen og de

strategier man velger.

~ Det skal være mulig å presentere planen "på en side" som vist i figuren foran.

0.2 Planstatus

Kommuneplanens samfunnsdel er utviklet i samsvar med Plan- og bygningslovens

bestemmelser. Planen vil bli sendt ut på høring våren 2011 og lagt fram for endelig

behandling i Fauske kommunestyre sommeren 2011.

Saken beregnes lagt fram for formannskapet 11. april 2011 og i kommunestyret i juni 2011.

Skitur mot Kva/hornet
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1 Status for plandokumentet

1.1 Bakgrunn

Denne planprosessen ble vedtatt av Fauske kommunestyre i 2009. Gjeldende kommuneplan
var blitt for gammel og det sittende kommunestyret ønsket ny planprosess og en ny plan.
Det må også sees i sammenheng med ny plan- og bygningslov som kom sommeren 2009.

1.2 Forankring i Plan og bygningsloven

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 Kommuneplan

og § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel som lyder:

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stiling til langsiktige utfordringer, mål og

strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den
bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksamhet

i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier

skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige

organer og private.

1.3 Planprosessen

1.3.1 Formannskapet som styringsgruppe

Utarbeidelse av denne kommuneplanens samfunnsdel har vært organisert som et prosjekt.

Formannskapet har vært styringsgruppe for planprosessen. Prosjektet har hatt tre møter
med formannskapet. Det er kommunestyret som skal vedta endelig plan.

1.3.2 Prosessen

Følgende instanser/nivå har vært involvert:

. Kommunen (politisk og administrativt nivå)

. Frivillige organisasjoner

. Næringsliv - bedrifter og næringslivsorganisasjoner

Det har vært lagt til rette for møter med rådmannens utvidete ledergruppe, planutvalget,
folkehelseutvalget, ungdomsrådet, styret i Fauna KF, fylkeskommune/fylkesmann, eldreråd,
kirkelig sektor, nærmiljøutvalgene, landbruksorganisasjonene, idrettsråd,
reindriftsadministrasjonen og frivillighetssentralen.
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Planprosessen har vært ivaretatt aven arbeidsgruppe sammensatt av:
Leder for plan/utVikling Gudrun Hagalinsdottir, folkehelserådgiver Jakob Djupvik, daglig leder
i Fauna KF Kristian Amundsen, representant for frivillig sektor Laila Nordhaug og
kommuneoverlege I Helga Rørvik/Maja Eilertsen.

Som en del av planprosessen er det gjennomført fire folkemøter samt møter med de ulike
referansegruppene. Det er også avholdt møter med regionalt planforum i innledningen til
planarbeidet. All relevant informasjon i planprosessen er fortløpende blitt lagt ut på Fauske
kommunes hjemmeside.

Bedriftskompetanse AS har vært innleid som ekstern konsulent for dette arbeidet med
seniorrådgiverne Geir Jostein Sandmo og Morten Seines som prosjektledere.

Planprosessen har gitt følgende produkter:

. Planprogram

. Kommuneplanens samfunnsdel med faktagrunnlag som vedlegg (dette dokumentet)

. Kommunal planstrategi

1.3.3 llanprogram
I denne planprosessen er det utarbeidet et eget planprogram etter § 4-1 og § 11-13 i plan-

og bygningsloven. Dette planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er sendt til
nabokommuner i Salten, til regionale myndigheter og gjort tilgjengelig via kommunens

nettsider. Det er innkommet høringssvar fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i

Nordland og fra nabokommuner.

1.3.4 Kommunal planstrategi
Det er i forbindelse med utviklingen av denne kommuneplanens samfunnsdel også utviklet

en kommunal planstrategi etter Plan- og bygningslovens § 10-1. Denne vil bli framlagt for

politisk behandling som egen sak.

1.3.5 Forholdet til budsjett og økonomiplaner
I Plan og bygningslovens § 11-14 avsnitt er det gitt at:

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de

fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommunelovens
§44 kan inngå i handlingsdelen.

Etter dette kan økonomiplanen inngå i handlingsplanen, eller kommunen kan velge at

handlingsdelen og økonomiplanen er en og samme plan. Det viktigste her er at

økonomiplanen (og årsbudsjettet) gir en budsjettmessig dekning av de handlingene som skal
gjennomføres.
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2 Kort om Fauske kommune.

Fauske kommune ligger i regionen Salten i Nordland fylke. Fauske ligger ligger 60 km fra
Bodø, som er fylkeshovedstad for Nordland.

Kartperspektivet er sett på skrå sørfra.

i fjerde kvartal 2010 hadde Fauske kommune 9.541 innbyggere. En økende andel av
innbyggerne er bosatt i tettstedet Fauske, som siden 1998 har hatt bystatus. Andre større
steder er Valnesfjord/Strømsnes vest for Fauske og Sulitjelma helt øst i kommunen.
Tradisjonelt har næringslivet i kommunen vært basert på gruvedrift/bergverk, industri og
primærnæringene. Kommuneadministrasjonen ligger i tettstedet Fauske.

Kommunen ligger på nord- og østsiden av Skjerstadfjorden. Den grenser til Bodø kommune i
vest, Saltdal kommune og Skjerstadfjorden i sør, Sørfold i nord og mot Sverige i øst.
Kommunen har et landareal på 1.208.000 dekar fordelt på jordbruksareal, produktiv skog,
ferskvann, annen utmark og breområder. Størstedelen av kommunens landareal består av
åpent fjellandskap.

Langs fjorden er terrenget preget av lave åser og skog. I vest går dalførene Jordbrudalen og
Fauskeeidet fra fjorden og nordover. I den østlige delen av kommunen går Sulitjelma-
dalføret fra fjorden og østover mot Sverige.

Fauske kommune har betydelige naturressurser i form av vann og vannkraft, malm og
mineraler, naturstein, grus og rikt jordsmonn. Dolomittstein og marmor har stor utbredelse.

I kommunen er det gode muligheter for å utøve friluftsliv, jakt og fiske. Det er korte
avstander mellom fjord og fjellheim med variert natur, vann, isbreer og høye fjelltopper.
Kalkforekomstene i kommunen gir spennede opplevelser i et av landets største
grottesystemer. Sulitjelma og Valnesfjord er innfallsporten til to nasjonalparker.

I kommunen er det et rikt foreningsliv og en aktiv frivillig sektor. Kommunen har flere gode
anlegg for idrett og kulturaktiviteter.

Vi viser for øvrig til Fauske kommunes hjemmeside: ww.fauske.kommune.no
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3 Faktadel / Ståsted. Hvor Fauske kommune står i dag

3.1 Sammendrag av faktadelen. Ståstedsanalysen.
I denne sammenheng vises til vedlagte faktadel/ståstedsanalyse (kap. 9) som gir en grundig

gjennomgang av viktige utviklingsparametre for Fauske kommune. Vi tar i dette kapitlet inn

et kort utdrag fra faktadelen.

3.1.1 Befolkningsutvikling/ demografi

1. Folketallet i Fauske kommune har hatt en jevn økning fra ca. 8.000 innbyggere i 1950
til 1989 da innbyggertallet var steget til 10.108.

2. I de siste 15 år (1995-2010) har folketallet gått ned fra 9.962 innbyggere til 9.541

innbyggere - en reduksjon på 421 innbyggere (- 4,1 %). Reduksjonen er et resultat av
utflytting fra kommunen.

3. Folketallet har økt i Fauske sentrum. Det har vært en mindre nedgang i Valnesfjord
samlet sett og en sterk nedgang i Sulitjelma.

4. Fra 2007 og fram til 2010 var befolkningsutviklingen i Fauske positiv (økning med 87
personer). Det er for tidlig å si om dette er en ny trend.

5. I perspektiv 2025 er den mest sannsynlige utviklingen i hht. SSB's tall at folketallet i
Fauske holdes tilnærmet konstant, evt. med en mindre nedgang.

6. En befolkningsnedgang i perspektiv 2025 kan komme i de yngste/ung voksne

aldersgruppene (6 - 44 år).
7. Antallet eldre kan forventes å øke sterkt fram mot 2025. Den største økningen

kommer i aldersgruppen 67-79 år.

0,2500

-'Bodø

0.3QW

O,2QW

0,1500

O,1QW ~Filsk~
~Meh,v
_Gi1iJ..kål0.050 ~lkiam
__S,-.td.i
~sørfol-0.000

-Steigen
_.. Hílini.,

-+s,"lten
.0,050

.0,100

.o,i500

.0.2000

-0.2500

Fauske - folkehelsekommunen der alle trives Side 8



3.1.2 Kommunebarometer - folkehelse

Helsedirektoratet har utviklet et kommunebarometer for folkehelse.

Kommunebarometer er en sammenstilling av folkehelsestatistikk som gir et raskt og
lettfattelig bilde av utvalgte indikatorer innenfor demografi og sosioøkonomiske faktorer,
risikofaktorer, beskyttende faktorer, helsetilstand og helsetjenester i kommunen.

Kommunebarometeret viser følgende særtrekk for Fauske kommune;

1. Sett i forhold til gjennomsnittsbefolkningen i Nordland har Fauske en høy andel av

arbeidsledige personer under 24 år og dette gjelder også i noen grad for

arbeidsledige personer under 66 år (2007). På dette området skiller Fauske seg klart

ut fra fylkesgjennomsnittet.
2. Registreringen av antall anmeldte lovbrudd ligger noe over fylkesgjennomsnittet.

3. Antall døde av hjerte- og karsykdommer ligger under fylkesgjennomsnittet.
4. Av de som mottar hjemmetjenester er det langt færre enn lands-og

fylkesgjennomsnittet som mottar høy timesats (35 Yi time hjelp eller mer per uke).

5. Antall barnevernssaker er atskillig høyere enn fylkesgjennomsnittet. Det er ikke
kartlagt om det skyldes større problemer i kommunen, eller bedre barnevernsarbeid.

6. Produksjonen av avfall pr innbygger ligger over fylkesgjennomsnittet på Fauske.

En grafisk framstilling av kommunebarometeret folkehelse for Fauske kommune er gjengitt i

faktadelens kap. 3 (vedlegg). Her framkommer også bakgrunnsinformasjon om de enkelte
parametre. Folkehelsebarometeret oppdateres jevnlig og finnes her:

http://nesstar.shdir . no/kom m u nebarometer /

3.1.3 Sysselsetting

Vi vil her vise til faktadene (vedlegg) kap. 5.

Sysselsetting kan måles etter bosted eller arbeidssted. Målt etter bosted ser vi at utviklingen
innen sysselsetting har vært relativt stabil i Fauske i perioden fra år 2000 til år 2009 med en
total økning over perioden på 209 sysselsatte personer. Målt etter arbeidssted har

sysselsettingen i perioden økt med 141 sysselsatte personer.

Vi ser også at sysselsettingen i Saltenregionen - og i Fauske - har falt fra 2008 til 2009, og at

veksten i sysselsettng har stagnert siden 2007.

Dersom vi sammenligner antall sysselsatte etter bosted med antall sysselsatte etter

arbeidssted, får vi et bilde av netto pendling fra disse kommunene. Tall fra SSB viser hvor
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mange som pendler inn/ut av kommunene. Dette kan være dagpendlere eller
langtidspendlere.

Vi ser av dataene at 555 personer bosatt i andre kommuner pendlet inn i Fauske kommune i

2008, samtidig som 1.427 pendlet ut av kommunen og arbeidet i andre kommuner. Vi vil

anta at hovedstrømmen av pendlere til/fra Fauske går til/fra Bodø kommune og

industristedet Straumen i Sørfold kommune.

Vi ser også at antall innpendlere og antall utpendlere til/fra Fauske øker. Vi antar at det
meste av denne økningen skjer på strekningen Fauske - Bodø.

3.1.4 Næringene i Fauske kommune

i.~t
1400 r-

lisooL-
I

Sysselsatte i Fauske etter hovednæringer og arbeidssted.
Endringer 2000 . 2008.

300

I

250 .r-

12000 ---

I ,wo~--

100
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200 2008

1100 Uoppgi

.9099 Andre sm ag perrnlige tineØ!r

.85 Hel,,,.ag in9ineØ!r

.IW UndelVÎing

.7.5 Of.adm. ag fufW, 5U;;rsillr.

. 70.74 Fan~lningme'i i:eneØ!yti~ eiendiitlri

. 65-61 Finilgell tiiielt.e'iting

. 61l-4 Traiistlrtug ""minuníkn

. 51l-55 Vietiande~ iill. ag resturanMnihet

. 45 ~ og anleilwirlromliet

.4141 Kral. og Yinfil9l11ing

810-;1InduWi. belJ.. o/je'i:ggæ;utw.

801435 Joriliruk,skogllK og fi

~J

Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, samt helse- og sosialtjenester, har vært og er
sentrale næringer for Fauske kommune. Den største veksten de siste årene har vi sett innen
offentlig administrasjon, undervisning og helse- og sosialtjenester.
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3.1.5 Samferdsel/infrastruktur

Vi viser i denne sammenheng til faktadelen (vedlegg) kap. 7.

Fauske kommune er et sentralt og viktig trafikknutepunkt i Nordland/Salten. Her møtes rvo

80 og EG, Nordlandsbanen går gjennom kommunen og kommunen har noen utbygde

kaiområder. Dette gir Fauske en unik posisjon som trafikknutepunkt, noe som ønskes

utviklet videre i planperioden.

Kommunen er også et kraftsentrum, med stor egenproduksjon av kraft. SKS (Salten Kraft
Samband) er etablert med sitt hovedkontor på Fauske.

3.1.6 Utdanningsnivå

Vi viser til Faktadelen (vedlegg) kap. 3 for flere detaljer.

Fauske ligger på fylkesgjennomsnittet når det gjelder andelen personer med grunnskole som
høyeste utdanningsnivå. Andelen med videregående skole ligger over fylkesgjennomsnittet,
mens andelen med høyskoleutdanning ligger noe under fylkesgjennomsnittet. Dette
indikerer at Fauskes innbyggere har god grunnutdanning, men mangler noe kompetanse fra
høgskole/u n iversitetsnivå.

Trenden på landsbasis er at andelen av befolkningen som bare har grunnskole er på vei ned,

samtidig som andelen med høyere utdanning øker. Dette gjelder særlig for kvinner med
kortere (inntil 4 år) utdanning på høgskole/universitetsnivå. Det er også en økende tendens
til "drop-outs" fra videregående skole, og antall elever som får spesialundervisning.

Skolene vil være et viktig element i forhold til realiseringen av visjonen om Fauske som
folkehelsekommune.

Elevbedrifter fra videregående skoler i hele fylket viser seg fram i Bodø, april 2011.
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4 Visjon - Fauske i 2025

i kommuneplanens strategidel betegnes visjonen som en "ledestjerne". Den eies, huskes og

gjenkjennes av befolkningen i Fauske - noe som gir en positiv inspirasjon til utvikling.

Visjonen er noe som peker framover mot et ønsket bilde av Fauske.

Luftig svev i alpinanlegget i Daja i Sulitjelma.

4.1 Visjonen - Fauske mot år 2025

Under planprosessen er det avholdt møter der det har kommet innspill til visjon for Fauske. Dette

arbeidet har utledet følgende visjon:

Visjon - Fauske mot 2025:

Denne visjonen tar fatt i utfordringer og muligheter og peker framover på hvordan Fauske
kan få en ønsket utvikling i årene som kommer.
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5 Mål for Fauske kommune
En god målformulering skal være konkret, målbar, oppnåelig, realistisk og tidsbestemt.
Visjonen angir en "bred" oppfatning av framtiden - målformuleringen angir at man har
bestemt seg for retningen og hva man ønsker å oppnå.

For å konkretisere visjonen foran, er det i planprosessen utviklet et overordnet mål for
utviklingen i Fauske fram mot 2025. Dette målet kan revideres i hver valgperiode (hvert
fjerde år).

Kommuneplanens samfunnsdel legger følgende overordnede mål for Fauske kommune til
grunn:

Overordnet mål- Fauske 2025:

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauskei
ValnesfjorCl og. S,'llitjel1!ÇI,t!lS,arnf~UlfJ ,.der,cle,ter:

oik:~'h~ì;é:~' '. ...... ......... .... .. ..... .......

Resultatoppnåelsen underveis i planperioden måles etter:

Folkehelse:
~ Måles etter kriteriene i ny folkehelselov og Folkehelseundersøkelsen i

Fauske kommune.

Stedsutvikling:
~ Folketallsutvikling

Næringsutvikling:
~ Sysselsettingsutvikling

~ Antall etableringer, fokus på eksisterende og nye etableringer

~ Omsetningsutvikling/verdiskaping i bedriftene

Tjenesteyting:
~ Kundetilfredshet med kommunens tjenesteyting
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6 Strategier, samarbeidsaktører og handlinger

Strategier er de veivalgene/retningene som Fauske velger for å nå det overordnede målet.
Til hver strategi er det knyttet handlinger som gir strategien et konkret handlingsinnhold.

I valg av strategier er det viktig å tenke allianser og samarbeidsaktører; hvem vil Fauske

samarbeide med for å oppnå det Fauske vil?

Det vises til Økonomiplan 2011- 2014 for Fauske kommune. Fauske kommune er inne i en
situasjon der drifts- og investeringskostnader må holdes under kontroll, og dette får
innvirkning på de aktiviteter som kan iverksettes som følge av Kommuneplanens

samfunnsdeL. I situasjonen fram mot år 2014 er det meget viktig å se nye aktiviteter i
samarbeid med eksterne aktører og eksterne finansieringsmuligheter.

I planen fremmes det tre gjennomgående perspektiver; Folkehelse, Omdømme og

Kompetanse. Dette er viktige innsatsområder som vil berøre alle de foreslåtte strategier og

handlinger, og sees på som sentrale for måloppnåelsen i Fauske kommune. Disse er

nærmere omtalt i kap. 6.1.

For å oppnå målet velger Fauske kommune følgende seks strategier:

~ Strategi 1: Folkehelse

~ Strategi 2: Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene

~ Strategi 3: Frivillg sektor

';,~ _"

..:.""....~~.lL;.j~__~;i.'¡~,~;~~" '~.:.__~"

Disse strategiene er konkretisert med handlinger i kap. 6.2 - 6.7.
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6.1 Gjennomgående perspektiver

6.1.1 Folkehelse

Det strategiske fokus i folkehelsearbeidet er barn/unge, foreldre/foresatte og eldre, samt

samhandling og samfunnsutvikling.

Folkehelsearbeidet er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og

vedlikeholder befolkningens helse. Det er et livsviktig lagarbeid og alle skal bidra. Med alle

menes både offentlig, privat og frivillig sektor. Et godtfolkehelsearbeid krever innsats på

tvers av sektorerogforvaltningsniva, gjennom strukturelle ogbefolkningsrettede tiltak.
Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig delav kommunens virksomhet på alle enheter og

forankres.både planrnessig, organisatorisk, faglig og økonomisk

Helsetjenesten er en viktig aktør, men bare en av mange aktører som har betydning for

folkehelsen.Pe fleste tiltakene avbetydning for utviklingen av folkehelse gjøres utenfor

dagens tradisjonelle helsetjeneste. Godt folkehelsearbeid må derfor være et,ansvar og en

oppgave som mange må ta del i, ikke minst politikerne med offentlig sektor som

oppdnigsutøver.

6.1.2 Omdømme
Omdømme kan defineres som summenavoppfatningersomfinnes aven virksomhet.

Generelt påvirkes dette omdømmetav hvem vi er (identitet), hva visier(kommunikasjon) og
hva vi gjør (adferô).Det er derforvanskeligå reklamere seg til et godt omdømme, men det

kan hJelpe hvis virksomheten kJenner seg selv ogleverer kvalitet.

À bygge omdømme handler om å bygge verdi! Kritiskesuksessfaktorerfor

omdømrnebygging er forahkring og strategi, lecterskap, produkt/tjenester, etikk og

samfunnsansvar, miljø og økonomi. Skaien hygge omdørnme i Fauske kommune er det

derfor viktig at alle Jedd og nivå ¡ kommunen kjennertilhvorfor et godt omdømmeerviktig-

og hva de kan bidra med for å styrke dette!

"Veien til et godt omdømme

er 6 prøve 6 være
det du ønsker å bliopp/attet som/'

Sokrates

Omdømme dreier seg også om identitet og tilhørighet. Det bygger opp omkring en stolthet i

det å være fra og/eller å VjÐreen del av Fauskesamfunnet. Eksempel på tiltak somerrned på

å bygge og forsterke slik positiv ìdentitetsfølelseerstrandpromenaden i Fauske sentrum.
Dette tiltaket., og andre tilsvarende er viktig for å bygge opp omkring kommunens

omdømme, identitet ogtUhørighet.
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I Fauske kommune betyr å utvikleetgodt omdømme mangeting-bLa. å utvikle gode
tjenester, gode holdninger til kommunen som behovsdekker, utvikle tydelige

serviceerklæringer som definerer hva som leveres av tjenester ikommunen,holde god
budsjettdisiplin sOm sikrer demokratisk styring av fellesressurser, utvikle gode relasjoner til

det samfunn somkommunener i og skal virke i,være en åpentogtransparentkommunal

organisasjon-der Fauskekommune sine interesser og målsettes foran egeninteresse
og/eU er pa rti ets/vi rksomh etensinteresser.

Da vil summen av oppfatninger folk har av kommunen overtid styrke det omdømme som

kommunen til enhver tid har!

6.1.3 Kompetanse

En av deviktigste innsatsfaktorerfor å utvikle et bærekraftig næringsliv og en fremtidsrettet
offentHgsektor er kompetanse.
Ide gjennomførte folkemøtenelplanprosessen kom dette momentet svært tydelig frem.

Som vist i kap. 3.1.6. har befolkningen i Fauske konimune et utdanningsnivå som ligger nær
fylkesgjennomsnittet. Her må vi merke oss at utdanningsnivået Nordland fylke ligger noe

under landsgjennomsnittet.

Godtilgang på reJevantkompetanseer nærliggende å se i sammenheng med

nabokommunen Bodø, som fra 1. januar 2011 er blittuniversitetskommune.Bodøligger
høyt over fylkesgjennomsnittet i forhold til utdanningsnivå. En god strategi forå sikre

samfunns'-og næringslivet i Fausketilgang på kompetanse, kan Væire å:

.~ Tilrettelegge for effektiv infrastruktur nieUomFauskeog nabokommunene.

~ Samarbeide med kompetanseinstitusjoneriregionen for å tilrettelegge for

attraktiveboHger forfolkmed relevant kompetanse.

.~ Samarbeide med universitetet/kompetanseinstitusjonerfor å utvikle tilbud i

Fauske som universitetet trenger.

~ Samarbeide med nabokommuner for åutvikle tilbud som kan trekke folk med

relevant kompetánse til regionen.
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6.2 Strategi 1. Folkehelse

Folkehelsearbeid i Fauske kommune skal gjøre innbyggerne i stand til å bedre bevare helsen

og god helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav (Peter F. Hjort 1995). Folkehelse

handler om befolkningens helse på gruppenivå, og påvirkes av de levekår som bidrar til å

fremme eller hemme god helse i befolkningen. Eksempelvis boligforhold, økonomi,

utdannings- og arbeidsmuligheter, helse- og velferdstilbud, sosial tilhørighet, ytre miljø og
levevaner. God helse må betraktes som en ressurs i det daglige liv, ikke som tilværelsens
måL. For å oppnå god helse må både enkeltpersoner og ulike grupper bli i stand til å kunne

identifisere og virkeliggjøre sine forhåpninger, tilfredsstille sine behov, og mestre sitt miljø.

Det dreier seg ikke bare om sunn livsstil, det gjelder innbyggernes velvære. Både sett i

forhold til den enkelte og i forhold til samfunnsøkonomi, vil det beste være at tiltak og

ressurser settes inn så tidlig som mulig, slik at sykdom unngås, utsettes eller reduseres. Å nå

ut med effektive helsefremmende tiltak vii gi befolkningen en helsegevinst og samtidig en

samfunnsøkonomisk gevinst fordi presset på behandlingsapparatet blir mindre.

Familiesenter

Handlin'ger.:'" d .'. ..... ,," 'r" ,,"' """i.3 c'"",:. ''' ,,' ..:¡,,,;' ,di 'l .,,".. 'c.'. ".". ... ."..Ð'
- Familiesenteret skal være motoren i helsefremmende og

forebyggende arbeid

'~pi~ñtern'a: 1\
i\ ;l,~ :-"rf\,

Barn og unge
(1.

,Saniätlieidsaktør~r: ,'?
~,

~', 'v

Barnehage - Alle barn skal ha et godt barnehagetilbud

Skole
- Skolen er den sentrale arenaen for å fremme gode

levevaner blant barn og unge

Bo- og nærmiljø - Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt

oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning for
helseutviklingen til barn og unge

i .¡ J

Fritid og kultur

Voksne og eldre Arbeids- og næringssliv - Innbyggerne skal ha tilgang på gode arbeidsmuligheter og

trygge og helsefremmende arbeidsplasser

Helse- og omsorgstilbud
- Mål om å fremme helse og redusere risiko for sykdom og

skade, samt beskytte mot ytre helsetrusler

Fritid og kultur - Stimulere til god og meningsfull aktivitet
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6.3 Strategi 2: Steds- og næringsutvikling - de tre sentrene
Hensikten med denne strategien er å legge grunnlaget for at Valnesfjord, Sulitjelma og

Fauske skal kunne utvikle seg som sentra med utgangspunkt i lokale fortrinn.

RIarì'iema: Sama rbei dsa ktører,;
,'.

Fauske

sentrum
Fauske kommune

Lokale bedrifter

Frivillig sektor

'Handlingèr:""\; ",,'N ll;:".I';! 'ó!~' l~ -:1i " ;;~. il~ t

Utvikle Fauske som et sterkt sentrum i indre Salten

'-~' le ~-; ~,~

\ '-~1

Sterkere fokus på samhandling og samarbeid mellom aktørene

Utvikle Fauske som et regionalt trafikknutepunkt i Nordland

Videreutvikle Fauske sentrum som et regionalt

handelsknutepunkt

Valnesfjord Nærmiljøutvalg

r-~:; ) Fauske kommune

VHSS
.

Lokale bedrifter

,.,.'.'

Sulitjelma"

Frivillig sektor

Nærmiljøutvalg

Fauske kommune

Lokale bedrifter

Frivillig sektor

Utvikle Valnesfjord som et fortrukket bosettings- og

etableringssted mellom to byer

Videreutvikle samarbeidskultur mellom bygdene

Legge til rette for aktivt kulturliv med tilpassede anlegg

Legge til rette for boligbygging og fritidsbebyggelse

Utvikle Sulitjelma som et regionalt senter med

fritidsbebyggelse knyttet til høyfjell

Fokus på den industritradisjon og de naturgitte ressurser som

stedet rår over

Ha et særlig fokus på kvinnearbeidsplasser

Utvikle Sulitjelma som et attraktivt turistmål, nasjonalt og

regionalt

Fauske kommuneOmlandet
forøvrig

,;'1

Nærmiljøutvalg

Næringsorga nisasjoner

~: Grunneiere

Utvikle de tradisjonelle landbruksnæringene samt

tilleggsnæringer

Aktivisere og synliggjøre bygdekulturen og bygdemiljøene

Legge til rette for spredt boligbygging/fritidsbebygg. og

ivaretakelse av natur/biologisk mangfold

Reindrifts- Fauske kommune Sikre et fortsatt reinslakteri i regionen
'-'.'-

næringen
Holtan Reinslakteri DA

Arran Lulesamisk Senter

på Drag

Den kulturelle

skolesekken

Land bru ksforvaltn ingen

Samarbeide med reindriftsforvaltningen i arealspørsmål som
angår reindriftsnæringen

Ivareta den lulesamiske næringsutøvelsen i kommunen

Omdømme og

kompetanse
Fauske kommune

Næringsliv

Frivillig sektor

Profiere Fauske. Viktige fokusområder vil være de store

næringslokomotivene SKS og VHSS samt kompetanse med

utgangspunkt i Fauske vid. skole og nærhet til FOH (Reitan) og

Universitetet i Bodø.
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6.4 Strategi 3: Frivilig sektor
Hensikt: Å legge til rette for at frivillig sektor skal kunne utvikle seg innenfor de rammer og

muligheter som er i Fauskesamfunnet. Det Europeiske Frivillighetsåret 2011 er et av mange

eksempler på hvordan man globalt ser verdien av det arbeidet i frivillig sektor. Frivillig

arbeide er en sentral kulturbærer i alle lokalsamfunn og er avgjørende for trivsel og

livs kva lit et.

Frivillig sektor er i ferd med å bli mer fragmentert - det vil si mange mindre grupper som

sikrer en stor bredde i aktivitetstilbudet. Det er viktig å la frivillig sektor få dyrke sine

egenarter med stor grad av frihet.

Bredde og

deltak~¡se, ""
samfunnsaktør,
samfunnsansvar

/

og folkehelse

òsámal'beiàsåktøfer:,~! HaHdlin:gèr:~~~\'

;,;1 '.'' :,ii~~N::t.,/~ ~, ,,', ~~, ,~;~~, r#~. .' (t~ J;:~~

Kommunen Videreutvikle samhandling og dialog mellom offentlig og
frivillig sektor for å sikre bredde og variasjon i tilbud samt

Frivillig sektor felles måloppnåelse

Næringsliv

Kirkelig sektor

Sikre gode og egnede anlegg/lokaliteter med fokus på bredde
og "bruk-for-alle"

Legge til rette for økt samarbeid mellom de ulike

lag/foreninger for å utnytte en samlet kompetanse og
kapasitet

Omdømme Kommunen Markedsføre kommunens bredde i forbindelse med større

arrangement
Frivillig sektor

Næringsliv
Fauske kommune profilerer de gode verdier gjennom lag og

foreninger

!?:p.

Kompetanse Kommunen Utvikle felles kompetansetiltak for å bedre rekrutteringen for

ledere og styremedlemmer innen frivillig sektor

(¡_ f''f
Frivillig sektor

i . ~.

Næringsliv
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6.5 Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø. "Din hverdag - hver dag!"

Denne strategien legger til grunn oppvekstplanen for Fauske kommune. Målsettingen for

dette arbeidet er; "God helse gjennom alle livets faser". Vi legger også til grunn resultater

fra et seminar i folkehelsearbeid i Sulitjelma 14. oktober 2009. Vi viser spesielt til rapporten

fra dette seminaret for en mer omfattende beskrivelse av mål, strategier og handlinger.

Folkehelse Kommunen Utvikle foreldrestøtte i forhold til folkehelse

,~Plantema :Samarbeidsa ktører: .'~; dHiirial higer:',.
Y!.:~l~~.&l '~\ ¥i~J~, ~l; ~_rL, ;ft 'ú ti~ \f -f~;t,':5 ~, " ,~í U ~;¡~.' ,~.:~.!_'- :r,. ,~-. "~;:. .,

Frivillig sektor Utvikle fysisk aktivitet på alle klassetrinn i skolen og avsette tid til

dette,.

Skole og barnehager

Utforming av bomiljø som gjør det lystbetont å utvikle en aktiv

livsstil

'q:~~~'
Utvikle selvstyrte ungdomshus

"Aktiv sommer" - kommunale sommerjobber

Utvikle "fri til frivillighet"

Alle arbeidsplasser i Fauske må ta ansvar for å utvikle gode og

helsefremmende arbeidsplasser.

Utvikle "grønn resept"

Omdømme Kommunen Fokusere utvikling av holdninger i forhold til "Et tryggere Fauske"

Frivillig sektor Utvikle "begeistringsetaten"

Næringsliv

Kompetanse Kommunen Konkretisere/utvikle rollemodeller for ledere og styremedlemmer

innen frivillig sektor
Frivillig sektor

Næringsliv

6.6 Strategi 5: Den regionale dimensjonen
Hensikt: Å stadfeste samt videreutvikle de regionale funksjoner og den regionale posisjon

som Fauske kommune har og skal ha fremover.
'! PI~mtèma:M ".. ~ "'Samarbèidsaktø'rer: :, Handlinger:':iljJ,
~t' 'è ~. .,,~' (\ :,'::¡;,~\: ~, "~~"'!:~Ii"t'?,':,,',..~~: ¿ ",r\~
Fauske - Nord Utvikle et reiselivsprosjekt med utgangspunkt i de
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Lokalt.næringsliv internasjonale biltestesenternei Nord-Sverige.

~

Kontaktpunkteri Nord"

Sverige

Videreutvikle vennskapsby.samarbeid med Älvsbyn rettet mot
kultur og næring

Legge til rette for infr'astrukturtiltak som bedrer

kommunikasjorislinje øst/vest. (Tjernfjel!tunnellen)

Lokalt og regionalt

næririgsliv

Regionale myndigheter

1.

Forsterke og leggetil r'ettefor'ytterligere regionale funksjoner

lagttil Fauske kommune

Legge til rettefór -og utvikle - de regioriale funksjoner som
Fauske kommuriehar idag, og utvikle nye regionale

funksjoner'

Være en aktiv samarbeidspar' i detregionale samarbeids-
organet Salten Regiorirådfor Minne effektive og gode

løsninger regionalt,derforholderie ligger til rette

Inngå regionalt samarbeid om kartlegging og overvåking av

miljøforholdene i Skjerstadfjorden.

Fauske kòmmune

Sørfold kommune

Saltdal kommune

være etnasjonalt ogregÎonalt kompetarisesenter for

nasjonalparker,- medet særlig fokus på barn/unge og
tilrettelegging for funksjonshemmede

Viære eri aktiv samarbeidspart i det regionale samarbeidet for

å finne effektive og godeløsriirigeri et trekommurie-

samarbeid, der forholdene ligger til rette

Fauske kommUrie . Utvikle vinn/vinn-prosjekt langs aksebyenFauske - BOdø som

utnytter begge kOmmuners fortrinr
Bodø kommune

Kommurialt næringsliv
Samordriing av infrastrukturtitak mellom Fauske og BodØ-
siær'ig knyttet til riksveg, jernbane og fly

Legge tilrette for regionale næringsetableringer som

etterspør det næringsareal som Fauske kommune har mye av

LJtviklefellesprósjekt ogtiltak basert på samarbeid med

Universitet i Nordland

Fauske komniuneskal være en foregangskommune nasjonalt

¡Men folkehelse

Å videreutvikle et positivt omdømme og selvbilde for Fauske

kommune medbl.a.fokus på stolte industri-tradisjoner, et

sentrum i stadig endring, en flott strandpromenade og store
ressU rser /m u Iigheter
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6.7 Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker i kommunen
Hensikt: Å sette i gang handlinger som sikrer at kommunen går foran i arbeidet med

reduserte klimagassutslipp, effektiv energibruk og energiomlegging, sikre at kommunen

bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere

klimagassutslipp samt å utnytte positivt de etablerte nasjonalparker i kommunen/regionen.

Sikre bærekraftig utvikling - handle lokalt, tenkte globalt.

:!P1,;l.. iitêm.a:,¡ "".. ,i;samå'r.he¡åsàktøJe.r:,jr'~,;;';¡~;,.': Hànc;linge'r:'~, "d.;~ ,.""";;'f\.\i ." ,:~~~t¡¡'t $ ,..'" 'd'.\~"i¡ ,
~t~/~~~ ~;rS¡::::;, :~\V)i;:/"t¡';::~ ,~~i ,~? ,; :~~i~;,"~ J~ ,ti,,~:t~.:. ~,~ :.~:0:_j':i: '~!~l-:~:iS;i;I~,~;~~~~- c~~' :'~i~_': '1l: ..",i'~::,/j;7iL ':~\)f:;~~':~~;~i;:::¡. 'J'1g~;¡~,!" i n,tf~ ;.j\; Ë:~'~~ i".~ql: :a)\;¡ ~ié, 'l~::N ,;a:: ,;t¡~~à. ~~~r-

Klimasårbarhet " Fauske kommune Iverksette kartlegging for å utvikle mest mulig kunnskap
og om utsatte områder (ROS-analyse)
klimatipasning Lokale bedrifter

Innarbeide kartleggingen i kommunale planer
Regionale myndigheter

Kommunalt

energiforbruk
Fauske kommune Gjennomføre energieffektiviseringstiltak

Lokale bedrifter Kartlegge og legge til rette for nye energiikilder

Regionale myndigheter Når konsesjon for fjernvarme foreligger vil kommunen

innføre tilknytningsplikt til fjernvarme

Kommunalt

utslipp av

klimagasser

Fauske kommune Planlegge for kompakte tettsteder og fortetting i

sentrum
Lokale bedrifter

Regionale myndigheter
Legge til rette for bedre kollektivtilbud og bedre gang-

og sykkelveier

Ha fokus på miljøvennlige innkjøp

Holdningsskapen

de arbeid og

kompetanse

Fauske kommune Gjennomføre kompetansehevende tiltak for å øke

miljøbevisstheten blant innbyggere i kommunen
Lokale bedrifter

Gjennomføre prosjekter som gir miljøgevinst
Regionale myndigheter

Innbyggere
Skape engasjement og begeistring rundt miljø, energi
og klimaspørsmål

Nasjonalparker Fauske kommune Se på mulighet for å utnytte nasjonalparkene i
kommunen ut fra et næringsmessig og
markedsføringsmessig perspektivVernemyndighet

Grunneiere

Lokale bedrifter

- Tilrettelegge for økt friluftsaktivitet i

nasjonalparkene

Berørte nabokommuner

Rei n d riftsforva Itn ingen
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6.8 Gjennomføring av handlinger:

Fauske kommune vil sammen med samarbeidsaktører utvikle prosjekter som skal realisere

de plantema og handlinger som er nevnt foran under strategi 1-6. I dette arbeidet er

økonomiplan/budsjett kommunens viktigste styringsverktøy.

r
1\.
l.':.'

Handlingsdel ~Ø;O~O~iPlan/b-ud-sj~t~--l

6.9 Universell utforming av sektorplaner.

I en revisjon av sektorplanene i Fauske kommune er det et arbeidsmål for administrasjonen
å søke en mest mulig universell utforming av sektorplanene, og å sørge for at sektorplanene
følger den målstruktur som ligger i kommuneplanens samfunnsdeL.

En slik universell utforming vil lette oversikten over sektorplanene og gjøre det enklere å se
gjennomføringen av sektorplanene i sammenheng med viktige styringsverktøy som
økonomiplanen og budsjettet.

En universell utforming vil gjøre sektorplanene og planverket for øvrig lettere tilgjengelig for
publikum.

8 Evaluering

Kommuneplanens samfunnsdel evalueres i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunal

planstrategi. Hovedmål evalueres fortløpende, da gjerne i forbindelse med årsmeldinger til

kommunestyret. Kommunestyret kan også be om hyppigere og/eller mer utvidede
evalueringer.

9 Vedlegg
Følgende dokumenter vedlegges kommuneplanens Samfunnsdel:

~ Kommuneplanens samfunnsdel 2011 - 2025. Faktadel
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Kommunal planstrategimal for Fauske

1. INNLEDNING/OM PLANPROSESSEN
Hjelpetekst: ..her kan du legge inn tekst om bakgrunn, hensikt mm

2. PLANSTATUS OG PLANEVALUERING
Hjelpetekst: ..her kan du omtale gjeldene kommunedelplaner og sektorplaner med vurdering

av revisjonsbehov

3. BEFOLKNINGSUTVIKLING

3.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter
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Antall barn og unge 0-19 år
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Antall eldre, 67 år og eldre
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Fremskrevet folkemengde totalt
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Netto innflytting
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3.2 Plan behov

"

4. UTDANNING OG KOMPETANSE

S.l Utvikling$trekk, utfordringer og muligheter

Barnehagedekning (1-2 år )
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Barnehagedekning (3~5år)
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Andel med spesialundervisning
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Andel høyere utdanning
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Andel fullført videregående skole
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5.2 Planbehov

5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER

5.3 Utviklingstrekk,.utfordringer og muligheter

Andel sysselsatte (menn)
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Andel sysselsatte (kvinner)
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Registrerte arbeidsledige (25-66 år per 1000 innb)
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Netto ¡nnpendling
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Bruttoinntekt (menn)
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Bruttoinntekt (kvinner)
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Sysselsatte fordelt på næring

I.

Geografisk Qatagrunnlag 2008 2009 2010

område

Fauske Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk 142 130 127

og fiske

Sysselsatte i næring Bergverksdrift og 55 53 56

utvinning

Sysselsatte i næring Industri 318 301 304

Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og 152 139 141

renovasjon

Sysselsatte i næring Bygge- og 533 525 528

anleggsvirksomhet

Sysselsatte i næring Varehandel, 724 714 722

moto Nogn re pa ra sjone r

Sysselsatte i næring Transport og lagring 332 333 311

Sysselsatte i næring Overnattings- og 141 138 128

serveringsvirksom het

Sysseisatte i næring Informasjon og 56 61 65

kommunikasjon

Sysselsatte i næring Finansiering og 33 38 32

forsikring

Sysselsatte i næring Teknisk 152 160 152

tjenesteyting, eiendomsdrift

Sysselsatte i næring Forretningsmessig 157 145 143

tjenesteyting

Sysselsatte i næring Offentlig 329 343 375

administrasjon, forsvar, sosialforsikring

Sysselsatte i næring Undervisning 447 436 450

Sysselsatte i næring Helse- og 1029 987 1032

sosialtjenester

19



Sysselsatte i næring Personlig 136 132 135

tjenesteyting

Sysselsatte i næring Uoppgitt 24 24 21
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5.4 Planbehov

6. FOLKEHELSE/LEVEKÅR

6.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Andel uførepensjonister (per 1000 innb)
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Andel barn med barnevernstiltak (per 1000 innb)
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Legeårsverk - antall pr 100 innb
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Innbyggere over 80 år på institusjon
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Innbyggere over 80 år med hjemmehjelp
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Andel under fattigdomsgrense
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Andel på attføring (per 1000 innb)
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6.2 Planbehov

7. SEKTORENES VIRKSOMHET - SEKTORPLANER
Hjelpetekst: .. dette kapitelet kan inneholde en kortfattet beskrivelse av sektorens
virksomhet/sektorplaner

7.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

7.2 Planbehov

8.0 MILJØUTFORDRINGER -
Hjelpetekst: .. i dette kapitelet genereres det data om utslipp av klimagasser, avfall og

energibruk. Andre aktuelle tema å omhandle er: Støy, lokal forurensning, biologisk mangfold,

kulturminner og klimatilpasning.

Vær oppmerksom på at disse også inneholder data fra virksomheter/bedrifter. Eksempelvis vil

et avfallsanlegg gir store utslag for den kommunen som anlegget er lokalisert i.
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8.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter
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Energibruk pr innbygger
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Klimagassutslipp pr innbygger
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Husholdningsavfall totalt
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Husholdningsavfall pr innbygger
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Energibruk etter kilde (KWh per innb)
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Klimagassutslipp etter kilde (kg per innb)
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i

I

8.2 Planbehov

9. LANGSIKTIG AREALBRUK
Hjelpetekst:.. dette kapitelet kan feks omfatte by- og tettstedsutvikling, boligområder,

næringsområder, jritidsbebyggelse og landbruksarealer.

9.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

9.2 Planbehov

10. REGIONAL SAMHANDLING
Hjelpetekst:.. dette kapitelet kan omfatte en beskrivelse av interkommunale
samarbeidsløsninger og samarbeidsordninger med fylkeskommunen

10.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

10.2 Planbehov

11. NASJONALE FORVENTNINGER OG REGIONALE FØRINGER
Hjelpetekst:.. i dette kapitelet kan nasjonale forventninger og regionale føringer omtales

12. FORSLAG TIL VEDTAK
Hjelpetekst:.. vedtaket bør ta stillng til følgende:

)- Videreføring eller rullering av kommi.neplan (samfunnsdel og arealdel)?

)- Hvilke plantema skal håndteres i kommuneplan?

)- Hvilke plantema skal håndterers i egne planer?

)- Hvilke plantema bør håndteres interkommunalt/regionalt?
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Geografisk, Datagr,unnlag 2006 2007 2008 2009 2010

område

Norge Fullført vgs, andel 45,42 45,37 45,82 45,5 -

elever

Høyere utdanning, 19,44 19,83 20,49 20,93 -

andel innb

Barnehagedekning 1-2 63 69,5 74,9 76,9 78,5

år

Barnehagedekning 3-5 93,6 95,4 96,2 96,6 96,6

år

Andel sysselsatte menn 73,4 74,8 74,6 72,5 -
\

Andel sysselsatte 66,4 68,2 68,1 66,7 -

kvinner

Bruttoinntekt menn 327895 360708 384122 382388 -

Bruttoinntekt kvinner 209502 229080 248706 256175 -

Energibruk, KWh/innb 46435,75 48243,75 47358,75 45243,7 0,21

Klimagasser, kg/innb O 18654 36659,7 25644,6 O

Fattigdom, andel under - 15 14 6 -

fattigdomsgrensen .

Sosialhjelp, ant pr 100 2,83 2,5 2,46 2,61 2,59

innb

Attføring, ant 10,17 19,19 4737,17 4799,25 4858,2
.

Arbeidsledige, antall 465,16 377,61 447,57 673,7 654,67

25-66 år pr 1000 innb

Barn med 4,1 4,3 4,5 4,8 5,2

barnevernstiltak

Innbyggere over 80 år O 80,4 83,3 83,8 81

med hjemmehjelp
,
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Husholdningsavfall, 387 404 415 406 416

kg/innb

Nordland Fullført vgs, andel 40,75 41,04 41,97 41,55 -

elever

Høyere utdanning, 15,18 15,43 16,02 16,37 -

andel innb

Barnehagedekning 1-2 65,6 72,6 77 77,4 80,6

år

Barnehagedekning 3-5 93,2 94,4 95,8 96,5 95,2

år

Andel sysselsatte menn 69,6 71 70,9 69,4 -

Andel sysselsatte 62,7 64,4 64,5 63,7 -

kvinner

Bruttoinntekt menn 291552 319568 343266 344120 -

Bruttoinntekt kvinner 197334 215302 233902 242970 -

Energibruk, KWh/innb 58055 59245,82 62217,23 58111,99 O

Klimagasser, kg/innb - 828 3028,1 2295,1 -

Fattigdom, andel under - 16 13 7 -

fattigdomsgrensen

Sosialhjelp, ant pr 100 3,12 2,74 2,76 2,96 2,9

innb

Attføring, ant 4,88 21,51 O O O

Arbeidsledige, antall 53,59 43,81 45,86 55,93 56,7

25-66 år pr 1000 innb

Barn med 5,1 5,2 5,5 5,8 6,1

ba rnevernstilta k

Innbyggere over 80 år O 148,6 159,7 166,3 149,6

med hjemmehjelp
.

Husholdningsavfall, 299 318 333 334 352

kg/innb
.
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Fauske Fullført vgs, andel 44,9 44,9 45,S 45,1 -

elever

Høyere utdanning, 17,9 18,1 18,8 19,1 -

andel innb

Barnehagedekning 1-2 52,S 60,6 72,4 71,1 83,8

år

Barnehagedekning 3-5 87,S 92,1 95,7 98 98,6

år

Andel sysselsatte menn 68,1 70,6 70,4 68,7 -

Andel sysselsatte 62,S 65,4 65,6 63,1 -

kvinner

Bruttoinntekt menn 304300 336200 360800 370100 -

Bruttoinntekt kvinner 204400 222300 245000 254800 -

Energibruk, KWh/innb 31609,26 32287,37 32394,51 31771,66 O

Klimagasser, kg/innb - 25 45,4 24 -

Fattigdom, andel under - 15 13 5 -

fattigdomsgrensen

Sosialhjelp, ant pr 100 3,81 3,21 3,05 3,11 2,91

innb

Attføring, ant O 30,01 O O O

Arbeidsledige, antall 129 111 112 110 119

25-66 år pr 1000 innb

Barn med 5,4 6,1 6,3 6,7 6

ba rnevernstilta k

Innbyggere over 80 år O 92,9 98,8 99,3 100

med hjemmehjelp

Husholdningsavfall, 333 411 435 482 572

kg/innb
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FAUSKE KOMMUNE

I 

JouralpostID: 12/4036

Arkiv sakD.: 1211026
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 068/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Sigr E. Fostad

I Dato: 22.05.2012

RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKN

Vedlegg: Forslag til plan for Den kultuelle skolesekken

Sammendrag:

Koinunene og Nordland fylkeskoinune er nå inne i siste virkeår (skoleår) av vedtatte plan for
Den kulturelle skolesekken (Dks). Nordland fylkeskoinune har bedt kommunene utarbeide og
vedta politisk en kommunal plan for Den kulturelle skolesekken for perioden skoleåret 2012/13-
2015/16. Dette er en forutsetning for å kune hente ut økonomiske ressurserfra og fà tilgang ti
kunstproduksjoner fra fylkeskommunen. Frist er satt til L.juli 2012.

Koinunens eksisterende plan, Den kulturelle skolesekken 2008-2012, daner grunnaget for
revideringen.

Saksopplysninger:

Den kulturelle skolesekken(Dks) er en nasjonal ordnìng som skal medvirke ti at elever i skolen
får et profesjonelt kulturtilbud. Ordninga kom første gang inn på statsbudsjett i 2001. Arbeìdet
med Dks er organìsert på nasjonalt, regionalt(fylke) og lokalt nivå.
Mål og prinsipp for ordningen er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 ~ 2008) " Kultuell
skule sekk for framtìda".

Fra 1.9.2011 ble skolene sanlet ì en enhet. Dette har lettet og bedret samarbeidet mellom dks-
koordinatoren og skolenes rektorer. Koordineringsansvaret for Den kulturelle skolesekken ligger
hos rektor i kultuskoIen.
Gjeldende plan har blitt gjennomgått og evaluert årlig. Gjennom møter med Dks-kontaktene,
lærerne og enhetslederne/rektorene har det koinet fram ønsker om vìdere arbeid.
Blant annet understreker lærere at de ønsker at elevene skal fåjobbe i verksteder. Planen gir
mulighet for verksted på alle trinn. Alle ved skolene presiserer at det er viktig med forutsigbarhet
og tidlìg datofesting av tì1takene. Dette ivaretas gjennom at det årlig utarbeìdes en Kultuell
timeplan for gjeldende skoleår. Denne er klar ved skolestar og distribueres blant skolens ansatte
og sendes med alle elever tì1 heimen.

Det har i den nye planen vært nødvendig å kutte ì tiltakene for å få økonomien i balanse. Planen
er likevel fortsatt ambisiøs og vil kreve egeninnsats fra koinunen.
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Det er pr i dag ikke aktuelt for kommunen å organisere hele skolesekken selv, noe som vil kreve
ytterligere planarbeid. Dette vil vuderes på nyt i løpet av perioden.
I forrge planperiode ble det satt fokus på enhetstanegangen. Enhetstanegangen er også
styrende for den nye planen og (let er fortsatt stort fokus på KUltuar.

Saksbehandlers vurdering:

Skolene har gitt positive tilbakemeldinger på tiltakene i Den kulturelle skolesekken.
Kommunikasjonen mellom kultur og skole har fugert godt.
I den kommende planperioden er det viktig å jobbe enda grundigere med for- og etterarbeidet, og
for at arbeidet med de estetiske fagene skal bli enda mer integrert i skolens arbeid.

Mange av tiltakene er gode og fugerer godt. Det er likevel viktig at alle titakene vuderes
kontinuerlig. Planen har fungert godt som en "Levende plan". Nødvendige endringer har blitt
gjort underveis i planperioden og dette arbeidet videreføres.

i planen er det beskrevet hva det er ønskelig å vudere/evaluere underveis i planperioden. Det vil
være avgjørende for den videre framdriften at tiltakene oppleves som håndterbare og positive av
alle involverte. Arbeidet vil da bli enda mer lystbetont. Dette vil igjen generere nye ideer for
hvordan samarbeidet kultur - skole kan utnytes bedre til beste for elevene - i alle fag. Kunst og
kultur er viktig både alene og i samhandling med andre fag.

INNSTILLING:

"Den kulturelle skolesekken 2012-2016" for Fauske kommune vedtas.

Even Ediassen
Rådman
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"Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved up røvde grep og

framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenking og forskning, ved å
utvikle nye former for skjønn om samhandling, eller frambringe nye estetiske uttrykk."

(Hentet fra den generelle delen av læreplanen.)
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Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om
å medvirke til at elevene i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for
profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skoleeier (kommunen) er ansvarlig for at elevene får et Dks-tilbud.

Overordnede målsettnger for Den kulturelle skolesekken er:

å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

- å legge til rette for at elevene i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle
forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag

- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i
realiseringa av skolen sine læringsmål

Prinsipper for Den kulturelle skolesekken er:

- varig ordning

for alle elever

realisere mål i læreplanverket
høy kvalitet

kulturelt mangfold

bredde

- regularitet
- samarbeid kultur - skole

- rollefordeling kultur - skole

- lokal forankring

- eierskap

Stortingsmelding 38 (2002-2003) "Den kulturelle skolesekken" og Stortingsmelding 8 (2007-2008)
"Kulturell skulesekk for framtida" legger rammene for driften. "Strategiplan for kunst og kultur i
opplæringen 2007-2010" og det videre mandatet til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
gir også føringer.

Fylkeskommunene har medansvar for iverksettng av Stortingsmeldingene. Nordland fylkeskommune
har bedt kommunene utarbeide og politisk behandle en lokal plan for Den kulturelle skolesekken for
perioden 2012/13 - 2015/16. Planen bør omfatte områdene:

- visuell kunst

- scenekunst (heri også dans)

- film

- musikk

- litteratur

- kulturarv



GRUNNLAG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER
Fauske kommunes plan for Den kulturelle skolesekken 2008-2012 var innholdsrik, med variert innhold
og god lokal forankring. Alle områder var dekt og planen ble aktivt brukt i perioden. Samarbeidet kultur-
skoie har fungert godt. Iløpet av perioden har skolene arbeidet godt med Den kulturelle timeplanen.
Denne planen bygger videre på det arbeidet og de erfaringene vi har fra forrige planperiode. Også i
denne planperioden vil det være et stort fokus på kulturarv. I dette arbeidet er Nordlandsmuseet

(Fauske) en sentral samarbeidspart.
Mange av utfordringene er løst, noen rammefaktorer er endret og denne planen vil fokusere på å få
tiltakene i Den kulturelle skolesekken til å sette dypere spor i elevene og arbeidet med de estetiske
uttrykkene enda mer integrert i skolens arbeid.

DEN KULTURE SKOLESE I FAUSK KOMMNE

Fra 1.9.2011 ble skolene samlet i en ny enhet, Enhet skole. Dette har forbedret kontakten mellom dks-
koordinator og skolenes rektorer, skolefaglig rådgiver og enhetsleder skole.
Enhet kultur, herunder kulturskoien, har de siste årene hatt stabile arbeidsforhold, noe som også vises i
arbeidet med Den kultuelle skolesekken.

Utfordringer i planperioden:

- å fortsatt øke engasjementet for arbeiet med de aktuelle fagområdene

å jobbe bedre med å integrere tiltakene i fht skolens planverk og mellom ulike
fagområder
å redusere antall tiltak i tråd med de økonomiske rammene

å kurse elevene i arrangøransvar

å fortsette foredlingen av arbeidet, på alle plan, slik at tiltakene kommer
elevene til gode på best mulig måte

ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE
Den kulturelle skolesekken forvaltes av kulturskoien hvor 20 % av rektors stillng er disponert som
dks-koordinator. Skolesekken administreres av dks-koordinator og gjennom skolenes dks-kontakter.
Team-ledere, enkelt-lærere og skoleledere er involvert ved behov. Dks-koordinator har møter med dks-
kontaktene fra skolene. Fylket administrerer noen tiltak og fordeler de økonomiske ressursene. Fylkets
dks-kontakter er viktige formidlere av informasjon og kunnskap.

I hovedsak foregår kommunikasjonen til/fra skolene pr e-post og telefon. Dks-koordinator har møter
med skolenes dks-kontakter, er til stede på ulike tiltak gjennom året og har ellers formalisert kontakt
med skolenes rektorer gjennom deltakelse på møter for Enhet skole.

Tiltakene i Den kulturelle skolesekken skal sikre at alle elevene i grunnskolen får gode opplevelser og
kunnskap innen kunst-/kulturområdet. Gjennom enkel evaluering bør elevene få mulighet til å gi uttrykk
for hvordan tiltakene gjennom Den kulturelle skolesekken oppleves både når det gjelder selve
opplevelsen, mestring og kunnskap. I planperioden skal det jobbes for tydeligere og bedre forankring av
tiltakene i fht skolens læringsmål og bedre integrering mellom ulike fagområder. Det gjøres ved å
forbedre for- og etterarbeidet og ved å tydeliggjøre hvilke læremål tiltakene dekker. Heimen orienteres
om tiltakene gjennom en enkel brosjyre som sendes ut via hver enkelt skole ved skolestart.
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Produksjonene i Den kulturelle skolesekken i Fauske kommune er en blanding av tidelte produksjoner/
prosjekter fra No~dland fylkeskommune, innkjøpte produksjoner/kunstnere, samarbeidsproduksjoner og
egenproduserte tHtak. Noen av produksjonene fra fýlkeskommunen er kun for noen elever.
Fauske kommune vil fortsette å jobbe med tilakene i Den kulturelle skolesekken lokalt ut fra en
enhetstankegang.

Fylket har ansvaret for Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Fauske kommune har ikke
kulturell nistepakke for barnehagene, men enhet kultur organiserer enkelte tiltak for barnehagene.

Hovedsamarbeidspartnere (lokalt):

- Nordland fylkeskommune

- Nordlandsmuseet, Fauske og Bodø

- Fauske bibliotek

- Fauske kino

- Fauske kulturskole

- Busselskapene / Drosjene

- Kirken / organisten

- Lag/foreninger og enkeltpersoner

- Norsk Luftartsmuseum, Bodø

Transport av elever er svært viktig for at alle elever skal få oppleve større oppsettinger og utstillnger.
Fylkeskommunen er en naturlig samarbeidspart og vi samarbeider med enkeltpersoner/-kunstnere,
festivaler etc. som gir mulighet for aktuelle tiltak. Det er naturlig å samarbeide med aktører både i og

utenfor kommunen. Salten kultursamarbeid er et selVølgelig samarbeidsforum innen kulturområdet og
benytes også i forhold til dks~tiltak lokalt.

Nasíonaie aktører

Elevene får årlig delta på produksjoner fra de nasjonale aktørene. Disse produksjonene framgår ikke i
denne planens kulturelle timeplanen, men settes opp ¡den årlige informasjonen (den kulturelle timeplan
for det aktuelle året) som sendes til skolene og heimen. De 3 R-ene, Rikskonsertene, Riksteateret og
Riksutstillngene - nå en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, jobber alle for å få kunst
av god kvalitet ut til et bredt publikum. Alle jobber med formidling fOr barn og unge spesielt.

Skolene har årelang erfaring med produksjoner fra Ri.kskonsertene. i Nordland er det Musikk i Nordland

(MiN) som sørger for turnéplan legginga av skolekonsertene.
Teater har vist seg å være en sterk uttrykksform. Teateroppsettingene har tatt opp ulike aktuelle tema.
i forbindelse med teaterfórestillnger er detviktig å jobbe enda bedre med for- og etterarbeidet.
Utstilingene har holdt høy kvalitet. Også når elevene skal delta på utstillnger er det viktig at de er
forberedt og at utstillngsbesøket oppsummeres/arbeides videre med i etterkant.
SKINN (Se Kunst I Nord~Norge) koordinerer og formidler utstillinger fra Nasjonalmuseet. SKINN
tilrettelegger formidling med spesiêlt fokus på barn og unge gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Rikskonsertenes skolekonsertordning er en del av Den kulturelle skolesekken og blir gjennomført
som et samarbeidsprosjekt mellom Rikskonsertene og alle fylkeskommunene i landet. Rikskonsertene
har ansvaret for skolekonsertordninga i Norge og legger de fàglige rammene for virksomheten.
Fylkeskommunene har ansvar for en stor del av konsert-produksjonene i sine fylker, og står for
turnéplanlegginga.

Riksteaterets kjerneverdier er Modig og inkluderende - Mangfoldig og inspirerende.

Visjonen er: Store opplevelser for fulle hus!

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har som målsettng ((å heve kunnskapen om og

engasjementet for biledkunst, arkitektur, kunsthåndverk og design, utvikle den kritiske sansen,
stimulere ti ny erkjenning, skape økt historisk bevissthet og toleranse for mangfold)).



ØKONOMI
Tilskudd fra fylkeskommunen forventes å ligge på samme nivå som i dag. Fauske komrnune har 20 %
stiling i kulturskoien for å jobbe med organiseringen av Den kulturelle skolesekken. i tiiiègg er det satt
av kommunale ressurser til flere tiltak og Nordlandsmuseet stiller med store ressurser inn i skolesekken.
Hvordan kommunen kan vektlegge skolesekken vil også være avhengig av de økonomiske rammene.

LEVENDE PLAN
Plandokumentet skal i stor grad være et praktisk arbeidsverktøy. Elevenes opplevelse, mestring og
kunnskap skal stå i fokus. Elevenes bevissthet omkring hva kunst-/kultur er og hva det gjør med/for oss
skal økes. Bevisstheten rundt lokaltkunst-/kulturliv skal styrkes.

Den kulturelle timeplanen er planens arbeidsdokument og er nå mindre omfattende enn i forrige
periode, men gjennomgås årlig og videreutvikles kontinuerlig. I planperioden skal det vurderes om Den
kulturelle timeplanen kan omfatte flere av de kulturelle aktivitetene ved skolene. Det kan gi større
forutsigbarhet og bedre kvalitet over både aktiviteter og det for- og etterarbeidet elevene skal delta på.

VIDEREUTVIKLING OG EVALUERING
Evaluering av dks-planenskal foregå årlig i perioden. Første evaluering gjennomføres innen 1.juni
2013. Deretter innen 1.juni årlig.

Evalueringen skal gi svar på følgende punkter:
- er målsettingene og prinsippene for "Den kulturelle skolesekken" ivaretatt

er tiltakene gjennomført og kvaliteten god nok
har elevene blitt mer bevisste som deltakere i og mottakere av kunst-/kulturprosjekter

har elevene fått anledning til å evaluere titak(ene)

har elevene fungert som lokal arrangør

hvordan har samarbeidet kultur - skole fungert
hvordan er heimen involvert

har det skjedd endringer i forhold til beskrevne utfordringer

Dks-gruppa (dks-koordinator og skolenes dks-kontakter) skal:

- Sørge for gjennomgang av alle tiltak og sikre at alle ledd blir involvert på en god måte. I tillegg
til å sørge for å ivareta forvaltere, produsenter, utøvere og mottakere, skal gruppa jObbe med å
involvere elevene som arrangører.

- Være motoren i hvordan planen skal videreutvikles. Dette kan innebære at flere parter blir
involvert underveis, endring av organiseringen og utvikling av nye samarbeidskonstellasjoner.

Her kommer et bilde, men rettighetene må
avklares først.



KULTURE TILA

TRINN OMRÀDE AKTIVITET I MERKNAD NAR?

OPPLEVELSE CA TIDSBRUK 

1.trinn Kulturarv Bygdetunet - V Nordlandsmuseet, FA
t Høst-1 dagLitteratur Fortellng Fauske bibliotek

2.trinn Kulturarv Flerkulturelt Høst -1-2 t

Kulturarv Husflidsteknikker - V Fauske Husflidslag Vår - 0,5 daçi

3.trinn Musikk Møte orgelet Kirken / organisten Høst - 1 t
Musikk FarQer, musikk & teater - V Fauske kulturskole Vår-1 daQ

4.trinn Scenekunst Scenekunst - V Høst - 0,5 dag
Visuell kunst Visuell kunst Vår-O,5 dag

5.trinn Musikk Musikk Høst -1-2 t

Kulturarv Kulturminner - V Nordlandsmuseet, FA Vår- 0,5 daQ

6.trinn Litteratur Litteraturmøte Fauske bibliotek Høst - 0,5 dag
Visuell kunst Visuell kunst - V Vår- 0,5 dag

7.trinn Scenekunst Teater- V Høst - 0,5 dag
Film Skolekino Vår- 0,5 dag

a.trinn Kulturarv Den gamle malmveien - V Nordlandsmuseet, FA Høst -1 dag

Scenekunst Dans - V Vår- 0,5 dag
9.trinn Litteratur/Musikk Litteratur/Musikk Høst -1-2 t

Kulturarv Klungset Leir - V (Alt. Blodveismuseet) Vår - 0,5-1 dag

10.trinn Kulturarv Den kalde krigen + Norsk Luftfartsmuseum/ Vår-1 dag

Nordlandsmuseet
Film Filmfest Salten - V Høst -1 dag

Vår-1 daa

Den kulturelle timeplanen benyttes årlig som en arbeidsplan til internt bruk som inneholder hvem som er
ansvarlig for prosjektene, tidspunkt for gjennomføring og eventuelt andre merknader.
Den kulturelle timeplanen danner grunnlaget for brosjyren som sendes til heimen ved skolestart.
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKN

Vedlegg: Oinãderegulering for Jakobsbaken - planart, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

Sammendrag:

l. gangs behandling.

AlS Salten Kardata (SKD) fremmer på oppdrag fra Statskog SF forslag til reguleringsplan for
Jakobsbaken.

PIanområdet omfatter hele bebyggelsen på Jakobsbaken, et område på ca. 219 daa. Av dette
er ca. 159 daa regulert til friluftsområde, mens resten er regulert til veger og bevaringsverdig,
eksisterende og gjenoppbygd (fremtidig) bebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å legge opp retningslinjer for gjenoppbygging/tilbakeføring av
Jakobsbaken slik det var i tiden frem ti11968, da grvedriften på Jakobsbaken ble nedlagt.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Områder for fritidsboliger, naust. Kombinert formål,

fritidsbolig/herberge, bevertning. Områder for garasjer/parkering. Allmennyttig
bebyggelse. Transformatorkiosk. Felles ballplass, lekeområde.

2. Samferdselanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg. Felles atkomstveg, avlgørsel.
3. Landbruks-, natur ogfriluftsformål samt reindrif: Friluftsområde på land,

friluftsområde i vassdrag.
4. Hensjmssoner: Bevaringsområde.

Området Jakobsbaken er i gjeldende kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken avsatt til
byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er båndlagt etter kulturinneloven i påvente av
reguleringsplan.
Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor planavet i kommuneplanens arealdeL.

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

NATUR- OG MILJØFORHOLD

I Forhold/uønsket hendelse I Ja/ei I Vurdering



Jord-/leire-/løsmasseskred Nei
Kvikkleire, ustadige Nei
grnnforhold
,Steinas, steinsprang Nei
Is-/snøskred Nei
Kjente historiske skred, Nei
utbredelse
Flomfare Nei
Springflo Nei
Floinsonekar, historiske Nei
floniivå
Sterkt vindutsatt, stormorkan Nei
etc.
Mye nedbør Nei
Store snømengder Nei
Radon Nei
Annet... Nei

DRIKKEV ANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold/uønskede hendelse Jalei Vurdering
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, Nei
næring /industri, infrastrkt etc.) i nærheten av:

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

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET
Forhold/uønsket hendelse Ja/ei Vurdering
Branneksplasjon ved innustrial11egg Nei
Kjemikålieutslipp O,a. foruensning Nei
Olje-lgassanlegg Nei
Lagringsplass fOr farlige stoffer for Nei
eksempel industrianlegg, havner,
bensinstasioner, radioaktiv lagring
Høyspentledninger Nei
Anlegg for deponering og Nei
destr~ion av farlig avfall
Strålingsfare fra div. installasjoner Nei
Gamle fyllplasser Nei
Foruenset gr og sjøsedimenter, Nei
endret bru av gamle industritomter

Miltære og sivile skyefelt Nei
Dumpeoinåder i sjø Nei

INFRASTRUKTUR
Forhold/uønsket hendelse Ja/ei Vurdering
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser Nei
som kan inntreffe på nærliggende
transportårer utgjøre en risiko for
området?

- hendelser på veg
- hendelser på jernbane
- hendelser på sjø/vann



- hendelser i luften
VegeT med mye transport av farlig gods Nei
Ulykkesbelastede veger Nei
Støysoner ved infrastr Nei " ,.

STRA TEGISKE/sARBARE 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/ei Vurdering
Sykehus/helseinstitusjon Nei
Sykehus/omsorgsinstitusj on Nei
Skolelbarehage Nei
Flyplass Nei
Vikig vei/jernbane Nei
J eml:anestasj on/ussterminal Nei
Havn Nei
Vanverklaftverk Nei
Undervannsledninger/kabler Nei
Bru demning Nei

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

Rådmannen kan ikke se at det er registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy
verdi innenfor planområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKO i Planbeskrvelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vuderinger fra SKO til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

~

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos representantene for
miljø/friluft og VV A.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbesteminelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
reguleringsplan for Jakobsbaken ut til offentlig ettersyn.

PLUT-052/10 VEDTAK- 07.09.2010

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:



Reguleringsplan for Jakobsbaken legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen ivaretar
ikke helheten i å bevare Jakobsbaken som kulturinne etter gruvedriften i Sulitjelma.
Faginstanser bør få komme med en vudering hvordan Jakobsbaken blir tatt vare på
som et kulturminne. .
Innstilingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for AP's forslag

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
reguleringsplan for Jakobsbaken ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Jakobsbaken.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Planar i målestokk l: 1000 med bestemmelser ogplaIbeskrivelse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10 - 22.11.1 O. Det er
innommet 13 uttalelser til planforslaget. Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til
planen.

Saksbehandlers vurdering:

Hver enkelt merknad er innørt enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og derefter er det gjort en vudering/anbefaling vedr. problemstillngen slik den
fremstår.

Uttalelse med innsigelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og niiljø.

"Vegfaglig uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Jakobsbakken

Fylkesveg 543 går frem til Koopen og derfra er det privat veg videre ti hovedtyngden av
bebyggelsen. Sommerstid /çører alle frem til sin fritidsbolig. Det er planlagt fire store
parkeringsplasser P1-P4Iangsfylkesvegen. Disse er i hovedsakplanlagtfor privatpersoner
som bruker egne fritdsboliger fordi private veger ikke brøytes vinterstid.

Parkeringsplasser forfritidsbebyggelse skal være private og må reguleres til dette formålet
og ikke til offentlig parkering. Dette har betydning både for bygging av parkeringsplassene og

for brøyting og annet vedlikehold av dem.

P 1, P2 og P3 har til sammen 71 parkeringsplasser og er lagt helt inn tilfylkesvegen med
direkte av/çøringfor hver enkelt parkeringsplass. Det betyr atfylkesvegen må benyttes som
manøvreringsareal og til snuplasS. Fartsgrensen på vegen er 80 km/t selv om

/çørehastigheten er noe lavere på grunn av den smale grusvegen. Det er liten trafikk her, men
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vi mener likevel slike nye parkeringsløsninger ikke er akseptable av trafkksikkerhetsmessige

grunner.

Parkeringsplass P4 med 108parkeringsplasser ligger utenfor fYlkesvegen, men inn- og
utlgøringen har en bredde på 70 m langs fYlkesvegen. Her må adkomsten strammes opp og
lages inn- og utlgøringer fra fYlkesvegen i endene av parkeringsplassen dersom tilstrekkelig

frisikt kan dokumenteres. Det resterende trafikkarealet mot fYlkesvegen må gis en fYsisk
atskilelse fra fYlkesvegen som tilfedsstiler vegnormalene.

Parkeringsområdene er plassert relativt langtfrafritidsbebyggelsen og de bør plasseres noe
nærmere for å minimalisere gangtrafikken på fYlkesvegen. Alle parkeringsområdene må
planlegges atskilte fra fYlkesvegen utenfor vegens eiendomsområde med snuplass ogfelles
atkomst. Parkeringsplassene må plasseres i god avstandfrafYlkesvegen slik at parkerte biler
ikke blir skadet av snøutkastfra brøytebilen.

Av trafikksikkerhetsmessige grunner som nevnt ovenfor har vi innsigelse til
parkeringsløsningene PL, P2, P3 og P4, på grunn av plasseringene, utformingene og på
grunn av reguleringsformålet.

Statens vegvesen forvalter og drifer fYlkesvegen på vegne av fYlkeskommunen. Statens
vegvesen har ikke mottatt melding om planoppstart for denne reguleringsplanen og har derfor

ikke hatt anledning til å gi innspil tidligere i planprosessen. Dersom det er behov for
offntlige parkeringsplasser til utfartsparkering i dette området, må kommunen drøfte dette
med Statens vegvesen før plassering og størrelse fastsettes. Vi ber kommunen om å legge fram
nye reviderte parkeringsløsninger.

Veglovens byggegrensefrafYlkesveger er 50 mfra 01.01.2010. Den vil gjelde i byggeområder
langs fYlkesvegen som ikke har fastsatt byggegrenser i denne reguleringsplanen. Byggegrense

for garasjeområdene er satt til 12,5 m fra midten av fYlkesvegen og tilsvarende avstand kan
legges inn i områder uten byggegrenser. Kortere byggegrenser må godlgennes av Statens
vegvesen.

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i
fYlkesplanens areal politiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er først ogfremst en verneplan, hvor hovedformålet er bevaring av
bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Nordland fYlkeskommune ser det som svært positivt at en
del av den viktige gruvehistorien i Sulitjelma-området dermed blir sikret gjennom plan.

Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting - kun gjenoppbygging
på tuftene etter tidligere bebyggelse - og sikrer dermed bevaring av bebyggelsesstrukturen på
stedet.

Vi sier oss for øvrig enig i valgte løsning når det gjelder at planforslaget nå åpner for små
tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette gir planen en viss (men begrenset) grad av
fleksibilitet.



Utformingen av bestemmelser for bebyggelsen er i hovedsak i tråd med innspil Nordland
fylkeskommune har gitt i planprosessen. Det bemerkes likevelfølgende:

Som vi tidltgere har gitt innspil om, kan det være god grunn til å la det inngå i bestemmelsen
om tilbakeføring at "" dette kan tilates der hvor tilbakeføring ivaretar bygningens
kulturhistoriske verdi bedre enn bevaring av det eksisterende"". (Bakgrunnen er at det
eksisterende kan være historisk verdifullt selv om det ikke er opprinnelig).
I bestemmelsen om vedlikehold og reparasjon, anbefales tilføying av ordet bevares: (" " Ved
vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (...) i størst mulig grad
bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng" ''j.
Vi stiler et spørsmålstegn ved bestemmelsen om at bygningenes form skal i hovedsak
beholdes, ""men i de tilfeller hvor planbestemmelsene for det enkelte bygg gir anledning til
det, kan det gjøres endringer i fasade"", da vi ikke kan se at det er gitt slike bestemmelser for
enkelte bygg.
Det er ikke gitt særskilte bestemmelser for gjenoppføring av bygninger. Samtidig ser det ut til
at dokumentasjon på hvordan disse så ut i enkelte tilfelle er mangelfull. Det bør vurderes å
tilføye en bestemmelse om at der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler,
skal det tas utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling
og fårgesetting på stedet.
Det anmodes videre om at det tas inn i bestemmelsene at veiene og parkeringsplassene skal
ha grusdekke. En eventuell asfaltering vile forringe kulturmiljøkvalitetene, og bør ikke
tilates.

Trekking av innsigelse, brev av 13.03.2012
Nordland fylkeskommune fremmet i uttalelse av 19.11.2010 innsigelse til forslag til
reguleringsplan for Jakobsbakken, med bakgrunn i vegfaglige forhold.

Planforslaget har blitt endret i forhold til innsigelsen, og fylkeskommunen har mottatt
revidert plankart og bestemmelser som.imøtekommer denne. Det reviderte planforslaget er
endret/avklart på alle vesentlge punkter:

. Formålet med å etablere parkeringsplasser langs fv. 543 er å tilby utfartsparkering til
folkflest, og er ikke ment som privat parkeringfor brukerne av fritidsboligene på
Jakobsbakken. Fritidsboligene har egen parkering inne i bebyggelsen. Antall
regulerte parkeringsarealer er også vesentlig redusert - fra 4 ti 2 parkeringsarealer.
Dette antas å være i tråd med det reelle behovet for utfartsparkering ved
Jakobsbakken.

. På bakgrunn av at målgruppen for parkeringsplassene er blitt presisert, anses ikke
avstanden til bebyggelsen i Jakobsbakken som et problem lengre. Parkeringsarealet
benevnt som P2 i det reviderte plan utkastet er en utvidelse av eksisterende
parkeringsplass, mens PI er en ny parkeringsplass som har fått sin plassering i
planforslaget etter dialog med Statens Vegvesen.

. I det reviderte planutkastet har alle parkeringsplassene nå fått samlet inn/utkjøring til

fylkesvegen, slik at ikke vegen vil bli brukt som manøvreringsareal 
og snuplass. Ny

parkeringsplass Pl har kun 1 avkjørsel fra fylkesvegen og er i sin helhet lagt utenom
vegens eiendomsområde. Eksisterende parkeringsplass P2 (som kan utvides i forhold
til dagens størrelse), er ment kun å skulle ha 2 inn/utkjøringer i endene avplassen,
samt at den får en tilfedsstilende fysisk adskillelse fra fylkesvegen. Dette sikres

gjennom at plankartet er revidert slik at det er lagt inn et 3 m bredt areal langs
fylkesvegen hvor det kan anlegges ei grøft.



. Slik planforslaget nå er utformet anses dette for å være trafikksikkerhetsmessig

akseptabelt.

Under forutsetning av at det reviderte planforslaget vedtas, trekkes Nordland

fylkeskommunes innsigelse.
Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak av planforslaget så snart det foreligger. "

Vurdering/anbefaling: I forhold til uttalelse med innsigelse er planartet endret og forelagt
Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen for ny vudering.

Revidert planart, sist revidert 15.02.2012 og reviderte bestemmelser, sist revidert 10.01.2012
er vudert og foreliggende innsigelse er formelt truket i ovenstående brev av 13.03.2012.

Kulturinnefaglig uttalelse er i det vesentlige tatt til følge med tilhørende endringer i
reguleringsbestemmelsenes § 2.2 som følger:

. Eksisterencle bygninger tilates ikke revet uten at det skjer i samenheng med
gjenoppføring av bygningen.

. Alle veger og parkeringsplasser innenfor pianområdetskal ha grusdekke, med unntak

av fv.543, som kan asfalteres.

o Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas
utgangspun i tradisjonell bygningsutfórming, materialbruk, overflatebehandling
og fargesetting på stedet.

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører,
vinduer, omraminger, bordkledning, taktekke etc.) der dette er mulig, bevares og
gjenbrues i sin rette saienheng.

o Ved utskifting av vinduer skal det benytes vinduer med faste sprosser etter
oppriMelig mønster.

o Ved takoinlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig
taktekkng bevares der det er mulig.

Ut.t.alelse fra NVE region nord. 

"NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag
og vassdragsrelatertfare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker
hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.

Innenfor planområdet er det to vann; Vajfelkaktjønna og Badedammen. Elveos og randsoner
langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn tillandskapsøkologi
og biologisk mangfold For å sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer
anbefalte NVE i vårt innspil til planoppstart at kommunen skulle bruke arealbrukskategorien
""Bruk og vern av sjø og vassdrag" ", jf Pbl § 12-5 nr. 6, til å merke vassdrag inkludert
kantsoner. Vi registrerer at kantsonen ikke er tatt med, og at Salten Kartdata i sin kommentar
ti vårt innspil skriver at bebyggelsen på Jakobsbakken vurderes å ha rang foran kantsoner
langs vann og vassdrag.

Flere av områdene som er avsatt til" "Bebyggelse og anlegg -fritids bebyggelse"" ligger
svært nært vassdrag. Byggeområdene er imidlertid avmerket som hensynssone, ""bevaring
kulturmiljø"". NVE vurderer da at det ikke vil være tilatt å bebygge mer enn det som



allerede er bebygd, og kantsonen ikke vil bli ytterligere berørt. Vi har derfor ikke merknader
til reguleringsplanen".

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland.
"Reindrifens bruk av området:
Tiltaket ligger innenfor Balvatn reinbeitedistrikt som består av to siidaandeler med et reintall
pr. 31.03.2010 på 907 rein. Det er ikke fastsatt beitetid for distriktet, og alle sesongbeiter er
innenfor et avgrenset geografisk område. Distriktets barmarksbeiter er av god kvalitet, men
vinterbeitene er begrenset og låses fort (fyser til i mildværsperioder), og distriktet har derfor
hatt konvensjonsbeiter i Alvsbyn. Dette området er foreslått videreført i ny norsksvensk
reinbeitekonvensjon som foreløpig ikke har trådt i kraft. Distriktet har også benyttet seg av
vinterbeiter i Mavas, rett over på svensk side, etter avtale med samebyen Luokta-Mavas.
Dette er en ordning som har eksistert i lang tid.

¡ .
:

Berørte reinbeitedistrikt, Balvatn, har avgitt uttalelse i saken den 14.10.2010 (vedlagt). De
skriver følgende:
"" Etter at gruvedrifen ble nedlagt i Sulitjelma har bebyggelsen på Jakobsbakken blitt brukt
som fritidsboliger, med derav følgende stor utfart til fjells, med meget store forstyrrelser for
rein. I dag hører det til sjeldenhetene at rein får beitero i området rundt Jakobsbakken og
området ovenfor Anna-skavlen. Enda større utfart kommer det til å bli når bygningsmassen
blir utbygget etter reguleringsplanen.

Derfor ser Balvatn reinbeitedistrikt seg nødt til å utstede forbud mot all uvedkommende
ferdsel i hele kalvingsområdet, deriblandt området ovenfor Anna-skavlen i tiden 1. mai-
31.mai. Dette med hjemmel i Reindrifsloven paragraf28. Forbudet kommer til å kunngjøres i
Avisa Nordland en månedfør 1.mai. ""

Som vi ser av distriktets uttalelse, er det uttrykt bekymring for de indirekte konsekvensene av
reguleringsplanen. Balvatn reinbeitedistrikt er et av reinbeitedistriktene i Norge som er mest
påvirket av tekniske inngrep i form av gruvedrif, vannkrafutbygginger, veibygging,
fritidsboliger og alpinanlegg. Disse legger direkte beslag på beiteland, men påvirker samtidig
reinens naturlige beitebruk og trekk mellom de forslgellge beiteområdene. Videre gjør
skuterløyper, hundelgøring, DNT-stier og nasjonalparkstatus området til et attraktivt turmål
for allmennheten sommer som vinter. Mye ferdsel i et område gjør at reinen, og da spesielt
simler med kalv, vil trekke unna sine opprinnelige beiteområder. Distriktet hadde i regi av
Bioforsk gps-sendere montert på 38 simler i 2008/2009. Den viste en tendens at simlene i
kalvingsperioden trakk unna områder med ferdsel og benyttet områder som var vesentlig mer
værutsatt og med dårligere beiter enn det opprinnelige kalvingslandet. Simlene trakk heller
ikke tilbake i løpet av kalvingsperioden. Reindrifsforvaltningen deler distriktets bekymring.
Selve tiltaket innebærer ikke en tilsynelatende stor endring i landskapet, da størsteparten av
bygningsmassen eksisterer i dag. Men en eventuell økt tilretteleggingfor turisme, og da
spesielt rntp. herberge/bevertningsbygg, gir grunnlagfor bekymring.

Distriktet skriver i sin uttalelse at de vil nekte allmenn ferdsel i fjellet i perioden 1. mai til
31.mai. Dette har de ikke hjemmel til å gjøre. Men det er hevet over enhver tvil om at den
allmenne ferdselen knyttet til hytte- og friluftsområder bidrar til å forringe reinens
beitearealer i Balvatn reinbeitedistrikt. Reindrifsforvaltningen har tidligere vært i dialog



med Fauske kommune og Sulitjelma Nærmiljøutvalg vedrørende planleggingen av skiløyper i
Sulitjelma. Det er et sterkt ønske fra Reindrifsforvaltningens side at all organisert aktivitet

blir forsøkt styrt bort fra Balvatn reinbeitedistrikts mest sentrale beiteområder, herunder
brunst- og kalvingsland. Dette vil bl.a. innebære at skiløyper, hundekjøringstraseer mv. må
planlegges i samarbeid med reindrifen. Tiltakshaver Stat skog og kommunen har også et
ansvar å bidra med god informasjon til brukerne av Jakobsbakken som kan forebygge
forstyrrelser på reinen i området.

En tilrettelegging av organisert aktivitet i forbindelse med Jakobsbakken kan ikke skje uten
samtykke fra reindrifen, dette jfr. reindrifslovens § 65 Ferdsel i område hvor rein beiter:

""De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet
slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal
vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skillng og slakting.

Områdestyret kan, etter anmodningfra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i
området, stile vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement,
idrettsstevne, jakthund prøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for
reindrifen. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier
og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres. ""

Reindrifsforvaltningen vil gjerne papeke dette, da detkan innebære begrensninger i den
fremtidige bruken av områdene i tilknytning ti Jakobsbakken.

Utover dette har vi ingen merknader til reguleringsplan mlbestemmelser."

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune har i utgangspuntet ikke krevd
konsekvensutredning tiknytet planarbeidet. I forbindelse med varsling om oppstar av
reguleringsplanen har Reindriftsforvaltningen ingen merknader ti selve pIanområdet, men tar
forbehold om konsekvenser for nærliggende vår- og høstbeiter for reinen.

Rådmanen viser til at planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting,
kun gjenoppbygging på noen fâ tufter etter tidligere bebyggelse.

Når det gjelder generell ferdsel utenfor pIanområdet og eventuelle begrensninger i den
fremtidige bruen av områdene i tilknytning til Jakobsbaken er det SVlErt viktig med
god/tilgjengelig informasjon.

I planforslaget er det nå innarbeidet to offentlge parkeringsplasser (Plog P2) som bL.a. er
planlagt tilrettelagt som itifallsport ti Junerdal nasjonalpark.
Mellom disse ligger et område for Allmennytig formål, A~lnfo. Her kan det oppføres bL.a.
informasjonstavle for brukere av friluftsområdene omking Jakobsbaken.
En del av informasjonen her vil naturlig kune ha fokus på de problemstilinger som
fremsettes vedr. reindrifta i området.
Her vil selvfølgelig reinbeitedistriktet selv ha ansvar/mulighet for god informasjon.

Uttalels.e fraKQinmuneoverlegen.
"Kommuneoverlegen har ingen merknader eller innsigelser tiplanforslaget. "



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra SKS Produksjon AS.
"SKS Produksjon AS har ingen merknader eller innsigelser til ovenfor nevnte forslag til
reguleringsplan. "

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader.

Uttalelse fra Norsk Bergverksinuseuin.
"Vi mener arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør videreføres på grunnlag
av de premisser som ligger til grunn for forslaget. Arbeidet med reguleringsplanen bør stiles
i bero inntil det foreligger en kulturminneplan for bevaringsområdet Jakobsbakken fra
Fauske kommune. Dette fordi foreliggende planforslag ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til
at området i tidligere kommuneplan er foreslått regulert til kulturelt bevaringsområde.

Norsk Bergverksmuseum er på vegne av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i ferd med
å kartlegge kultiiminner ved norske bergverk. Endelig rapport fra dette arbeidet skal
foreligge i 2012. L en foreløpig rapport som sluttføres ved årsskiftet konkluderer vi med at
Jakobsbakken representerer et unikt bygningsmiljø av regional og nasjonal interesse, og vi

foreslår at området gis et vern i samsvar med verneklasse 2, dvs. at det markeres som
hensynssone, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-8, eventuelt § 12-5, med sikte på å
bevare eksisterende kulturmiljø på Jakobsbakken. Det var også intensjonen i
kommunedelplan fra 20.06.2002, da område H9 ble båndlagt for fire år i påvente av
reguleringsplan (bevaringsverdig bebyggelse). Både kommune ogfYlkeskommune har forsømt
seg ved ikke å benytte båndleggingsperioden ti å utarbeide en bevarings- eller
kulturminneplan for området.

Nå har Statskog ved AlS Salten Kartdata (SKD) fremmet forslag til reguleringsplanfor

Jakobsbakken. Ifølge planen har den som mål at det bygnings- og anleggsmessige miljøet på
Jakobsbakken skal "ivaretas i størst mulig grad ", basert på slik det vqr i årene fram ti 1968,
da gruvedrifen ble nedlagt. Det er vanskelig å se at man kan oppnå en slik ivaretakelse, da
planforslagets konkrete bestemmelser tar sikte på utbyging av fritidsboliger på enhver tuft
og grunnmur som står igjen, uansett om det var bolighus på tuften eller om det sto bygning på
muren i tiden fram til 1968. Planforslaget har en upresis bruk av begrepet ""tilbakeføring""
og en inkonsekvent bruk av retningslirien status for bygningsmassen pr. 1968. Av
planbestemmelsene mener vi likevel at detfor 2.3.27 (Stallen), 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2
(Titanic) kan tilates oppføring av bygning, under forutsetning av at utformingen ikke bryter
med bygningens opprinnelige stil og eksisterende bygningsmiljøs opplevelseskvalitet.
Oppføring av garasjebygg innenfor utbyggingsområdet i det omfang planforslaget foreslår,
bør heller ikke tilates. L stedet bør eksisterende garasjebygg rehabilteres for opprinnelig
bruk, og areal for biloppstilingsplasser i hovedsak opparbeides utenfor utbyggingsområdet.

Vi kan ikke se at reguleringsplanforslaget bidrar til å ivareta det verneverdige
bygningsmiljøet på Jakobsbakken på noen god måte og ber om at planarbeidet videreføres på
grunnlag av den opprinnelige intensjonen om å regulere området med særlig hensyn til
""bevaring"" av kulturmiljøet."



Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra
Nordland fylkeskommune ovenfor.
Området Jakobsbaken var i kommunedelplan for DajalJakobsbakken (vedtatt 20.06.02)
avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, men båndlagt etter kulturinneloveni påvente
av reguleringsplan.
Oppstar av foreliggende reguleringsplan ble varslet i 2006. Fokus i dette planarbeidet er at
området foreslås regulert til kulturelt bevarngsområde.
Rådmanen anser at foreliggende reguleringsplanforslag er i tråd med intensjonen i
kommunedelplanen.

Kulturinnefaglig har Nordland fylkeskommune har vært med i prosessen med utarbeidelse
av planar og bestemmelser.

Områdene for bebyggelse og anlegg, med untak av områdene for garasjer/parkering, er i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-6 markert som hensynssoner - bevaring kulturmiljø.
Det er altså i tråd med det som forslås i uttalelse ovenfor.

Reguleringsbestemmelsene legger ti rette for gjenoppføring av følgende bygg som ikke står i
dag (bare gruur): FrB-30-Stallbraka, FrBIHB-31- Titanic, FrB-32-Edinhuset, FrB-33 og

FrB-34-Stigerbraka,.uthus. Altså 5 bygninger.

Forutsetningen for å gjøre dette er i følgebesternrnelsene at opprinnelige tegninger eller anen
dokumentasjon som viser opprinnelig utseende skal legges til grunn. Der dokumentasjon på
opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas utgangspunkt i tradisjonell
bygningsutforming, materialbru, overflatebehandling og fargesetting på stedet.

Reviderte bestemmelser gir åpning for oppføring av 3-4 nye garasjer i samenheng med
eksisterende garasjerekke og helt tilpasset eksisterende bygninger. Eksisterende garasjebygg
kan rehabilteres i sin nåværende form og størrelse, jfr. reviderte bestemmelser.
Rådmannen anser dette som svært begrenset utbygging av nye garasjer.

Uttalelse fra Nordlandsniuseet.
· "Nordlandsmuseet mener at detfremlagteforslag til reguleringsplan ikke gir god

nok begrunnelse for li legge utbyggingspress pli et av vlire viktigste kuJturmiljøer fra
nordnorsk bergverkshistorie. Stat skog og kommunen bør i denne sammenheng
avstlifra lifremmeforslag til reguleringsplan med sikte pli utbygging i et omrlide
som er foresllitt regulert til kulturelt bevaringsomrlide, og hvis status ikke er
vesentlig endret siden oppstart av planarbeidet. Vi bør ha rlid til li ta vare pli
gruvebyen Jakobsbakken som et unikt kulturmiljø i skandinavisk mlilestokk.

. Sulitjelma tettsted ogjjellomrlidene rundt har i dag anslagsvis 1000fritidsbygg.

Etter reguleringen av Daja med etablering av jjellandsbyen har Sulitjelma flitt om
lag 200 nyefritidsenheter, og fortsatt finnes det flere titalls ledige festetomter. Det er
det/or ikke behov for etablering av nye fritidsboliger i Sulitjelma-området.

Begrep i reguleringsplanen
Planen benytter begrepet ''''tilbakeføring'''', men uten åforeta en analyse av hvilken periode
eller bygningsstil det skal tilbakeføres til. En nødvendig presisering kunne være at
restaurering og nyoppføringer skal bygges i samme arkitektoniske stil bolighuset ble bygd i,
og bidra til å bevare opplevelsen av gruvestedet slik det framsto per 1968. Reguleringsplanen
forutsetter gjenoppbygging av tidligere oppførte bygninger som er revet eller brent. Begrepet



gjenoppbygging brukes irnidlertidfor generelt og upresist i forhold til formålet om å bevare
bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Det er forslag om å gjenoppbygge tre bolighus,
Stallbrakka og Edinhuset, som ble revet av gruveselskapet, samt Titanic, som brant ned til
. grunnen og ikke er gjenreist. Disse husene avspeiler ikke'status for bygningsmassen slik den
var fram mot 1968. ""Gjenoppbygging vil tilføre bygningsmiljøet fra 1968 noe nytt og
således ikke bidra til å bevare det"".

Målet om bevaring av bygningsmiljøet på Jakobsbakken fra 1968 er formulert på en slik måte
at det oppstår uklarhet om tiltakshavers intensjon. Den eksisterende bebyggelsen skal
vedlikeholdes, sitat: "" i størst mulig grad"", og man håper at bygningsmassen kan bevares
som et ""gjenskinn"" av det gruvesamfunn som en gang var. Forslaget til reguleringsplan
tar etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyn til Jakobsbakken som et kultur- og
bygningshistorisk bevaringsverdig kulturmiljø.

Nordlandsmuseet vil an/øre at arbeidet med reguleringsplan/or Jakobsbakken ikke bør
videre/øres på grunnlag av de premisser som ligger i forslag til reguleringsplan.
Nordlnndsmuseet mener at det videre arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken
stilles i bero inntil det/oreligger en kulturminneplanfor Sulitjelma/ra Fauske kommune.

Nordlandsmuseets vurdering av den tidligere gruvebyen Jokobsbakken
Gruvebyen Jakobsbakken står i en særstiling, ikke bare i den lokale bergverks historien, men
også internasjonalt. Stedet utgjør i stor grad et komplett bygningshistorisk miljø, med ulike

typer bygninger godt bevart ogforskånetfra ødeleggende inngrep. Stedet har bevart den
karakter det hadde da gruva var i drif, med skole, lærerbolig, "'festivitet" ", butikk,
gruvebad.stigerbolig, sykestue, stall ol. Bygningene står med uforandret eksteriør og gir et
godt bilde av stedet slik det var.

Bebyggelsen er unik og representerer høy grad av autentisitet. Bygningsmiljøet er
representativt for den type "" company town" "-utbygging gruveselskapet i Sulitjelma sto for
fra 1890~tallet. Heishjul og gruvetipp viser gruvas plassering, og sammen med
boligbebyggelsen utgjør dette et særegent miljø. Tilsvarende godt bevarte bygningsmiljø fra
andre gtuvesteder finnes ikke i Skandinavia. Jakobsbakken er derfor et kulturminne av
regional og nasjonal interesse.

Samspilet mellom landskap (høyfjellet), naturressurser (malmen) og det menneskeskapte
miljøet (bygningsmiljøet) gjør Jakobsbakken til et særegent kulturmiljø. Både flytting av hus

fra andre steder i Nord~Norge, og arkitekt Erling Wili Nielsens utviklingsplanfor
Jakobsbakken gir til sammen et bygningsmiljø av høy arkitektonisk kvalitet. Flere
publikasjoner vitner om den arkitektoniske verdi stedet representerer: Jakobsbakken er omtalt
i boka ""Arhundrets boligprosjekter i Norge"", et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken,
Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Arkitekturmuseum. Stedet er omtalt i ""Sosial
boligbygging i Norge 1740-1900,/ra arbeiderbolig til husbankhus'''' av Tore Brantenberg.
" "Rapport fra enn registrering i Sulitjelma"" av Birger Dahl ved Norsk Arkitekturmuseum.
Arkitekt Erling Will Nielsens kunstneriske karriere og hans bidrag til arkitekturen på
Jakobsbakken er belyst på Nettstedet Are! (www.arkitekturhistorie.no). Jakobsbakken er også
tatt med i en internett publisering fra Universitetet i Tromsø fra 2007: ""Arkitekturguiden for
Nord-Norge og Svalbard"".

Eneste bevarte høgfellsgruve



Kulturmiljøet på Jakobsbakken er et av Sulitjelma-samfunnets fremste identitetsmarkører.
Dette er det eneste av de seks små gruvesamfunnene som omkranset industrisenteret, som er
bevart. Kulturmiljøets særlige kvaliteter gjør at det blir viktigfor menneskers tilhørighet og
identitet. Bygningsmiljøet understreker stedets egenart og bidrar til opplevelseskvaliteter.
Høgfellsgruva Jakobsbakken står i en særstillng i Sulitjelma gruvemuseum/Nordlandsmuseet
formidling av bergverkshistorien i Sulitjelma. Museet tilbyr guidet besøk av høgfellsgruva og
mottar busslaster medfolkfra hele. landet, samt at dette er et tilbud til gjester ved hotell og
turistanlegg i området. Stedet gir en unik mulighet til å formidle samspilet mellom natur og
det menneskeskapte miljøet i gruvesamfunnet Sulitjelma, ikke minst hjulpet av et godt
dokumentasjonsmateriale om gruvedrif og samfunnsliv på Jakobsbakken.

Mange kilder til dokumentasjon
Jakobsbakken er svært godt dokumentert gjennom fotomateriale fra starten av og fram til
gruvedrifen stanset i 1968. Både museum og historielag harfotomateriale som gir et svært
godt grunnlagfor å kunne fremlegge eksteriørbestemmelser for alle bygninger. Sulitjelma
Aktiebolags arkiver også en god kilde til å studere utviklingen av høgfellsgruvene. Arkiv
Nordland, samt Sulitjelma historielag, har begge en stor samling intervjumateriale fra
gruvearbeidermiljøet på stedet. I 2007 ble det gitt ut to bøker om Jakobsbakken. Den ene
beskriver samfunnet, bygninger og andre funksjoner, den andre beskriver det sosiale miljøet
og idrettslivet ved høgfellsgruva. Dokumentasjonsnivået og bygningsmiljøets fysiske tilstand
bidrar utvilsomt til å øke kulturmiljøet Jakobsbakken som kilde til kunnskap.. Årlig arrangeres
" "Bakkenfest "", med foredrag, foto og filmfremvisning, som belyser Jakobsbakken som
bosted, hjemsted og arbeidsplass.

Mangler i reguleringsplanen for Jakobsbakken
Tre viktige landemerker er utelatt fra planen. ""Heishjulet og gruvetippen "" er utelatt fra
reguleringsplanen, mens arbeiderbøndenes innmark" "Støkkan""; ligger innenfor. Disse
viktige landemerkene er ikke omtalt, men bør komme inn i planen med retningslinjer for
slgøtsel og bevaring. Også ""tennisbanen"" ligger innenfor planområdet, og kan med enkle
grep settes i stand til tennisbane og lekeområde.

Det er også problematisk at forslaget til reguleringsplan ikke behandler Jakobsbakken i
sammenheng med de tre andre gruvene i ""Sydgruvefeltet"". En rekke kultUrminner i

området binder sammen gruvene Anna, Jakobsbakken, Helsingborg og Sagmo.
Transportveiene, som vognbanen fra Anna gruve til Jakobsbakken, linbanetraseén fra
Jakobsbakken ti Sagmo, Gammelveien fra Jakobsbakken via Helsingborg dagbrudd og ned
til Langvatn og Sulitjelma. Langs denne transportveien finnes en rekke kulturminner knyttet
til gruvedrifen. Her kan nevnes "" Lappgrava "", torvmyrene, Helsingborg dagbrudd,
steinmuren etter ""Trea"" og veien til Sagmo. Idrettslaget Malm arrangerer årlig turmarsjen
" "Malmdilten"", langs den gamle hestelgerreveien fra Jakobsbakken via ""Trea"" og ned
til kirkegården ved Langvatn. Stier og løypetraseer blir holdt i hevd på dugnad. Hensynet til
opplevelsen av et samlet kulturmiljø bør reflekteres i forslaget til reguleringsplan.

Forslaget til reguleringsplanfor Jakobsbakken tar i liten grad hensyn til stedets kulturverdier
og representativitet både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget preges av Statskogs
intensjoner om utvidetfritidsbebyggelse. Et eksempel er ønsket om å tilate gjenoppbygging
av gamle utedorekker og uthus til fritidsboliger. Vi antar at dette vil stride mot dagens
byggeforskrifer. I tilegg er disse fjernet i takt med at boligene på Jakobsbakkenfikk innlagt
vann, allerede under første verdenskrig. Dermed kunne utedorekkene fjernes i forbindelse



med at det ble installert wc i husene. Det gjaldt ikke minst i nybygg tegnet av arkitekt Erling
Nielsen. Kun to bygg sto til slutt uten wc, Sykestua (Beiarbrakka) og Festiviteten.

Tiltakshaver har ingen tilfedsstillende analyse av hvordan man skal løse trafikk- og
parkeringsproblemene ved å opprette et tjue talls nye fritidsboliger innenfor
utbyggingsområdet Jakobsbakken. Området ved Jakobsbakken er et av de mest besøkte
områdene for dagsturer i vinterhalvåret, i tilegg planlegges det et startpunkt for turer inn i
nasjonalparken. Behovet for parkering er stort, både for boligeiere på Jakobsbakken og for
allmennheten. Tiltakshaver er grunneier og bør kunne presentere akseptable løsninger for

fremtiden.

Nordlandsmuseets forslag til endringer i reguleringsplanen:

Jakobsbakken er i dag et autentisk bygningsmiljø. Statskogs forslag om gjenoppbygging av
kopier vil bidra til å ødelegge dette unike kulturmiljøet. Resultatet kan bli et kaos i forhold til
stedets historie og utvikling.

§ 1 Generelt. Området reguleres til formål bevaring. Pkt. A og B utgår. Den tidligere

gruvebyen J4kobsbakken, med 
infastruktur og bomiljø slik detfremstår i år 2010, bevares

som kulturmiljø.

§ 2 Bebyggelse. Det tilates ikke nybygging eller gjenoppbygging av bygninger og anlegg
knyttet til fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Formuleringen ""... i største mulig
grad"" utgår. Det utarbeides detaljert plan for bevaring og vedlikehold av bygningenes
eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av bygningsmessig eksteriør.

2.2 Fellesbestemmelser. Første og siste punkt beholdes, mellomliggende punkter
utgår. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende grunnmurer tilates ikke, heller ikke
mindre tilbygg. Det tilates ikke oppsetting av markterrass~r, hadestamper o.a. faste
install4sjOner i tilknytning til boligene. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn
til utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag til navn kan
utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjeima gruvemuseum.

2.3 Eksisterende bygninger. De fleste eksisterende bygninger som i dag ikke er
innredet som fritidsboliger, har en utforming som gjør dem uegnet til formålet uten
store eksteriørmessige endringer. Verkets stall er det eneste bygget som er mulig å
ombygge til fritidsbolig.

Pkt. 2.3.2 ""Vaskarhuset"" er flott restaurert, men husfarge bør endres til rød.
Eksteriøret mot "" Vaffelkaktjønna" "kan med enkle grep settes i stand, slik at huset
får tilbake sin opprinnelige fasade.

Pkt. 2.3.8.2 (Beiarbrakka - utedo) formuleringen" "brukes som selvstendig
fritidsbolig"" utgår. Bygningen kan restaureres og benyttes som uthus.

Pkt. 2.3.21 omtales som 'I" hytter"". Det har aldri vært oppført hytter på
Jakohsbakken! Figur 78 er en ulovlig oppført badstue, ogfigur 79 omtales i planen
som hytte. Dette er en garasie.

Pkt. 2.3.22 Nybyggan - a. Panoramavlndufjernes.



Pkt. 2.3.27 Stallen. Dette er den eneste bygningen som Nordlandsmuseet mener kan
egne seg som fritdsbolig. Fordi bygningen er så stor og i så dårlig forfatning, kan
'dette være eneste mulighet for fremtidig bevaring. Første etasje var tidligere fjøs og
hadde da vinduer. Vinduer i øvre del gjør det mulig å rehabiltere bygningen til
fremtidig bruk. Bygningen kan også egne seg til utleie for oppbevaring av båter og
snøscootere mv.

2.4 Tufter etter tidligere bygninger. Punktene 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2 (Titanic)
utgår. Det tilates ikke oppføring av n~oppførte fritdshus på disse grunnmurene.
Punktene 2.4.3 til 2.4.5 utgår. Edinhuset var i sin tid for trangt som arbeiderbolig og
ble solgt av verket for riving. Huset ble gjenreist som hytte på Vassryggen utenfor
Fauske. ""Hus 33"" var en kombinert fjøs og utedo som ble revetfør 1950.
Stallbrakka, som Statskog i reguleringsplanen foreslår gjenoppbygd, hadde en
beliggenhet som gjorde det utsatt for snøras, og inngangspartiet i huset hadde en
problematisk adkomst vinterstid Derfor ble huset revet.

2.5 Garasjer. Punkt om garasjer utgår. Det tilates ikke nyoppføring av garasjebygg
innenfor utbyggingsområdet. Dette vil representere et dramatisk inngrep i
kulturmiljøet og nødvendiggjør en konsekvensutredning.
Eksisterende garasjebygg rehabilteres og bevares, men tilates ikke omgjort til
innredede hytter. Bygninger som er uegnet for bruk til fritidsbolig, og som per 2010
ikke er innredet for slik bruk, bør vurderes for annen fremtidig utnyttelse. Etterspørsel
etter vinterlagring av båter, og sommerlagring av snøscootere, er en mulighet som
kan gi inntekt til vedlikehold

2.6 Allmennyttigformål. Pkt. om servicebygg utgår. Det tilates ikke oppsetting av
servicebygg som bryter med eksisterende bygningsstruktur. Vi anbefaler at
eksisterende bygninger, sorn ""Gruvebadet" "ISaltdalsbrakka, søkes overtatt til
formål servicebygg og informasjonssenter. Bygget er svært godt egnet ti formålet.
Huset kan også romme en utstiling og informasjonsdel om gruvebyen Jakobsbakken.

2.7 Felles lekeområde. Felles lekeområde utvides. Grunneier pålegges å bevare
" "Støkkan "" og ""Tennisbanen"" mot gjengroing. Området "" Støkkan" ", som
ligger øst for husrekkene, er i dag truet av gjengroing med skog. Dersom det snarest
settes i gang med slått av "" Støkkan "", vil dette være et enkelt og lite
kostnadskrevende slgøtselstitak. Å slå området en gang i året, vil trolig være
tilstrekkelig til å holde det i hevd ""Tennisbanen"" på .lakobsbakken var opprinnelig
en grusbane, og oppgrusing vil antakelig holde plassen i hevd i mange år fremover.
Grunneier bør også pålegges vedlikeholdsansvar av heis hjulet, som et viktig symbol

for gruvedrifen på .lakobsbakken.

3.2 Parkeringsplasser. Området mellom eksisterende garasjer kan vurderes for
forsiktig utfllng og brøytes for vinterparkering. Det samme gjelder avmerket område
for tomt til ""Titanic"" som også egner seg for vinterparkering. På grunn av
snøforhold vil ikke områder sørvest for innfartsvei til .lakobsbakken egne seg for
parkering. Eksisterende parkeringsplass vedfylkesvei 543 lenger øst, bør vurderes
utvidet og tilrettelegges bedre for parkering.

Planprosess og medvirkning



Nordlandsmuseet er tilknyttet Bergverksnettverket, et nasjonalt nettverkfor museer med
ansvar for bergverk og kulturminner knyttet til bergverkshistorie, drevet av Norsk
Bergverksmuseum. Norsk Bergverksmu~eum er på oppdrag av Nærings- og
Handelsdepartementet i ferd med å kartlegge kulturminner ved norske bergverk og har i en
foreløpig vurderingforeslått at Jakobsbakken gis et vern i samsvar med verneklasse 2.
Nordlandsmuseet ber på denne bakgrunn om å få partsinnsyn i den videre planprosessen.
Nordlandsmuseet beklager at vi ikke ble tatt med på råd i forbindelse med oppstart for
arbeidet med reguleringsplanen. Nordlandsmuseet har drifsansvaret for besøksgruve og
gruvemuseum i Sulitjelma, og er ansvarligfor formidlingen av gruvehistorien i Sulitjelma."

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunket til vurdering/anbefaling av uttalelse fra
Nordland fylkeskommune og Norsk Bergverksmuseum ovenfor.
Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting. Det tilates kun
gjenoppbygging på 5 tufter etter tidligere bebyggelse. Dette skal skje etter en gruding
vudering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Det sikrer dermed at
bebyggelsesstruturen på stedet kan gjenskapes/bevares.
For øvrig åpnes det for små tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette skal skje etter en
gruding vudering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Dette vil gi planen en viss
(men svært begrenset) grad av fleksibiltet.

Nordlandsmuseet fremhever forslag til flere endringer i reguleringsplanen. Noe av dette er
etterkommet og fremkommer i vedlagt revidert planforslag.
Nordlandsmuseet foreslår bL.a. følgende endring i bestemmelsenes § 1: Den tidligere
gruvebyen Jakobsbakken, med infrastruktur og bomiljø slik det fremstår i år 2010, bevares
som kulturmiljø.
Samtidig foreslås bL.a. følgende i § 2: Det utarbeides detaljert plan for bevaring og
vedlikehold av bygningenes eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av
bygningsmessig eksteriør.
Og videre foreslås følgende i Pkt. 2.3.2.: "Vaskarhuset" er flott restaurert, men husfarge bør
endres til rød. Eksteriøret mot "Vaffelkaktjønna" kan med enkle grep settes i stand, slik at
huset får tilbake sin opprinnelige fasade.

Rådmanen ser egentlig ikke den store forskjellmotsetning i den ordlyd som fremkommer i
foreliggende planforslags pkt. 2.1 og som lyder slik: Formålet med planen er at det bygnings-
og anleggsmessige miljøet på Jakobsbakken i størst mulig grad ivaretas. Området foreslås
regulert til kulturelt bevaringsområde basert på slik det var i årene frem til 1968, da
gruvedrifen på Jakobsbakken ble nedlagt.

Med bakgr i tilhørende reviderte bestemmelser anbefaler rådmanen at foreliggende
planorslag opprettholdes.

Beboere i området har utrykt tilfredshet med planforslaget. I denne samenheng er det svært
viktig at de som skal bo i husene Ïar eierforhold/tilhørighet til reguleringsplanen og føler at
kulturinneformålet skal ivaretas. Planprosessen har tatt svært lang tid og det forventes at det
fremkommer en reguleringsplan som er forutsigbar for fremtiden.

I motsatt fall vil kommunen ha lite styring med utviklingen på Jakobsbaken. I et
kulturinnefaglig perspektiv vil det være fare for at folk kan ta seg til rette og uheldige
bygningsmessige ting fortsatt vil skje.



Reguleringsplanen vil bli et etterlengtet godt styringsverktøy når administrasjon og politikere
skal ta stiling til fremtidige tiltak i dette området.

~ Nordlandsmúseet fokuserer på at forslagettil reguleringsplan ikke behandler Jakobsbaken i
samenheng med de tre andre gruvene i "Sydgruvefeltet". En rekke kulturminner i området
binder samen grvene Ana, Jakobsbaken, Helsingborg og Sagmo.

Her viser rådmanen til at foreliggende reguleringsplan er en detaljplan som viser hva
arealene innenfor formålsgrensene kan brukes tiL. Historiske forhold/samenhenger med
andre gruver/gruvesamfunn kan derfor vanskelig være tema i reguleringsplanen.

I kommunedelplaner for Sulitjelma (vedtatt 03.02.11) fremkommer følgende retningslinje
som bLa. lyder: Eget prosjekt med utforming av database, vern i Sulitjelma, videreføres.
Registreringer og dokumentasjon samles sammen og knyttes til nummer påført temakart.
Temakart og database bør ajourføres og ligge sOm et viktig og tilgjengelig materiale ved
søknader, meldinger for private ogfor saksbehandling etc...
I en slik generell Kulturinneplan (ikke reguleringsplan) for hele Sulitjelma vil det være
naturlig at påpekte historiske forhold synliggjøres.

Reguleringsbestenuelsene åpner bL.a. for at uthus ved FrB..8b-Beiarbraka kan settes i stand
og brues som selvstendig fritidsboligenheteller et uthus eller anneks tilknytet Beiarbrakka.
Bygget står fortsatt og uansett hva som blir endelig bru av bygningen gir bestemmelsene
føring for at bygningens form og utseende skal opprettholdes. Dette skal også skje etter en
gruding vudering der også Nordland fylkeskommune skal høres.
Er det noen som tar utfordringen og vil prøve å gjennomføre et prosjekt som fritidsbolig
anbefaler rådmanen at dette må va're en mulighet. Planorslaget anbefales opprettholdt på
dette pun.

I uttalelse fremsettes det anodning om at grunneier pålegges å bevare "Støkkan" og
"Tennisbanen" mot gjengroing. Likeledes at greier pålegges vedlikeholdsansvar av

heishjulet som et symbol for gruvedriften på Jakobsbaken.
Bindende reguleringsplan gjelder regulering av de fysiske reSsurser (arealene) og tilhørende
bestenuelser skal være juridisk bindende. Således er det mange forhold det ikke kan gis
bestenuelser for. Det kan som bred hovedregel ikke gis bestemmelser om direkte aktivitet og
virksomhet som sådan, eller hvem som skal gjennomføre de planlagte tiltak eller benyte
bygninger, anlegg og gru. Bestemmelser med pålegg om skjøtselsplikt kan ikke gis i
reguleringsplan.
Slike forhold må fremkomme i egne avtaler uavhengig eller som en konsekvens av vedtatt
reguleringsplan.

Uttalelse fra beboerne j hus nr. 14 på Jakobsbakken v/Eivjnd Sommerseth.
"Fornøyd med planen
Først vil vi 1Jttrkke at vi erfornøyd med det forslag til reguleringsplan for Jakobsbakken som
nå er lagt ut ti høring. De ulike bestemmelsene balanserer godt hensynet mellom det å bevare
Jakobsbakken som en historisk dokumentasjon på et særpreget gruvesamfunn, samtidig som
eierne må ha visse muligheter for å utvikle sine eiendommer i takt med aktuell bruk. Vi er
også enig i planens forslag om en viss utbygging på gamle tufer.

Dilemma i br1Jk av skjønn
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I denne sammenheng er det også et dilemma at husene på Jakobsbakken i perioden med
gruvedrif endret seg mange ganger. Et øyeblikksbilde fra 1968 er bare et av mange bilder.
Mange av husene på Jakobsbakken trenger fortsatt omfattende vedlikehold. Dette vil utfordre
planforslagets vedtekter og grensene for det som tilates gjort med husene. Det er for så vidt
ikke overraskende at gamle hus trenger omfattende vedlikehold, og at nye materialer
utfordrer den gamle byggeskikken.

Vi har som eksempel bildedokumentasjon på at vårt hus er påbygd, ombygd, skifet
bordkledning, skifet vinduer og vindusinnramming og endret farge. Vi har i vårt tilfelle lagt
vekt på å videreføre huset slik det var da vi overtok det omkring 1990. Et hus som da var i
meget dårligforfatning. Basert på dette utgangspunktet har vi skifet tak (skifer er byttet mot
skifer), skifet vinduer og råtne bord i kledningen og tro samt malt.

Sommeren 2010 ble det gamle og råtne bislaget på nordsiden erstattet med et nytt. Det nye
bislaget følger samme bygningsform og materialbruk som det gamle, men er forlenget.
Innvendig har dette medført en langt bedre bruksverdi. Gjennom sommeren har vi fått en
rekke positive kommentqrer på det nye tilbygget. Vi tror derfor at vårt prosjekt kan være et
eksempel på hvordan justering av byggene kan sige.

Parkering og trafikkløsning
Vi er enig i planens forslag om å forbedre parkerings- og trafikkforholdene på Jakobsbakken.
Vi vil imidlertid hevde at det er sterkt ønskelig at det på sommerføre tilates trafikkfram til
Festiviteten og at beboerne kan parkere ved husene.

Navniiåhus
I plandokumentet kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Vi har søkt å finne ut hva som er et
riktig navn, bla ved å snakke medpersoner som bodde i hu~et på Jakobsbakken på 50 og 60
tallet. Dette navnet bygger på en ""tynn"" fortellng som få av de som bodde der Igenner.
Navn som ble brukt var enten Norum- eller Lundebrakka etter de som bodde der. Vi som eiere
av huset er derfor enig om at huset bør ha et navn i samsvar med dette. På vegne av eierne av
hus nr. 14 vil vi derfor mene at riktig navn er Norumbrakka. Dette fordi Norumfamilen har
bodd lengst i huset (1917 -1961)."

Vurdering/anbefaling: Sommerstid vil beboerne fortsatt kune parkere ved sine hus. Når det
gjelder VInterparkering anbefaler rådmanen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes
§ 2.7 - Felles lekeområde, ballplass, FLI-Tennisbanen: Område FL1 er tilfelles bruk som
lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes ti
vinterparkering.

I plandokumentene kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Fra personer oppvokst på
Jakobsbakken fremkommer Frelsesareen som benevnelse på denne bygning. I Fauskeboka
er også dette navnet brut.

For ikke å skape forvirring anbefaler rådmanen at denne benevnelse opprettholdes.
I henhold til planbestemmelsenes § 2.2 kan det på alle bygninger settes opp et skiltpå
fasaden, med navn på bygningen og eventuelt en kort historikk. Her kan det tas inn noe av det
som fremkommer i innspil ovenfor vedrørende tidligere eiere av bygningen.

Uttalelse fra Øystein Nyhagen vedrørende bygning Kabelvåg på Jakøbsbakken.



I bestemmelsene foreslås det at bygning Kabelvåg skal inneholde opp til 5 boenheter. I
uttalelse fremkommer det at dette huset siden 1995 har inneholdt 8 boenheter. Det er ikke
mulig å utvide til flere boenheter.

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 8 boenheter.

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede.
Stiler seg litt anerledes for denne reguleringsplanen som gjelder bevaring av opprinnelige
tufter. Ser derfor på det som går på uteanlegg.
Alle stier og veier i området må få en standard for rullestolbruere. Det må settes av 2 plasser
for bevegelseshemmede på parkeringsplass som merkes med skilt. Behov for fysisk
tilrettelegging i boliger blir opp til den enkelte huseier å gjøre ved evt. å søke om dispensasjon
fra plankarIbestemmelser .

Vurdering/anbefaling: Nyt pkt. under pkt. 2.2 - Fellesbestemmelser -lyder slik: Alle veger
og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak av.t. 543, som
kan asfalteres.
Reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.2 - Tilgjengelighet - lyder slik: Uteområder og atkomst til
bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med
tekniskforskrif. Alle tîltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder
like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

I dette ligger at veger der det er mulig settes i en standard som muliggjør bruk av rulestoL.

Parkeringsplass P2 viser 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Ettersom det ikke
tilates fast dekke (asfalt) i reguleringsområdet vanskeliggjør dette konket avmerking av disse
som vist i planaret.
Med bakgrunn i foreliggende uttalelse anbefaler rådmanen at 2 parkeringsplasser for
bevegelseshemmede anlegges samlet i nördvestre hjørne av P2 og merkes med skilting.

Uttalelse fra Ellen Nilsen vedrørende Nybyggan b på Jakobsbakken.
Det presiseres at tomt (Nybyggan b) er utskilt som egen enhet; gnr.l 19 bnr.366.
Planbeskrvelse må derfor rettes opp vedr. pkt. 4. Statskog SF eier ikke all gru innenfor
pIanområdet.
I bygning Nybyggan b er det 3 leiligheter (i bestemmelsene 1 boenhet), må rettes opp.

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 3 boenheter.
Planbeskrivelsens pkt. 4 lyder nå slik: Grunnen på Jakobsbakken eies med noen få unntak av
Statskog SF, som fester bort boligenhetene til private.

Uttalelse fra Jakobsbakken Fjellsenter AS v/styreleder Kjell Kl'uger.
"Det vises til reguleringsplan utlagt til o.tntliggjennomsyn, og offentlig møte på
Jakobsbakken 1. november 2010.

Reguleringsplanen gir etter vårt syn et nødvendig og godt fundament for fremtidig regulering
av området. Vi vil med dette melde innspil som vi ønsker skal bli tatt hensyn til i planen.



1. Parkering

a. I reguleringsplanen er det tegnet inn parkering ved garasjene. Erfaringen
er at dette området er særlig værutsatt da hele området PL, P2 ogP3 som
ligger i et søkk, vinterstid normalt har store snøskavler, og området kan på
tross av brøyting blåse igjen med snø i løpet aven natt. Det er heller ikke
tilrettelagt med strøm for nødstart/motorvarmere i området. Brøyting av
hovedveien vil også gi problemer for utlçøringfra dette området. Sikkerhet

for tyeri og hærverk kan også oppfattes som en utfordring. Vi anbefaler

derfor å ikke benytte områdene PL, P2 og P3 til parkering. Parkering P4
er derimot meget godt egnet til langtidsparkering både sommer og vinter.

b. Bebyggelsen på Jakobsbakken strekker seg over en avstand på nærmere 1
kilometer. Værforholdene kan variere sterkt, både sommer og vinter. I alle
år har det vært en fordel for beboere på Jakobsbakken å kunne parkere ved
husene når snøen er borte, og ellers kunne parkere på plassen mellom
Nr. 19 - Lasarettet og Nr. 1 O ~ Koopen vinterstid. Praksis har også vært at

tennisbanen har vært brøytet til vinterparkering. Vi vil anbefale at denne
praksis kan fortsette, kanslçe ved at tennisbanen legges ytterlig og bedre til
rette for parkering vinterstid, særlig med tanke på at veg/adkomst utbedres.
Vi anbefaler å vurdere utjevning av hele området fra veien og østover til
tennisbanen. Sommerstid vil beboerne fortsatt med fordel kunne parkere
ved sine hus. Det er særlig viktig at denne praksis får fortsette for
forretningsdrifen ved senteret.

2. Riving av bygg

a. Reguleringsplanen sier under pkt 2.2 ~ Fellesbestemmelser, at eksisterende
bygninger ikke kan rives. Eksempelvis er Stallen så råteskadet at nedriving
er aktuelt før den gjenoppbygges med samme eksteriør. Av praktiske
hensyn ber vi derfor om at tekstenjusteres til ""Eksisterende bygninger
tilates ikke revet permanent. Dog kan riving og gjenoppbygging ihht §2.3
tilates" ".

3. FrBIHB-31 Titanic og FrB-27 Stallen
a. Reguleringsplanenforeslår at Koopen og Lasarettet sees i sammenheng

med en ny oppbygging av Titanic, og at disse byggene ansees som én
naturlig enhet. I dagens drif av Fjellsenteret er Lasarettet, Koopen og
Kapstø å betrakte som én drifsenhet med forsamlingssal, lçøkken og
overnatting/internat. Drifsmessig vil det være en fordel for Fjellsenteret å
samle drifen rundt dette området. Vi bifaller derfor formuleringen i
reguleringsplanen, men at den utvides til også å gjelde Stallen.

4. FrB-18 Kapstø

a. Reguleringsplanen angir Kapstø som en fritidsbolig med 4 boligenheter.
Dagens bruk av bygget er internat med 40 sengeplasser. Vi ber om at
teksten justeres til ""FrB/HB-1B. Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig/internat forretningsdrif. ""

5. FrBIHB-IOKoopen
a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Koopen brukt til næringsformål som

herberge og bevertning, leirskole eller lignende. I dagens bruk innebærer
dette også bolig for betjeningen ved senteret. Vi ber derfor også om at
teksten justeres til ""... brukt til næringsformål som herberge og
bevertning, leirskole, betjeningsbolig eller lignende. ""

6. FrB-7 Saltdalsbrakka - tidligere gruvebadet



a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Badet som brukt tilfritidsbolig. Bygget
benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også om at
teksten justeres til ""... Fr B/HB-7 opprettholdes brukt til næringsdrif,
eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3 boligenheter. ""

7. FrB-8a Beiarbrakka

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Beiarbrakka som brukt tilfritidsbolig.
Bygget benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til ""... Fr B/HB-8a opprettholdes brukt ti
næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3
boligenheter. ""

8. FrB-9 Villaen - Overstigeren

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Vilaen (Overstigeren) som brukt til
fritidsbolig. Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber
derfor også om at teksten justeres til ""... FrB/HB-9 opprettJoldes brukt
til næringsdrif, eventuelt ominnredet tilfritidsbolig med inntil 2
boligenheter. ""

9. FrB-16Hjemrnet

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Hjemmet som brukt til fritidsbolig.
Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til ""... Fr B/HB-16 opprettholdes brukt til
næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 4
boligenheter. ""

1 O. FrB-27 Stallen
a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Stallen som mulig brukt til fritidsbolig.

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrif. Vi ber derfor også
om at teksten justeres til ""... Fr B/HB- 27 opprettholdes brukt til
næringsdrif, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2
boligenheter. ""

Vurdering/anbefaling: Når det gjelder riving av eksisterende bygninger og vudering av
parkeringsplassene Pl, P2 og P3 viser rådmanen til vudering/anbefaling vedrørende
innsigelse/uttalelse fra Nordland fylkeskommune foran.

Sommerstid vil beboerne fortsatt kune parkere ved sine hus. Nâr det gjelder vinterparkering
anbefaler rådmanen følgende endring av reguleringsbestemme1senes § 2.7 - Felles
lekeområde, ballplass, FLI-Tennisbanen: Område FLI er tilfelles bruk som
lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes til
vinterparkering.

I foreliggende reviderte bestemmelser foreslås muligheten for at følgende hus kan anses som
én enhet dersom bygningene brues som herberge og bevertning, leirskole, betjeningsbolig
eller lignende: Hus nr. 7 (Saltdalsbrakka), 9 (Vilaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet), 18
(Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31 (Titanic).
I denne samenheng er også øvrige merknader i hovedsak etterkommet og fremgår av
anbefalte reviderte reguleringsbestemmelser.

Uttalelse fra Fortidsminneforeningen. Nordland avd. v/Arnstein Brekke.



"Sulitjelma har en spesiell status i nordnorsk og norsk industrihistorie, og Jakobsbakken har
med sin plassering i høyfjellet og sin høye grad av bevarte bygninger i et helhetlig miljø en
enestående verdi.

Sikring av dette unike miljøet kan danne grunnlag for formidling av kulturhistorie og
opplevelsesbasert reiseliv. En kvalifsert kulturminnefaglig ivaretakelse av bygninger og
anlegg kan gi grunnlagfor ti/førsel av eksterne økonomiske tilskudd og utvikling av
handverkskompetanse.

Det er på høy tid at det utvikles en reguleringsplan for området som ivaretar disse verdiene.

Den foreliggende plan gjør dessverre ikke det.

Planenforegir å skulle ivareta kulturminneverdiene, mens virkningen av planen kan bli det
motsatte. Planen bærer tydelig preg av at kulturminneverdiene i området ikke er kartlagt.
Dette må være enforutsetningfor å kunne behandle planen. Vi mener at kommunens egne
forutsetninger fra vedtak om kommunedelplan i 2002 ikke er oppfYlt.

Planen bør derfor etter vårt syn primært avvises.

Planforslagets formuleringer viser at det ikke er foretatt en kulturminnefaglig vurdering av
bygninger, anlegg og miljø. Begrepet tilbakeføring slik det benyttes i planen er ikke knyttet til
en analyse eller faglig ståsted. I planen omtales også at formålet er å gi et "" gjenskinn"" av
bebyggelsen, noe som i seg selv er en upresis angivelse av formålet. Selv om en oppfatter
dette som positive intensjoner gir det likevel ikke noe grunnlagfor enforsvarligforvaltning,
verken i forhold til bevaring av eksisterende bygninger/anlegg eller oppføring av nye.

Spesielt bør planen hjemle en konkret dokumentasjon av bygninger og anlegg slik at dette
skaper forutsigbarhetfor eiere og forvaltning og sikrere ivaretakelse av kulturminneverdiene.

Vi vil generelt påpeke at beskrivelsen av bruk som fritidsbolig slik vi oppfatter det ikke er en
korrekt gjengivelse av status. De fleste bygningene brukes i dag i en kombinasjon av
utleieformål og allmennyttigformal. Både av hensynet til tilgjengeligheten i området ogfor
framtidig utvikling vil en endring til rene fritidsboliger være negativ. Det vil til dels også
kunne gi større press på ombygging av bygningene.

Fortidsminneforeningen mener for øvrig at en fredning av hele eller deler av området kunne
være aktuelt å vurdere. Dette vil være naturlig å vurdere i sammenheng med en samlet
analyse av kulturminneverdier i Sulitjelma.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGULERINGSPLAEN

§ L Planens målsettìng
Formålet med planen er bevaring av bygning- og anleggsmiljøetpå Jakobsbakken slik det
fremstår i 2010 med hovedvekt på situasjonen i 1968 da gruvevirksomheten ble nedlagt.

§ l.l Fellesbestemmelser

. Eksisterende bygninger tilates ikke revet.



. Eksisterende bygninger kan bygges om i den utstrekning som fremgår av

bestemmelsene nedenfor, § 2.3. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende
grunnmurer tilates ikke.

. Mindre tilbygg kan tilates. Tilbygg skal underordnes og tilpasses den
bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder ogfasader slik at
områdets særpreg og tradisjon ivaretas.

. Alle utvidelser ogfasadeendringer, herunderfargeendring på ytterpanel, karmer etc.

skal påforhåndforelegges kommunens planutvalg til godlgénning. Planutvalget skal
forelegge saken forfylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes
vedtak.

a Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig utseende

skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik dokumentasjon
ikke kan fremskaffes, legges beskrivelsene av de enkelte bygninger, slik de fremgår
av bestemmelsene nedenfor, til grunn.

a Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og utseende

enten opprettholdes som nå eller tibakeføres til en tidligere tilstand. Tiltakshaver
skal så langt det er mulig dokumentere hvordan bygningen tidligere har sett ut, og
hvordan bygningsdetaljer har vært utført Dette legges til grunnfor gjennomføring
av det nye tiltaket.

a Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører,

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er teknisk mulig,
gjenbrukes i sin rette sammenheng.

a Ved utskifing av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter

opprinnelig mønster.

a Ved takomlegging skal skifertak eller annen opprinnelig taktekking bevares.
a Veranda, balkong og altaner tilates ikke på bygningene. Det tilates ikke bygging

av markterrasser, badestamper o.a. faste installasjoner i tilknytning til boligene.
Parabolantenner tilates montert på husene, men ikke mer enn 1 antenne pr. hus.

Gjerder tilates ikke oppsatt.

. På alle bygninger kan det settes opp et skilt på fasaden, med navn på bygningen og
eventuelt en kort historikk. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn til
utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag ti navn kan
utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum.

§ 2.3 Eksisterende bygninger

§ 2.3.3 Festiviteten
2. avsnitt om alternativ bruk somfritidsboligforeslås tatt ut. Begrunnelsen er at bygningen
har en sårbarhet som gjør at omfattende inngrep som bruksendring til fritidsbolig vil
innebære ikke er heldig. Opprettholdelse av opprinnelig og tradisjonellfunksjon er viktigfor
å vise bredden i funksjoner på stedet.

§ 2.3.8.2 Uthus ved Beiarbrakka 

Forslaget om å kunne ombygge uthuset tilfritidsboligframstår som ubegrunnet og
meningsløst. Denne bygningstypen kan ikke ombygges tilfritidsbolig uten at det i praksis
siger iform av riving og nybygg. Bygningstypen er sjelden og svært sårbar. Det må bevares
og istandsettes ved en ren reparasjon. Tradisjonell bruk opprettholdes, og bygningen må gis
et juridisk vern.



§ 2.3.10 Koopen
Formuleringen om alternativ bruk somfritidsboligforeslås tatt ut. Bygningen har en sentral
plassering og privatisering som fritidsbolig bør unngås.

§ 2.3.19 Lasarettet
Samme bemerkning som for Koopen.

§2.3.21
Jfr. uttalelse fra Nordlandsmuseet er dette feil beskrivelse av historikk og bruk.
Formuleringen bruk somfritidsboligforeslås derfor tatt ut.

§ 2.3.26 Snekkerverkstedet
Bygningen har en byggemåte og sårbarhet som kulturminne som gjør den uegnet for bruk som
fritidsbolig. En endret bruk vil bety en fullstendig ombygging og tap av kulturminneverdiene.
Denne muligheten foreslås derfor tatt ut.

§ 2.3.27 Stallen 

Omdisponeringen av denne bygningen til fritidsbolig vil kreve så betydelige endringer at vi
vilfraråde dette. Både som bygningstype og som historiskfunksjon er den :ijelden, og den er
derfor viktig å bevare slik den er. Det bør heller legges til rette for bruk som lager eller
lignende for de som bruker og beboer stedet. Dette er for øvrig eksempel på en
kulturminnetype som det vil være mulig å kunne oppnå økonomisk støtte for reparasjon.

§ 2.4 Bygninger søm er revet og som kan bygges opp ilIen
Vi går mot forslagene om rekonstruksjon og gjenoppføringer av tidligere bygningsvolumer.

Virkningen av de planlagte tiltakene på kulturminneverdiene er ikke drøftet. Det er dagens
situasjon som må være utgangspunktet for en vurdering av kulturminneverdier. Vår holdning
er at dette er et SVært problematisk tiltak, som uansett vil redusere og ikke styrke stedets og
enkeltbygningers kulturminneverdi. Det er ikke faglig begrunnet eller forsvarlig å anta at en

fiksering på et gitt historisk tidspunkt i seg selv representerer bevaring av kulturminneverdier.
Å gjenoppføre historiske bygninger og volumer med en annen funksjon under foregivelse av
at dette er kopier er også i seg selv svært problematisk. Ny bruk vil kreve andre
fasadeløsninger, isolerfng som tilfedsstiler forskrifer vil kreve andre volumer og
dimensjoner enn de som de foregir å skulle være kopier av. Selv det å bygge faktiske kopier
med tradisjonell bruk og utforming er krevende, med en annen teknologi, materialbruk og
handverkskompetanse.

§ 2.5 -3.2
Vi viser her til Nordlandsmuseets vurderinger, som vi gir vår tilslutning.

Der det ikke er spesifsert i vår uttalelse henviser vi til Nordlandsmuseets høringsuttalelse.

Vurdering/anbefaling: Viser i utgaigspuntet til vurdering/anbefaling av uttalelse fra
Nordland fylkeskommune, Norsk Bergverksmuseum og Nordlandsmuseet ovenfor.

Fortidsminneforeningen mener at en fredning av hele eller deler av området kunne være
aktuelt å vudere.



Rådmannen viser her til forutgående planprosess der også Nordland fylkeskommune har
bidratt. Riksantikvaren er også kjent med pågående planprosess i og med at dette var tema i
forbindelse med pågående utbygging av Sulitjelma skole og vurdering av kulturminnene her.
En fomiell fredning i området Jakob'8baken må skje etter Kulturinneloven og ikke etter

Plan- og bygningsloven.
Dersom dette er en reell problemstiling forventes signaler fra Riksantikvaren og rådmannen
konkluderer med at slike føringer ikke er gitt. .
For kommunen vil det være lite hensiktsmessig å kjøre en slik prosess alene da det vil
medføre en økonomisk utfordring.

Vedrørende uttalelse for øvrig viser rådmannen til vedlagt revidert planforslag der noe av
forslagene til endringer i reguleringsplanen er etterkommet.

NY INNSTILLING:

Med hjemrel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:



Statskog SF 10. januar 2012 AfS Salten Kartdata

Bestemmelser knyttet ti

OMRÂOEREGULERING FOR JAKOBSBAKKEN

i Fauske kommune

§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense (ca 220 daa).

Området reguleres til følgende formål:
A. Bebyggelse og anlegg: Fritidsboliger, Naust, Fritidsboliger/Herberge -

bevertning, Garasjer, Lekeområde, Allmennyttig
bebyggelse, Transformator.

B. Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur:
C. Landbruks, natur og

friluftsområder samt reindrift:
D. Bruk og vern av sjø og vassdrag:

E. Hensynsoner:

Kjøreveg, Parkeringsplasser, Veg.

Friluftsområde på land.
Friluftsområde i vassdrag.
Bevaring kulturmiljø.

§ 2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1. Planens målsetting

Formålet med planen er at det bygnings- og anleggsmessige miljøet på Jakobsbakken i størst
mulig grad skal ivaretas. Området foreslås regulert til kulturelt bevaringsområde basert på slik
det var i årene frem til 1968, da gruvedriften på Jakobsbakken ble nedlagt.

Figur 1: Jakobsbakken sett fra sørøst ca. 1950.
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2.2 Fellesbestemmelser

. Eksisterende bygninger tilates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med
gjenoppføring av bygningen.

. Eksisterende bygninger kan bygges om og brukestil fritidsboliger i den utstrekning
som fremgår av bestemmelsene nedenfor, § 2.3.

· På eksisterende grunnmurer etter tidligere bebyggelse kan det føres opp fritidsboliger
i den utstrekning som fremgår av bestemmelsene nedenfor.

. Mindre tilbygg kan tillates. Tilbygg skal underordnes og tipasses den
bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder og fasader slik at
områdets særpreg og tradisjon ivaretas.

. Alle veger og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke,.med unntak

av fv. 643, som kan asfalteres.

· Alle gjenoppbygginger, utvdelser og fasadeendrin~er, herunder fargeendring på

ytterpanel, karmer etc. skal Qåforhåndforelegqesk()rAmunens planutvalg til
godkjenning. Planutvalget skal forelegge saken for fylkeskommunens
kulturminneåvdeling ti uttalelse før det fattes vedtak.

o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig
utseende skal legges til grunn ved utvendige foråndringsarbeider. Der slik
dokumentasjon ikke kan fremskaffes, legges beskrivelsene av de enkelte
bygninger, slik de fremgår av bestemmelsene nedenfor, til grunn.

o Ved ethvert titak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og
utseende enten opprettholdes som nå eller tibakeføres til en tidligere tistand.
Tiltakshaver skal så langt det er mulig døkumentere. hvordan bygningen
tidligere har sett ut. og hvordan bygningsdetaljer har vært utført. Dette legges
til grunn for gjennomføring av det nye titaket.

Der dokumentasJøn pil øpprinneligltidligere utforming mangler, skal det tas
utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk,
overflatebehandling og fargesetting pâ stedet.

o Ved vedlikehold og reparasjon skal ek.sisterende bygningselementer (dører,
vinduer, ømramminger, bordkiedning, taktekke etc.), der dette er mulig,
bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng.

o Ved utskifting av vinduer skal det benytes vinduer med faste sprosser etter
opprinnelig mønster.

o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig
taktekking beVares der det er mulig.

o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Terrasse pâ
bakkenivå tillates oppført i trematerialer i en stØrrelse som ikke skal overstige
20 % av bygningens grunnflate. Paraboiantenner tilates montert på husene,
men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. Gjerder tillates ikke oppsatt.

- 2 -
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. På alle bygninger kan det settes opp et skilt på fasaden, med navn på bygningen og

eventuelt en kort historikk. Bygningens navn skal være slik det fremgår av
reguleringsplanen, og skiltene skal ha ens utforming for samtlige bygninger.

2.3 Eksisterende bygninger.

2.3.1 FrB-1-Kåfjordbrakka

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig inntil
med 2 boligenheter

2.3.2 FrB-2-Vaskarhuset

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

2.3.3 A-3-Festiviteten

Bygningen opprettholdes som
forsamlingslokale.

Alternativt tillates bygningen
ominnredet til fritidsbolig med inntil 2
boligenheter.
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Figur 8: Festivffeten sett fra sør (2006).

Figur 3: Kåljordbrakka - plantegning
Figur 2: Kåljordbrakka, sett fra sør (2006).

Figur 4: Nybygd frffidsbolig på gammel tomt ti Vaskarhuset ved Kåljordbrakka,
sett fra øst (2006)
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Figur 6: Festivffeten - plantegning

Figur 7: Festivffeten sett fra øst (2006).

- 3 -
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2.3.4 FrB-4-Gammelnybrakka

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig med inntil 5
boligenheter

Figur 10: Gammelnybrakka sett 'ra øst (2006).

2.3.5 FrB-5-Kampen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil 4
boligenheter.

Figur 9: Gammelnybrakka - plantegning

Figur 13: Kampen sett 'ra øst (2006).

Figur 15: Kampen, sett 'ra sør (2006).

Figur 11: Gammelnybrakka sett 'ra sørøst
(2006).

Figur 12: Kampen - plantegning

Figur 14: Kampen, sett 'ra sørvest (2006)

- 4-
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2.3.6 FrB-6-Stigerbrakka

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil 4
boligenheter

Figur 18: Stigerbrakka seti rra sør (2006).

2.3.7 FrB-7 -Saltdalsbrakka

Figur 17: Stigerbrakka, sett rra sørøst
(2006).

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift, eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7 (Saltdalsbrakka),
9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31 (Titanic) anses
som én enhet.

Figur 21: Saltdaisbrakka sett rra søivest (2006)

Figur 20: Saitdalsbrakka sett rra nord (2006)

~Ja
¡-ir
i IJ i g
i II iI i~--

7.7

Figur 16: Stigerbrakka - plantegning

Figur L g: Saltdaisrbrakka -, piantegning

ra ..,.

Figur 22: Saitdalsbrakka sett rra sørøst (2006)

- 5 -
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2.3.8.1 FrB/HB-8a-Beiarbrakka

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift, eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Figur 25: Beiarbrakka med uthus, fasader mot sør (2006)

2.3.8.2 FrB-8b-Beiarbrakka - uthus

Bygningen kan

settes i stand og
brukes som
selvstendig fritids-
boligenhet eller et
uthus eller anneks
tilknyttet
Beiarbrakka. Figur 27: Beiarbrakka - uthus, fasade mot øst (2006)

- 6 -
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Figur 23: Beiarbrakka - plantegning

Figur 26: Beiarbrakka -uthus,
plantegning
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2.3.9 FrB/HB-9-Vilaen

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdrift,
eventuelt ominnredet til
fritidsbolig med inntil 2
boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka),
9 (Villaen), 10 (Koopen), 16
(Hjemmet), 18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31 (Titanic) anses
som én enhet.

2.3.10 FrB/HB-10-Koopen

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsformål som
herberge og bevertning,
leirskole, betjeningsbolig eller
lignende.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Alternativt tillates bygningen
bygget om til fritidsboliger
med inntil 4 boligenheter.

Figur 28: Vilaen. plantegning

Figur 32: Koopen . plantegning

Figur 34: Koopen sett fra nordvest (2006) - 7 -

Figur 31: Koopen, fasade mot øst (2006)

Figur 33: Koopen sett fra sørøst (2006)
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2.3.11 FrB-11-Nyskolen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med inntil 2
boligenheter.

Figur 37: Nyskoien seN fra sør (2006).

2.3.12 FrB-12-Lærerboligen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med 2 boligenheter.

r

Figur 40: Lærerboligen seN fra nordøst (2006).

ll
l~~.d ;;

,~, ,

Figur 35: Nyskoien - plantegning

Figur 39: Lærerboligen, plantegning

Figur 36: Nyskoien seN fra sørvest (2006)

Figur 38: Nyskoien seN fra nordøst (2006)

Figur 42: Lærerboligen seN fra nordvest (2006)

- 8 -

Figur 41: Lærerboligen seN fra sørvest (2006)
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2.3.13 FrB.13.Gammelskolen

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig
med 1

boligenhet.

r. \\.

Figur 43: Gammelskolen selt fra nordvest (2006)

Figur 45: Gammelskolen - planlegning

2.3.14 FrB-14-Frelsesarmeen

Figur 44: Gammelskolen selt fra sør (2006)

-t~.._CC'....~- "'-".A ',,"-/i...''',~ "
li

-' -, '" t;-.-",,. Fi ~~á~_ lfii
Figur 46: Gammelskolen selt fra øst (2006)

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med
4 boligenheter.

Figur 47: Frelsesarmeen selt fra øst (2006)

Figur 48: Frelsesarmeen selt fra sørvest (2006)

Figur 50: Frelsesarmeen selt fra nord (2006)

- 9 -
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Figur 49: Frelsesarmeen - plantegning
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2.3.15 FrB-15-Kabelvåg

Bygningen opprettholdes
som fritidsbolig med inntil
8 boligenheter.

Figur 53: Kabelvåg seff fra nordøst (2006)

2.3.16 FrB/HB-16-Hjemmet

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdrift, eventuelt
ominnredet til fritidsbolig med
inntil 4 boligenheter.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Figur 52: Kabelvåg seff fra sørøst (2006)

~

Figur 51: Kabelvåg - plantegning

Figur 56: Hjemmet seff fra sør (2006)

Figur 60: Hjemmet seff fra øst (2006)
Figur 58: Hjemmet seff fra nordøst (2006)

- 10 - Figur 59: Hjemmet - plantegning
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2.3.17 FrB-17 -Fira

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med inntil 2 boligenheter.

Figur 62: Fira sett (ra sørøst (2006)

Figur 61: Fira sett (ra vest (2006)

II

Figur 63: Fira - plantegning

Figur 65: Fira sett (ra nord (2006)

2.3.18 FrB/HB-18-Kapstø

Bygningen opprettholdes
brukt til næringsdriftinternat
med inntil 40 senger. ~
Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen),
10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet),
27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Figur 67: Kapstø sett (ra sørøst (2006)

--
..

~

7.9

Alternativt tillates bygningen
bygget om til fritidsboliger med inntil 4 boligenheter.

Figur 68: Kapstø sett (ra nordøst (2006)

Figur 66: Kapstø . plantegning

_ 11 _ Figur 69: Kapstø sett (ra vest (2006)
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2.3.19 FrB/HB-19-Lasarettet

Bygningen opprettholdes
som herberge-
Iserveringssted.

Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9

(Villaen), 10 (Koopen), 16
(Hjemmet), 18 (Kapstø),
19 (Lasarettet), 27 (Stallen)
og 31Titanic) anses som én enhet.

Alternativ tillates bygningen også bygget om til fritidsboliger med inntil 4
boligenheter.

Figur 72: Lasarettet - fasade mot
nord(2006)

Figur 73: Lasarettet - fasade mot nord (2006)

2.3.20 FrB-20-Lusitania

Figur 70: Lasarettet - plantegning

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med inntil 2 boligenheter.

r

Figur 75: Lusftania - fasade mot sør (2006) rl ll
l=~~----

~~~~~:;- .
-- N--- ",

----l--J\
Figur 76: Lusftania - plantegning

Figur 77: Lusftania - fasade mot øst (2006) _ 12 _
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2.3.22 FrB-22-Nybyggan-a

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 3 boligenheter.

Figur 79: Nybyggan (a) seff fra nordvest (2006)

2.3.23 FrB-23-Nybyggan-b

Bygningen opprettholdes som
fritidsbolig med 3 boligenheter.

\~
~
ll

Figur 82: Nybyggan-b - plantegning

Figur 78: Nybyggan (a) seff frasørøst (2006)

ll

Figur 80: Nybyggan-a - plantegning

Figur 83: Byggan (b) seff fra nordvest (2006)

- 13 -
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2.3.24 FrB-24-Auberthuset

Bygningen med tilhørende uthus
opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

Figur 85: Auberthuset sett fra sørøst (2006)

U.2
cv Çj". tJJ II

Figur 87: Auberthuset - plantegning

2.3.25 Frb-25-Valterhuset

Bygningen opprettholdes som fritidsbolig
med 1 boligenhet.

Figur 89: Walterhuset sett fra nordøst (2006)

Figur 91: Valterhuset . plantegning

../",/.//
_r'''

Figur 89: Auberthuset sett fra nordvest (2006)

i"

Figur 86: Auberthuset sett fra sørøst (2006)

Figur 88: Walterhuset sett fra nordvest (2006)

- 14 - Figur 90: Walterhuset sett fra sørvest (2006)
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2.3.26 FrB-26-Snekkerverkstedet

Bygningen settes i stand og brukes
som uthus eller anneks tilknyttet et
av nabohusene eller som
selvstendig fritidsboligen het.

Figur 93: Snekkerverkstedet, sett fra nordvest (2006)

2.3.27 FrB/HB-27 -Stallen

Q
~

Figur 94: Snekkerverkstedet - plantegning

Bygningen opprettholdes brukt til næringsdrift.

Ved slik bruk kan hus nr. 7 (Saltdalsbrakka), 9
(Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og
31Titanic) anses som én enhet.

Alternativt tilates bygningen bygget om til
fritidsbolig med inntil 2 boligenheter.

Figur 99: Stallen sett fra nordøst (2006)

Figur 95: Stallen sett fra nordvest (2006)

~
Figur 97: Stallen - plantegning

- 15 -
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2.3.28 Tr-28- Transformatorstasjonen

Bygningen opprettholdes som transformatorstasjon
i sin nåværende størrelse og utforming.

II

Figur 101: Transformatorstasjonen ~
plantegning

2.3.29 N.29.Naust ved Badedammen

Figur 100:'Trans'matorstasjonen': sett fra sørvest.

Bygningen kan opprettholdes som felles badstu/naust i sin nåværende størrelse og
utforming, 2,8 x 5,8 meter.

Fiaur 102: Badstu/naust ved Badedammen Figur 103: Badstu/naust ved Badedammen

- 16 -
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2.4 Bygninger som er revet, og som kan bygges opp igjen.

2.4.1 FrB-30-Stallbrakka

På grunnmuren etter
Stallbrakka tillates det
oppføring aven fritidsbolig i
1 Y: etasjer med inntil 2
boligenheter.

Figur L 05: Stal/brakka - plantegning

ll
o
M

2.4.2 FrB/HB-31-Titanic

På grunnmuren etter Titanic tillates det oppføring av
en bygning. Bygningen tillates innredet til næringsformål -
herberge og bevertning. Ved slik bruk kan hus nr. 7
(Saltdalsbrakka), 9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet),
18 (Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31Titanic)
anses som én enhet.

Alternativt fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.

Figur 107: Tftanic - grunnmur mot sør (2006)

.'

..lP I

Figur 109: Tftanic - fasade mot sørøst (1924)

L:: ..~, ..
Figur 104: Stal/brakka ti venstre sett fra søivest
(Kåfjordbrakka ti høyre og Festivfteten bakerst, ca. 1950)

Figur 106: Tftanic - fasade mot søivest (ca. 1950)

\
~r~~J=-~\ t: ~~~~ /~~ fnrcof
ll ~ --J"~

Figur 108: Titanic - grunnmurstegning
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2.4.3 FrB-32-Edinhuset

På grunnmuren etter Edinhuset tillates
det oppføring aven fritidsbolig eller et
uthus/annekstilknytet et av
nabohusene.

Figur 111: Edinhuset - plantegning

#..iíni

2.4.4 FrB..33

På grunnmuren etter en tidligere bygning
("Hus 33")tillàtés det oppføring aven fritidsbolig
med 1 boligenhet.

8ygningen føres opp i

1 etasje.

Figiir 112: Fra sørvest miJtKapsføog "Hiis2g.lIke bakiirifór,
marler! med pil (ca. 1950)

Figur 113: Hus 32 -
plantegning

2.4.5 FrB..34-Stigerbrakka .. uthus.

rl

- 18 ~

På grunnmUr vest for Stigerbràkka tillates
det oppføring aven fritidsbolig eller et uthus/anneks tiknyttet
Stigerbrakka.

Figur 114: Uthus Stigerbrakka ~plantegning .
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2.5 Garasjer.

2.5.1 G1-35-Garasje

Innenfor område G1 kan eksisterende 4
garasjer (nr. 35 a-d) opprettholdes i sin
nåværende form og størrelse. Nye garasjer
kan føres opp i rekke tilpasset de eksisterende
med grunnflate inntil 20 m2 for hver enhet. Figur 

115: Garasje nr. 35 a.d ved tv. 543 (2006)

Garasjene skal ha tak med ensidig falL. Største
gesimshøyde 3,0 m. Garasjene tillates ikke innredet
med beboelsesrom.

2.5.2 G2-36-Garasje

Innenfor område G2 kan eksisterende 2 bygninger
(nr. 36 a og b) opprettholdes som garasje i
sin nåværende form og størrelse, med saltak
og grunnflate ikke over hhv. 38 m2 (36 a) og
27 m2 (36 b). Mønehøyde ikke over 3,5 m.
Garasjene tillates ikke innredet med
beboelsesrom.

2.5.3 G3-21-Garasje

På område G3 kan eksisterende bygning
nr. 21 opprettholdes som garasje med saltak
som nå.

Figur 116: Garasje nr. 35 a.c ved tv. 543 (2006)

Figur 117: Garasjer nr. 36 a og b ved tv.543 (2006)

Figur 120: Garasje ved tv. 543, vest for Badedammen (2006)

ll

Figur 118: Hus 21. plantegning

- 19 -

Figur 119: Garasje ved tv. 543, vest for Badedammen.
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2.6 Allmennyttig formål, A-Info.

Innenfôr område A-info kan det oppføres informasjonstavle, rasteplass, servicebygg med
toalett og annet for brukere av friluftsområdene omkring Jakobsbakken

Det kan oppføres servicebygg med maks. mønehøyde 4 m over gjennomsnittlig planert
terreng. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40 grader.

Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift må følges ved planlegging og utforming av
bygg og uteområder i A-info.

Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 60 %.

2.7 Felles lekeområde, ballplass, Fl1.;relinisbanen.

Område FL 1 er ti felles bruk som lekeplass/bciiplass for fritidsboligene på Jakobsbakken.
Området kan fortsatt benyttes til vinterparkering.

/

§3
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg, FA1-FA4.

FA 1-FA4 er ti felles atkomst for de tilstøtende fritidsboligtomtene.

3.2 Parkeringsplasser, P1-P2.

Arealene merket P1 og P2 langs V1 og Fv. 543 kan opparbeides til offentlige parkeringsplasser.
Parkeringsplassene er planlagt tilrettelagt som innfallsport til Junkerdal nasjonalpark med
servicebygg, tavle og bord/benk.

På plankartet er det som illustrasjon vist et eksempel på innretning av biloppstillingsplasser på
parkeringsarealene. Ilustrasjonen er ikke juridisk bindende.

3.3 Veg, V1-V5.

Eksisterende V1 og Fv. 543 opprettholdes som offentlg bilveg. Eksisterende V2-V5
opprettholdes som offentlig bilveg, men forutsettes ikke brøytet om vinteren.

§4
LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRADER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsområder på land, FRL 1- FRL5

- 20-
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,"

Områdene FRL 1-FRL5 kan benyttes av allmennheten til friluftsformål som turgåing, lek, etc.
Det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg, bortsett fra enkle lekeanlegg, og
det skal heller ikke gjøres terrenginngrep utover opparbeidelse og vedlikehold av stier med
enkel standard.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Friluftsområder i vassdrag, FRV1- FRV2

Område FRV1 og FRV2 kan benyttes av allmennheten til friluftsformål som skøytelek, bading
etc.

§ 6
HENSYNSSONER

6.1. Bevaring kulturmiljø

Bevaringens ustrekning fremgår av § 2 i pkt. 2.2, 2.3 og 2.4.

§ 7
DIVERSE BESTEMMELSER

7.1. Gravearbeider

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene
omgående, jfr. Kulturminneloven § 8.

7.2. Tilgjengelighet

Uteområder og atkomst ti bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tigjengelighetfor alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe
universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områderutendørs. .

0000000000000000

Planbestemmelsene utarbeidet den 14.09.09 av
AlS Salten Kartdata og Statskog SF.

Revidert:

Dato sign. tema
13.01.2009 - SSH - ref. innspil fra fylkeskommunen
14.01.2009 - SSH - etter møte med Fau,ske kommune
28.04.2009 ~ HR - etter innspil fra NfK og møte med Fauske kommune
27.07.2009 - HR - etter innspill fra Salten Kartdata AS
12.03.2010 - RHB - oppdatert ny planlov
09.06.2011 - SSH - Revidert planbestemmelser
14.06.2011 - SSH - Revidert planbestemmelser
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20:06.2011 - SSH - Mindre korrektur
08.12.2,011 - SSH - Mindre korrektur, § 3.2
10.01.2012 - SSH - Korrigert hus nr. 7,9, 10, 16, 18, 19,27 og 31 (2. avsnitt)
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FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

Vedlegg: Detaljregulering - planart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse

Sammendrag:

1. gangs behandling.

NS Salten Kardata (SKD) fremmer på vegne av Korinor AS v/Tor Allan Fures og Fauske
kommune forslag til detaljregulering for Strømsnes sentr, endring.

PIanområdet er på ca. 13,1 daa og omfatter Strømsnes sentrum, som ligger i Valnesfjord ca.
18 km nordvest for Fauske sentr.

Hensikten med planen er å legge til rette for en opprustning/forskjønnng av Strømsnes
sentrm med gangveg/fortau samt grøntområder. Det legges også til rette for bygg med bolig
og næring i begge etasjer samt tjenesteyting. I planen vises også tilhørende atkomst og
parkering.

Planforslaget inneholder følgende arealformåt.
5. Bebyggelse og anlegg: Kombinert bolig og næring, Kombinert bolig, næring og

tjenesteyting, Lekeplass, annet uteoppholdsareaL.
6. Samferdselanlegg og teknisk infastruktur: Veg, Felles avlgørsel, Gangveg/Fortau,

Annen veggrunn-grøntareal, Parkeringsplasser.
7. Grøntstruktur: Park.

Reguleringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.98) og reguleringsplan for Rv.80 Røvik-
Strømsnes (vedtatt 16.02.2006) er gjeldende for dette området.
Gjeldende plan for Strømsnes tilater næring i første etasje og bolig i andre. Det samlede
bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 30%, men dette var før det ble bestemt at parkering
skal medtas i oppgitt %-BYA.
Gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 Røik-Strømsnes viser lite detaljer i forbindelse med
veg og kryss/avkjørsel mot FV.531 og "gamel" RV.80.

I foreliggende planforslag er områder med utnytelsesgrad vist som bebygd areal (BY A=n2).
Parkering er da vist som eget formålsareaL.



Planforslaget følger i hovedsak dagens veg- og gangvegsystem da kommunen ikke har
økonomi til å legge helt om på disse. Dagens T -krss foreslås videreført mellom "gamle"
RV.80 og Fv.531.

Planforslaget rettelegger for mer fleksibel utnytelse av eksisterende bygninger (til dels
tomme bygninger i dag) og foreslår oppstramming/fornyelse av sentrs arealene for øvrig.

Strømsnes sentru har behov for en "ansiktsløftning" og få eksisterende bygninger i bruk vil
gi positive konsekvenser for samfunnet i form av et attraktivt sentru samt tiltalende
møteplasser. Planen medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor
pIanområdet da det ikke er planlagt nye bygg, kun omdisponering av eksisterende arealer.
Viser for øvrig ti vedlagt planbeskrivelse.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko~ og sårbarhet for området.
Rådmanen tar vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forholdIendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i
pIanområdet. /

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstarmeldinger innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrvelsen.
Rådmannen tar komnentarer/vuderinger fra SKO til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos barnas representant,
representantene for miljø/frihift og VVA.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut ti offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
detaljregulering for Strømsnessentr-endring, ut til offentlg ettersyn.

PLUT-067/11 VEDTAK- 20.09.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlg ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN



2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til detaljregulering for Strømsnes sentru, endring.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

. 2. Planar i målestokk l: L 000 med bestemmelser og planbeskrivelse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 04.10 - 21.11.2011. Det er
innommet 10 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. problemstillngen slik den
fremstår.

Uttalelse fra Nordlandfvlkeskomiiune, plan og miljø.
"Planfaglig vurderìng
Nordlandfylkeskommune har mottattforslag til detaljreguleringfor Strømsnes sentrum til
offentlig ettersyn. Planen legger til rette for ny aktivitet i eksisterende bygning, samt gir ny og
forbedret struktur med tanke på myke trafikanter.

Planen er den første reguleringsplanen etter at rv 80 ble lagt ut fra Strømsnes sentrum.
Planen legger likevel ikke til grunn at det skal være vesentlige endringer fra dagens struktur,
utover at gangarealer blir bedre definert, og at veilegemet blir oppstrammet.
Fylkeskommunen har registrert at denne saken har skapt lokalt engasjement. Det bes om at
kommunen vurderer de innkomne innspil i den videre prosessen.

Kommunen opplyser at hensikten med planen er å muliggjøre opprusting av Strømsnes
sentrum med gangveier, fortau og grøntarealer. Planen tar også med seg to bygninger som
skal endreformål. Planen omfatter dermed de sentrale trafikkarealene, men uten egentlig å ta
stillng til hvorvidt denne strukturen er funksjonell sett i sammenheng med at
gjennomgangstrafikken i stor grad er flyttet ut av området.

Etter veiomleggingen nå er gjennomført vil Strømsnes få en ny situasjon der man står mye
friere i hvordan man kan utvikle stedet. Planforslaget er i stor grad bygd på de gamle
strukturene der parkeringsarealer og den gamle rv 80 er svært dominerende. Fauske
kommune bør i samråd med berørte vurdere hvorvidt man ønsker å videreføre denne
strukturen, og hvilke endringer man eventuelt vile ønske. Dette bør inngå i vurderingen i
forbindelse med en eventuell søknad om stedsutviklingsmidler for Strømsnes. Hvis
økonomiske hensyn tilsier det bør man i alle fall ikke planlegge slik at de investeringene som
kan gjøres nå vil være til hinder for en senere ønsket utvikling, eller vil måtte gjøres om ved
senere prosjekter. Nye tiltak bør ikke planlegges løsrevet fra hvilke funksjoner som finnes i
bygningene i området. En ideell plan vil være en områdereguleringfor hele tettstedet, der
man kan drøfte trafikkstrømmer og tiltak sett i sammenheng. Det må være et mål at Strømsnes
i fremtiden skal være et sted man stopper, ikke et sted man ¡gører gjennom.



Ved oppstart ble det bedt om at kollektive reisemidler ble vurdert. I planbeskrivelsen
.fremkommer det at dette forholdet har bUtt vurdert, uten at en har kommet frem tU en entydig
løsning. Kollektive reisemidler bør prioriteres i planleggingen, og eventuelle
holdeplassarealer bør synliggjøres. Dagens situasjon lJUr ikke presentert. Fylkeskommunen
mener det er rom for forbedringer knyttet tU knutepunktfunksjoner for kollektivtrafikken. I dag
19øres regionale busser mellom Bodø og Fauske delvis på ny og gammel rv 80. Dét jobbes
med å legge om rutestrukturen tU at busser mellom Bodø og Fauske skallgøre ny rv 80. En
sUk praksis medfører etablering av tUbringerruter for utveksUng av passasjerer på Strømsnes
tU buss og tog. Slik dagens holdeplassløsning er utformet vU en sUk praksis ikke fungere
optimalt. Det bes om at dette blir tatt med videre i planprosessen og at det legges tU rettefor
holdeplass og snumuUgheter nær opp tU knutepunktet på ny rv 80.

Fylkeskommunen er også blitt gjort 1gent med at det foreligger planer for etablering av ny
matvarebutikk i området tU erstatning for en av de gamle. Hvor og hvordan denne plasseres,
og hva man gjør med bygningen som blir stående tom vUfå stor betydningfor hvordan
Strømsnes utvikles.

Ved varsel om oppstart gav fYlkeskommunen merknad om at valgt formål næring er vidt og
ikke bør kombineres med boligformål. Kommunen har vurdert vårt innspil og kommet frem tU
å etablere en bestemmelse som begrenser næringsformålet tU å kun omfatte næringer som
ikke er tU sjenanse for boligene i samme bygning. 'Fylkeskommunen mener at dette er en
akseptabel strategi, men at kommunen bør vurdere å fastsette ytterUgere bestemmelser knyttet
tU eksempelvis åpningstider, støy, støv eller andre forhold som kan være tU sjenanse.

Det bemerkes også at næringsformålet ikke lenger omfatter forretninger, som etter
overgangen tU ny plan- og bygningslov ble skUt ut som eget hovedformål. Fastsettelse av
sentrumsformål kan i mange tilfeller innebære en økt fleksibiltet i slike tilfeller. Under
sentrumsformålet kan man etablere såkalt sentrumsrettet virksomhet. Formålet innbefatter
forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelsei kontor, hotell/overnatting og bevertning,

herunder også nødvendige grøntareal tU bebyggelsen, men ikke næring. Skal et av de nevnte

formålene utelukkes, må det angis i bestemmelsene. Skal formål endres eller legges tU vU
dette fordre et nytt offentUg ettersyn.

Det anbefales derfor at kommunen bare vedtar de deler av denne planen som er nødvendige
for å endre bruk av bygningene. Trafikkarealer og generelle parkeringsarealer bør overlates

ti en ny områdereguleringfor Strømsnes, der de overordnete hensyn kan bli bedre ivaretatt.

Fylkeskommunen har gjennom vår ordning med stedsutviklingsmidler et godt verktøy for å
bidra i utviklingen av det offntlge uterom. Fylkeskommunen skal også veUede og bistå
kommunene i deres planlegging.

Kulturminnefaglig vurdering

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 1genner tU, er planforslaget ikke i
konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke
registrert. Fylkeskommunen vU derfor vise tU tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom
en under mar1dnngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det
forutsettes at nevnte pålegg bringes videre tU dem som skal utføre arbeidet i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser tU egen uttalelse fra Sametinget."



Vurdering/anbefaling: Koblet mot eksisterende bebyggelse og brua over Straumen er dagens

kjørevegstrutur gjennom Strømsnes sentru fortsatt naturlig.
En omlegging av kjøreveg i dette området er vudert som lite hensiktsmessig.

Tidligere RV.80 er nedklassifisert til FV.530 slik at hele vegstrekningen fra Røvik til
Helsesportssenteret nå er FV.530 (i planbeskrivelsen er denne benevnt som Fv.531). Tidligere
Rv.80 nord for kryss Fv.530 er nedklassifisert til kommunal veg.

Fv.530 eies av Nordland fylkeskommune (Nfk). Nfk er også ansvarlig for den regionale
bussrutestrukturen mellom Fauske og Bodø.
I høringsuttalelsen fremkommer ingen konkrete forslag vedrørende behov for busslommer og
fremtidig bussavvikling innenfor pIanområdet.

Eksisterende busslommer innenfor pIanområdet vil i utgangspunktet ikke bli fjernet. Først må
det vurderes om disse fortsatt skal brues for evt. lokalbusser eller tilbringerbusser for
utveksling av passasjerer til regionalbuss og tog forbi Strømsnes.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 a) lyder slik: Før gjennomføring av fornyelse av
Strømsnes sentrum skal det utarbeides en byggeplan som viser løsninger på gangveglfortau,
annen veggrunn-grøntareal, park ogfotgjengerjèlt samt vise løsning mot kryss/avlgørsler.

Innenfor reguleringsformål ene under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det relativt
stor fleksibiltet der detaljene fastsettes i byggeplanen. Eksisterende busslommer innenfor
pIanområdet er vist som formål - anen veggr, grøntareal - og kan i byggeplan
opprettholdes hvis ønskelig.

Som karutsnitt nedenfor viser har gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 tatt høde for
parkering og evt. manøvreringsareal for tilbringerbuss nært opp til togstopp og ny RV.80. Her
er det avsatt relativt store arealer til slike vegformåL.



Utsnitt gjeldende r~guleringsplaner området Strøinsnes sentru.

Planene om ny matvarebutikk (coop) i "Kulturhaugen" er skrnlagt. Dette området har et stort
potensiale og kan fortsatt gjøres mer tiltalende og tilgjengelig for besøkende i tråd med
gjeldende arealformåL.

Byggeplan kan også innemme områder utenfor angjeldende planforslag så lenge tiltak er i
tråd med gjeldende arealformål her.

Nfk bemerker at næringsformålet ikke lenger omfatter forretninger, som etter overgangen til
ny plan- og bygningslov ble skilt ut som eget hovedformåL. Rådmanen viser her til
planbeskrvelse og kommentarer til oppstartinnspil fra Nfk.

Etter vudering av Nfks merknader anbefaler rådmanen at foreliggende planforslag
opprettholdes.

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.
"Vi viser til offentlg ettersyn datert 21. 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 legge til rette for en opprustning/fors/gønning av Strømsnes
sentrum, med gangveg/fortau samt grøntområder.

I henhold til NGUs løsmasse kart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tykk
havavsetning, nOe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Dersom det
planlegges ny bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. I detaljreguleringsplanen



for Strømsnes sentrum planlegges det ingen nye bygg, og NVE har derfor ingen merknader til
planen."

Vurdering/anbefaling: Det planlegges ingen nye bygninger irrenfor pIanområdet. NVE har
derfor ingen merknader.

Uttalelse fra Statens vegvesen Region nord.
"Planen omfatter forslag til detaljregulering av Strømsnes sentrum i Fauske kommune. Vi har
i brev av 11.10.2011 kommentert et forslag til planskisse for Coop, som ligger i direkte
tiknytning til detaljreguleringen av Strømsnes sentrum.

Vi har utover dette ingen merknader til planen."

Vurdering/anbefaling: Coop sine planer i "Kulturhaugen" er skrinlagt. Ingen merknader.

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

I de felles reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Strømsnes sentrum ber vi om at
følgende punkt tas med:

" "Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget
omgående, jf Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8. ""

Sametingetforutsetter at dette påleggformidles videre ti dem som skal utføre arbeideti
marken.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fYlkeskommune, Kulturminner i Nordland. "

Vurdering/anbefa.ling: Rådmanen viser til bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 b), der påpekt
formulering vedr. kulturrninner er ivaretatt. For øvrig ingen merknader.

Uttalelse fra Koinmuneoverlegen/Helse- og iniløtilsyn Salten IKS (HMTS).
Kommuneoverlegen viser ti uttalelse fra HMTS som lyder slik:

"Helse- og miljøtilsyn Salten har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag som
kommuneoverlegen forvalter:

. Lov 19.11.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

. Forskrif 25.4.2003 om miljørettet helsevern

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn iforhold til utbygging ogfriarealer,
trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Medformål ""å fremme



folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant
annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på
helsen" ".
Overordhet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges,
drives og avvikles på en helsemessig tilfedsstilende måte, slik at de ikke medfører fare for

helseskade eller helsemessig ulempe.
Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes.
Hvis virksomheter/eiendommen har adgangfor allmennheten, eller benyttes av mange
mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige
forhold i virksomheten vurderes.

Vår vurdering

Plan og reguleringsbestemmmelser ivaretar etter vår oppfatning helsehensynet på en
tilfedsstilende måte. Spesielt bemerkes positivt at regulering tar med bestemmelser
vedrørende næring og boliger i samme byggfor åforhindre ulemper, krav om radontiltak i
boliger og at universell utforming skal etterstrebes.
I reguleringsbestemmelser er det tatt med at støyretningslinjen T-1442 måfølges mht
trafikkstøy.
Retningslirien har også føringer for støy i anleggsfaser. Vi anbefaler derfor at det bemerkes
at det ved anleggsarbeid nær etablerte boliger bør forutsettes at støyretningslinjen følges.

Konklusjon - anbefaling til kommuneoverlegens uttalelse
Under reguleringsbestemmelser § 6 ""Diverse bestemmelser"" bør det under tema

Trafikkstøy også tas med at arealretningslinjen T-1442 måfølges i anleggsfasenfor tiltak som
kan medføre støy til nære boliger.

Helsemyndigheten har ellers ingen spesielle merknader til reguleringsplanen for Strømsnes
sentrum, og helsehensynet ivaretas på en tilfedsstilende måte med de bestemmelser som
foreslås. "

Vurdering/anbefaling: Opprusting/fornyelse av Strømsnes sentru vil medføre noe

anleggsvirksomhet. Dette vil i hovedsak foregå på dagtid.
Rådmannen anbefaler likevel følgende tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5:
T-1442 måfølges i anleggsfasenfor tilak som kan medføre støy til nære boliger.

Uttalelse fra ValnesfìQrd Nærniiløutvalg.
"Planforslaget som nå er på høring åpner for mer fleksibel bruk/utnyttelse av eksisterende
bygninger, og det synes vi er bra.

Valnesjjord Nærmiljøutvalg (VMU betrakter imidlertidforslaget som veldig begrenset
sammenlignet med det Strømnes behøver for å framstå som et attraktivt og moderne sentrum.

Vi ber de rette instanser sikre at det som gjennomføres i denne omgang ikke blir til hinder
for en mer grunnleggende gjennomgang og opprusting i nær framtid.

VNMU benytter også anledningen til åfremmefølgende synspunkter:

Omfang/avgrensning



Vår hovedinnvending er at den foreslåtte oppstramming/fornyelse av øvrige sentrumsarealer
er veldig beskjeden. Den beskrives som en ""ansiktsløftning"", men oppfattes av VNMU mer
som lett kosmetikk.
Forskjønning av sentrum vil helt riktig gi "''positive konsekvenser" "for bygda, men vi
oppfordrer til at dette i nærmeste framtid planlegges mer helhetlig og ambisiøst.
Det kan man oppnå gjennom en planleggingsprosess med større engasjement og medvirkning

fra grunneiere, næringsdrivende og brukere/bygdas innbyggere.

En slik planlegging bør omfatte området fra brua til og med kirka. Dermed faller også ferdsel
til ogfra viktige funksjoner som skole, barnehage, samfunnshus og idrettsplass inn under
planleggingen.
Det er dette som oppfattes som sentrum i bygda. I praksis omfatter sentrumsbegrepet også
strekningen til og med Hageneshaugen boligfelt.
Det er viktig at dette så snart som mulig tas med i planleggingen, for å kunne ta høyde for en
positiv befolkningsvekst i Valnesjjord i årene framover.

Bamogunge
Iplanbeskrivelsen (4.3.8) står det i kommunens kommentar til uttalelse fra Nordland
fylkeskommune at ""barn og unge er ivaretatt i planprosessen" ". Dette er gjort på et
minimumsnivå.
Det står beskrevet et marginalt, uspesifsert lekeområde bak Kosmobygg. Ellers består
tilretteleggingfor barn i sentrum av et klatrestativ på grøntområdetforan helse- og
sosialsenteret.

For ungdom er den eneste ""tilretteleggingen"" et bord og to benker pågrøntfekken mellom
kiosken og avkjørselen til Fv 531.
Her bør det gjøres mye mer kartlegging og analyse av ""barne-/ungdomstråkk"" i området,
og tiltak må utformes i nært samarbeid med miljøer som reelt vet og kan noe om barn og
ungdommers aktivitetsmønster, vaner og ønsker. Barn og unge bør også selv inviteres inn i
prosessen.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet for myke trafikanter har vært omtalt i lokalavis vedjlere anledninger, og bør
beskrives, planlegges og gjennomføres grundig og helhetlig.
Nærmiljøutvalget foreslår at Strømsnes sentrum gjennomgås mht. vegbredder slik at arealer
for gang- og sykkelvei, fortau etc. klarlegges tydeligere og bedre. Man bør også vurdere om
gangfeltene ligger logisk plassert ut fra dagens trafikk, med nye bussholdeplasser.

Analyse og samarbeid
Nærmiljøutvalgetanbefaler også at det gjennomføres en stedsanalyse for Strømsnes-området.
Et nært samarbeid mellom kommunen og VNMU kan gi langt mer kreative løsninger. Det er
også gode muligheter for samarbeid/veiledningsbistandfra blant andre Nordland
fylkeskommmune, FAUNA, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Det bør utarbeides en profesjonell plan for forskjønning og utnyttelse av sentrumsarealene
ved hjelp av rådgiver/konsulent. En slik plan skal ta sikte på å vise beplantning, belysning,
gangfelt, kantstein, areal for gang-/sykkeltrafikk, snøopplag, fysiske
hindere/" "lederekkverk" ", materialbruk og universell utformingssjekk.



Nærmiljøutvalget ser behovet for å gi kommersielle aktører nødvendige forutsetninger for å
utvikle sine planer, men det er helt nødvendig å ta et mer helhetlg grep om
utviklingsprosessen dersom resultatet skal fremme bolyst, trivsel og livskvalitet. (Det kan også
forkortes til folkehelsef

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspuntet til vudering/anbefaling under uttalelse fra
Nfk ovenfor.

Rådmannen kan ikke se at omfang/avgrensning vanskeliggjør en mer helhetlig gjennomgang
av området brua/irka/Hageneshaugen. Foreliggende planorslag legger heller ikke hinder for
en mer grnneggende gjennomgang og opprusting i nær framtid.

Krav om byggeplan innenfor pIanområdet Ufr. reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 a)
åpner for stor grad av detaljering, for eksempel etter analyse/samarbeid og rådgivning fra
fagkonsulent.

Byggeplanen vil også kunne innlemme bar og unge i prosessen slik at deres interesser kan
ivaretas.

Trafikksikkerhet vil være hovedfokus i byggeplanen.

Rådmanen vuderer at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess.

Uttalelse fra Hageneshauaen Vel.
"Hageneshaugen Vel er opptatt av åfremmefelles interesser, styrke sosiale ogfysiske miljø
samt beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et
hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. .

Vi ser SVært positivt på et reguleringsforslag som skal forslgønne og legge ti rette med gang
og sykkelvei. For beboere rundt Hagenes utgjør Strømsnes et særdeles viktig område for det
fysiske landskapet barn og unge må forholde seg til daglig på vei til og fra Valnesfjord
oppvekstsenter.

Vi stiler spørsmål ved hvordan barn og unges interesser er ivaretatt i reguleringsforslaget
mtp. daglig trafikk til ogfra bosted og Valnesfjord oppvekstsenter. Vi ser det som positivt med
ny vei og til dels gang og sykkelvei fra jernbaneundergang inn mot Strømsnes sentrum. På
tross av forsøk på tilrettelegging for gående og syklende fremstår Strømsnes sentrum som
svært uoversiktlig og mye trafikkert når en kommer inn mot sentrum. Det nye
reguleringsforslaget klarer ikke å løse denne trafikksituasjonen hensiktsmessig og
trafikksikkerhet er derfor ikke ivaretatt i planforslaget.

Det skal imidlertid utarbeides en byggeplan i henhold til planbestemmelsene 6. lA. Hvorvidt
det kan løse nevnte problemstiling er ulgent.

Før gjennomfØring av fornyelse av Strømsnes sentrum skal det utarbeides en byggeplan som
viser løsninger på gangveg/fortau. annen veggrunn - grøntareal, park og fotgÎengerfelt samt
vise løsninger mot kryss/avkjørsler.



Vi er gjennom Valnesfjord nærmiljøutvalg gjort !gent med mulig stedsutviklingsprosjekt som
vil ta opp de overnevnte problemstilinger. 1 det prosjektet var det også tenkt å sette sentrum
inn i et større perspektiv. Vi ser dette som svært positivt for stedsutvikling av
Strømsnesområdet med tiliggende boligflt.

Viser ellers til brev angående gang og sykkelvei for strekningen Strømsnes - Hagenes -
Helskog av 4. oktober 2010 der vi poengterer at det bør tilrettelegges for at våre barn kan
gå/sykle til skolen istedenfor å bruke skolebuss. Vi ønsker også i større grad å kunne levere
barna våre i barnehage ved hjelp av sykkel eller til fots. Et.hensiktsmessig og oversiktlig
sentrum vil kunne bidra til dette.

Vi anmoder om at hensynet til trafikksikkerhet gjennom funksjonelle gang og sykkelveier blir
vurdert på nytt og settes på dagsorden for videre stedsutvikling."

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunet til vudering/anbefaling under uttalelse fra
Nfk og Valnesfjord Nærmiljøutvalg ovenfor.

Det vuderes at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess.

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 03.02.2011) er det lagt inr gang- sykkelveg (g/s-veg) på
nordsiden av FV.530 fra jernbaneundergang til avkjørsel Hageneshaugen.
I reguleringsplan for Rv.80 Røvik-Strømnes (vedtatt 16.02.2006) ligger gis-veg på sør-øst
siden av Fv.530 via undergang Rv.80ljernbane til første gårdsavkjørsel nord for
jernbaneundergang.

Føringene for gis-veg til Hageneshaugen er altså delvis fastsatt men før gjennomføring må det
sansynligvis lages reguleringsplan på hele strekningen.

En slik reguleringsplan ligger utenfor avgrensning for foreliggende planforslag og må tas opp
som egen sak.

Uttalelse fra Valnesfjord barnehage.
"1 møte 17.11.11 vedtok Samarbeidsutvalget (SU) å gi 3 innspil til reguleringsplanen.

l. SU ønsker at det settes opp kantstein mellom gang/sykkelvei og parkeringsplass ved

ICA. På vinteren er ikke fortauskanten synlig, biler parkerer derfor ofte inne på
gang/sykkelveien. Det fører til mindre plass til gående og syklende, og kan medføre
fare.

2. SU ønsker at det males gangfelt over de to inn!gørslene tilICA. Inn!gørslene utgjør en
naturlig del av gang/sykkelveien, og gående/syklende bør derfor gis prioritet i form av
oppmerkede gangfelt.

3. Gang/sykkelveien fra Hagenes slutter ved veien opp til MIX-kiosk/togstopp. SU ønsker
gangfelt over denne veien, og at gang/sykkelveien videreføres helt fram til gangfelt
over tidligere RV 80.

Dersom disse merknadene tas hensyn til i reguleringsplanen mener SU ved Valnesfjord
barnehage at gående/syklende vil bli bedre ivaretatt."

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vudering/anbefaling under uttalelse fra
Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg og Hageneshaugen Vel ovenfor.



Påpekt detaljutforming vil være gode innspil vedrørende trafikksikkerhet som kan ivaretas i
byggeplanprosessen.

Uttalelse fra Valnesfjord Hobby og Husfldslag.
"Vi vil med dette komme med forslag til hvordan vi ønsker forslrønning i området rundt

Håndverksbua i sentrum av Strømsnes. Siden vi ligger sentralt plassert med helse og sosial og
omsorgsboliger i umiddelbar nærhet, vil vi legge til rette for rekreasjon i dette området. Dette
vil også lette vårt arbeid når vi arrangerer eks: bygdedagene. Området kan også brukes av
barnehagen og skolen til utfukter. Vedlagt kart medfølgende punkter:

l. Paviljong, med mulighetfor ildsted Det må være tilpasset miljøet i området. Viser til
vedlegg nr. l.

2. Amfi - dette skal være til kulturelle innslag, eks: kor, korps, konserter,
julegrantenning, sitteplasser for eldre og unge. Lett tilgjengelig i forhold til etablert
lekeplass.

3. Platting - for rekreasjon.

4. Offentlg toalett - dette ser vi i forbindelse med rasteplassen og blir et døgnåpent
tilbudfor trafikanter og innbyggere.

5. Platting - siden nyveien kommer rett forbi vil vi gjerne ha en platting som vi kan ha
bord og stoler på og eventuelt servere kaffe til kundene våre. Dette vil være et
blikkfang og trekkplaster, som gjør forbipasserende oppmerksomme på
Håndverksbua.

Mulighet for rasteplass.
Vi ønsker åt det skal bli attraktivt for trafikantene å stoppe på Strømsnes, og ønsker derfor å
tilrettelegge for rasteplass. Vi har vært i kontakt med vegvesenet og de var positive til dette
tiltaket og kan vurdere å gå inn i et samarbeid om dette. Håper at kommunen kan se på slikt
alternativ for å skape større aktivitet i Strømsnes sentrum. Vi viser til rasteplass utenfor
Rognan sentrum. "

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunet til vudering/anbefaling under uttalelse fra
Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg, Hageneshaugen Vel og Valnesfjord barehage ovenfor.

De mange gode innspil vedr. forskjønnng/tiltak i området rudt "Håndverksbua" kan være
tema i byggeplanprosessen.

Området "Kulturhaugen" har et stort potensiale og kan fortsatt gjøres mer tiltalende og
tilgjengelig for besøkende i tråd med gjeldende arealformåL.

Uttalelse fra Brage JohansenQgLise Mari Nesdal.
"Vi i g.nr. 57 b.nr. 17 bak coop i Valnesfjord henstiler et ønske om omregulering av et
område øst for vår eiendom, slik at vi kan lrøpe det. Vi har skissert inn to områder som vi vil
overta, på vedlagt kart. Område L er nødvendig for støyslrerming og parkering, og område 2



for å eie vår egen framtidige gårdsvei. Området er regulert til offentlige bygninger, men vi
kan ikke se at det er egnet for videre utbygging her.

Støy
Ved utbyggingen av ny rv80 ble det foretatt støyberegninger hvor vårt anvendelige uteområde
ligger over anbefalt støygense. Til tross for dette har det ikke blitt foretatt noen tiltakfor
støyreduksjon.
Vi har foreløpig hatt større utgifer grunnet skife til nye isolerende vinduer på veggen mot
nye rv80, samt isolering av veggen. Vi merker også økt støy mot østveggen der veien for av-
og pålgøring til rv80 går svært nær oss, og vil komme til å skifte vinduer her også.
Utvendig er støyen sjenerende allerede nå mens asfalten er ny, og eiendommen føles
eksponert for direkte innsyn. Vi ser muligheten til selv å utføre støyreduserende tiltak
(jordvoll) hvis vi kan eie tomt mot veien for av- og pålgøring til rv80. Vi håper også at vi
oppnår noe slgerming mot innsyn.

Forskjønning
Vi ser nar vi /gører nye rv80 at eiendommene langs veien fort blir bildet forbipasserende
sitter igjen med av Valnes.Dord. I dag er det ingen som steller med tomta som ligger brakk
m(!llom oss og lokalet som husllidslauget l(!ier av kommunen, og her gror det vilt. Vi vile
trivdes bedre hvis vi kunne stelt opp denne del(!n.

Tilkomst og biloppstilling
Ser av forslaget ti reguleringsplanen at det er tiltenkt gårdsvei til oss over den aktuelle
tomta.

Det er riktig tenkt å llytte gårdsveien til huset til østsiden pga. at den eksisterende tilkomsten
flere ganger ukentlig har vært stengt i opptil 

40 minutter vi vareleveranser til coop marked,
noe som forekommer sporadisk uten noe fast klokkeslett. Det er også en farlig utlgørsel til gml
rv80 vi smal bru.
Huset vårt er en tomannsbolig, og det vil kreve biloppstillngsplass til minimum 2 biler pr.
boenhet, i alt 4 biler.
Vi foreslår imidlertid å svinge tenkt gårdsvei mer nordover for å unngå å sprenge vekk en
bergknaus, samt å bedre parkeringsmulighetene. Terrenget umuliggjør parkering på nord-
vest - eller sørsiden av huset når gårdsveien legges til østsiden.

Vi vil gjøre dere oppmerksom på at vår tomt gnr. 57 bnr. 17 i reguleringsplanen er innfelt i
område for forretninger, kontor. Dette er misvisende ettersom vår tomannsbolig består av kun
boareal, og alltid har gjort det. Det vil således være mer presist dersom tomten markeres som
område for boliger i reguleringsplanen, slik tilfellet i praksis er."

Vurdering/anbefaling: Det fremsettes ønske om omregulering av område øst for gnr.57
bnr.17 slik at dette området kan overtas fra kommunen og tilegges 57/17.
Dette området ligger utenfor planavgrensning i foreliggende planforslag. I gjeldende
regueringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.1998) har omsøkt område benevnelsen 01
(offentlige bygninger).

En slik omregulering vil medføre utvidelse av pIanområdet med nyt offentlg ettersyn.
Rådmanen vuderer ikke å ta stillng til slik omregulering i denne plansaken.
Det er prosesser på gang vedrørende ny forretningsstruktur på Strømsnes. Det vil være
naturlig å se dette i sammenheng med fremtidig avklaring om bruk av eksisterende



forretningsbebyggelse i nærområdet og området mot Straumen ' for øvrig. Dette må tas som en
egen plansak når mer er avklar i dette området.

Bolighus på 57/17 ligger innenfor området F4 (områdér for forretningsformål) i gjeldende
reguleringsplan for Strømsnes. I bestemmelsene til denne står bL.a. følgende: Eksisterende
bolighus i området F 4 kan opprettholdes.
Dette bolighuset ligger utenfor avgrensning i foreliggende planforslag, men er i henhold til
ovenstående godkjent til boligformåL.

Ser at Statens vegvesen har utført støyvdering for bolig på 57/17 i forbindelse med
reguleringsarbeidet for ny Rv.80. Rådmanen forutsetter at statens vegvesen har etterkommet
sitt ansvar i forhold til denne boligen. Kommunen vil ikke ha noen forpliktelser i så måte.

Om grueier selv ønsker å utføre støyreduserende tilakskjerming mot innsyn må dette skje
i samåd med Fauske kommune og Statens vegvesen. Utløser dette behov for areal på Fauske
kommunes eiendom 57/1 må det behandles som egen sak.

Opprusting/forskjønning er generelt tema i denne plansaken. Påpekt areal mellom 57/17 og
lokalet som husfldlaget leier av koinunen (utenfor foreliggende pIanområde) víl ha fokus i
forestående byggeplan.
Byggeplanen kan også innleine områder utenfor angjeldende plartforslag så lenge tilak er i
tråd med gjeldende arealformål her.

F A3 er felles avkjørsel/atkomst for 57/1 og 57/17. Behov for mindre justeringer av denne vil
kune skje innenfor rammene i plar- og bygningslovens § 12-14 - Endring og oppheving av
reguleringsplan.
Parkering bør fortrinnsvis skje på egen tomt (57/17). Behov for tileggsareal fra Fauske
kommunes eiendom 57/1 må behandles som egen sak.

Rådmanen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12, godkjenner Fauske koinunestyre
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentru, endring.

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må
følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger.

Even Ediassen
Rådman
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak(ifauske.kommune.no.

Korinord AS v/Tor Allan Furnes, Strømsnes, 8215 Valnesfjord. Telefon 756494 15, mob. 90 14
01 45 og e-post: alfurnes(ionline.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
57 L Fauske kommune Torggata 11/21 8200 Fauske
57 5 Coop Fauske SA Siøgata 72 8205 Fauske
57 6 Harald Johan Haukland Strømsnes 8215 Valnesfjord
57 6 Kjell Torstein Haukland Tortenveien 10 8215 V alnesfj ord

57 8 Coop Fauske SA Sjøgata 72 8205 Fauske

57 9 Jan Ivar Biømstad 8215 V alnesfi ord

57 9 Stig Ove Bjørnstad Ole Fladagers Gate L A 0353 Oslo

57 9 Tor Einar Bjørnstad Strømsnes 8215 V alnesfi ord

57 10 Renate Austad Strømsnes 8215 V alnesfj ord

57 10 Dag Enge Strømsnes 8215 V alnesfj ord

57 12 Heidi Hagen Strømsnes 8215 V alnesfi ord

57 14,23 Esther H. Strømsnes Død

57 18, 19 Korinord AS Strømsnes 8215 Valnesfjord
57 20 Strømsneskiosken AS 8215 V alnesfj ord

121 L Statens Vegvesen Brynsengfaret 6 A 0667 Oslo

121 L Statens Vegvesen Dreyfushammam 3 L 8002 Bodø

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for en opprustning/forskjønning av Strømsnes sentrum
med gangveg/fortau samt grøntområder. Det legges også til rette for bygg med bolig og næring i
begge etasjer samt tjenesteyting. I planen vises også tilhørende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Strømsnes, vedtatt av kommunestyret
12.03.1998 og reguleringsplan RV.80 Røvik - Strømsnes, vedtatt av kommunestyret 16.02.2006.
Deler av reguleringsplan for rv.80 overlapper reguleringsplan for Strømsnes i nordøst.

Gjeldende plan for Strømsnes tilater næring i første etasje og bolig i andre etasje. Det samlede
bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 30 %, men dette var før det ble bestemt at parkering
skulle medtas i oppgitt %-BY A. Reguleringsplan for ny RV.80 viser lite detaljer i forbindelse med
vei og krss/avkjørsel mot FV.531 og gammel RV.80.
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J:l lN~" J:G
Reguleringsplan Strømsnes, deler mot nordøst er erstattet av reguleringsplan for ny RV.80.

1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører at tomme bygg i Strømsnes sentrum kan benytes og sentrumsarealene kan
fornyes. Medomlegging av RV.80 er sannsynligheten for etablering av ny næringsvirksomhet
redusert og signaleffekten av tomme bygg er nedslående. Strømsnes sentrum har tydelige behov
for en "ansiktsløftning". Muligheten for å fylle byggene i sentrum med boliger samtidig med
næringsvirksomhet samt oppgradering av sentrumsarealene er vurdert å gi positive konsekvenser
for samfunnet i form at attraktivt sentrum samt tiltalende møteplasser. Planen medfører ingen
negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor planområdet da det ikke planlegges nye
bygg, kun omdisponering av eksisterende arealer.

Sett mot nordøst og Coop. Sett mot nordvest og ICA
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 13,1 daa og omfatter Strømsnes sentrum, som ligger i Valnesfjord ca 18 km
nordvest for Fauske sentrum.

Foto fra fly, 2004.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes matvarebutikker ICA og Coop, bygg med tidligere bakeri og kafé
samt "Kosmobygget" hvor Fauske kommune har lokaler til ungdomsklubben i 1.etasje og det i
2.etasje er kontorlokaler til Korinord, lokaler til Inger Anns Frisørsalong og en leilighet. Ellers
består planområdet i dag av kjørevei, gangvei/fortau, buss-stopp og parkering.

Sett mot nordvest og gnr.57 bnr. L 8/19 (BIN/Tl). Sett mot nordøst og FV.53 L (PARK 2).

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Valnesfjord sentralskole og Valnesfjord barnehage (kommunal) på Løkås,
som ligger ca 500 m sørvest for området. Like vest for skoleområdet finnes en fotballbane. I
området finnes også en privat barnehage, Stemland Gårdsbarnehage. Det ca 50 m til nærmeste
matbutikk og det er ca 15 min i bil til Fauske med kjøpesenter samt flere butikker for klær,
elektronikk, jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
Midt gjennom planområdet går Rv.80, som nå er vedtatt nedklassifisert til kommunal vei nord for
krss Fv. 531 og fylkesvei sør for krsset. Det er i prosessen vurdert rundkjøring i dette krysset jf.
skisse nedenfor, men pga økonomi er T -kryss opprettholdt. Det er antatt at trafikkengde
gjennom området vil avta når nye RV.80 tas i bruk. Flere kryss og avkjørsler i området er ganske
store og årsak er smale områder og store kjøretøy. Innenfor området finnes eksisterende tekniske
anlegg som vann, avløp og strøm. Fartsgrense på gammel RV.80 og FV.531 er 50 km/t.

.(

-
Statens vegvesens utkast rundkjøring gamle RV.8D på Strømsnes.
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2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består i hovedsak av ca 10-20 cm med jordlag, 0,5-1,0 m med
morenemasser og resterende grunn er hovedsakelig leire.

2.7 Klimatiske forhold

Strømsnes er forholdsvis lite vindeksponert og har fine solforhold. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflikt med tiltaket.

2.8 Støy
Området har flere kjøreveier og noe trafikkstøy kan forekomme. Fremtidig trafikkstøy er antatt å
minke pga. omlegging RV.80 og det ansees ikke som nødvendig med egne støyberegninger.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Strømsnes sentrum - endring og p1anid er 1841-2010008. Planforslaget består av:

. plankart av 12.01.2011, målestokk 1:1000 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 12.01.2011

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er kombinert bolig/næring samt
tjenesteyting, lekeplass, annet uteopphold, park, gangvei/fortau samt løsning
kjøreveier/avkjørsler. Maksimal byggehøyde er satt til henholdsvis 9,0 m. For områder med
utnyttelsesgrad vist som bebygd areal (BY A) er parkering vist som eget formålsareaL.
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.

Sett mot nord retning Bodø. Strømsnes bru sett mot vest fra innkjøring Coop.

Planforslaget følger i hovedsak dagens vei- og gangveisystem da kommunen ikke har økonomi til
å legge helt om på disse. I neste fase som er byggeplan vil man se på en oppfriskning av disse
områdene med ny asfalt og kantstein. I tillegg vil man se på løsning vedrørende grøntområder for
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å gi sentrum en mer tiltalende utforming. Det legges også vekt på at løsning ikke må gå på
bekostning av trafikksikkerheten.

Kombinert bolig/næring
I eksisterende bygg på område BlNlåpnes det for at det kan anlegges leiligheter i både L og 2.
etasje. I dag har bygg på BINI boenheter i l. etasje. På tomten er det avsatt tilhørende lekeareal
og større enn kommunens krav som er 25 m2 pr boenhet. Det er også avsatt rom for parkering
som kan erstattes av carport.

Kombinert bolig/næring/tjenesteyting
I eksisterende bygg på område BIN/Tlåpnes det for at det kan anlegges leiligheter i både L og 2.
etasje samt tjenesteyting. Det stilers krav om heis i bygget om 2.etasje skal benyttes til for
eksempel omsorgsboliger for eldre. I dag har bygg på BIN/TI har leilighet, kontorlokaler og
frisør i 2.etasje samt at kommunen leiere lokaler i L .etasje til ungdomsklubb. Utover dette står
bygget tomt og slik har det vært i flere år etter at posten og banken la ned rundt L 998 og
tannlegekontor ble lagt ned i 2007. På tomten er det avsatt tilhørende lekeareal og større enn
kommunens krav som er 25 m2 pr boenhet. Det er også avsatt rom for parkering som kan erstattes
av carport. I område U4 går det en grøft der elvIbekk og spilvann fra tidligere RV.80 delvis er
lagt i rør.

Nedenfor vises arkitekttegninger av fasader på eksisterende bygg på gnr. 57 bnr. L 8/19 vist og
disse tegnet av Unikus AS i Bodø.

Fasade mot øst

Fasade mot vest

Parkering
Dagens parkering langs butikker og kiosk opprettholdes, men det vil i neste fase bli sett på behov
for bedre oppmerking samt avgrensning av areal med kantstein osv. Parkering i forhold til
kombinert bygg er i henholdt til kommunens parkeringskrav på 1,5 parkeringsplass pr boenhet og
disse kan ved behov erstattes med carport.

Gangvei/F ortau

På gangveier/fortau skal det benyttes asfalt og mot kjørevei/parkeringsplass skal det benyttes
kantstein. Langs del av FV.531 og Vei 1 legges det opp til nyt fortau, men de øvrige fortauene er
eksisterende og vil bli opprustet etter behov.

8
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Vei- og krssløsning
Dagens T -kryss videreført mellom gamle RV.80 og FV.53 l. Kryss mellom FV.53 L og VEI L
dimensjoneres for buss samt tankbiL. I neste fase vil man se på behov for rekkverk langs ny
kommunal veg evt. bruk av annen form for skile mellom myke og harde trafikanter.
Helsesenteret får ny avkjøring, dvs. av avkjørsel fra FV.531 stenges og at ny avkjørsel kommer
fra gammel RV.80 (FA3). Denne avkjørselen blir også ny atkomst for gnr.57 bnr.17.
Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan bussene kommer til å stoppe i fremtiden, men det er
grunn til å anta at ekspressbusser og andre langdistanseruter vil stoppe på tilrettelagte buss-
stopper langs nye RV.80. Når det gjelder lokalbusser er det ikke tatt stiling til hvordan rutene vil
bli lagt opp når nye RV.80 tas i bruk. Eksisterende busslommer innenfor planområdet vil ikke bli
fjernet (vist i grunnkart på plankartet) før det evt. er fastslått at disse ikke skal brukes som
stoppested for lokalbusser.

'.' U! ~

· , "J"." ~ ~:;~:_.;-:~ ~i- ~- .. ..:; ~~

Sett mot sør retning Fauske. Sett mot nord retning Bodø.

3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn tiL.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til et sammenhengende gangveg/fortausystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er små høydeforskjeller i området og det er avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser for
personer med nedsatt funksjonsevne i tilknytning til forretningerIkontor.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planleggingen ved blant annet avsetting lekeareal og bestemmelser vedrørende sikring elv.
Trafikksikkerhet har vært viktig i prosessen da dette er skolevei for flere barn og dagens
gangveg/fortausystem utvides noe. I neste fase vil plassering fotgjengerfelt bli sett nærmere på og
dette også i forhold til nedklassifisering vei og fremtidige buss-stopp.

3.5 Trafikkforhold
Trafikkforholdene er forventet å bli bedre når RV.80 er ferdigstilt og trafikkmengden i området
vil minke. Like øst for planområdet kommer ny R v.80 med rundkjøring på FV.53 L for å ta trafikk
som skal til Strømsnes og nærliggende områder. Tydeligere markering mellom gangveg/fortau og
kjørebane vil gjøre trafikksituasjonen mer oversiktlig.
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3.6 Avfallshåndtering
Når det gjelder avfallhåndtering skal dette løses på de enkelte områdene og endelig løsning på
områdene vil bli vurdert i samråd med Iris.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen og Paul Akedi.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble ført meldt oppstart i planprosessen for gnr.57 bnr. 18 og 19 med annonse i Saltenposten
29.04.2010 og melding om planlegging 26.04.2010 sendt til offentlige myndigheter, naboer og
andre berørte parter. Kommunen besluttet å innlemme denne eiendommen i plan for Strømsnes
sentrum og ny oppstart ble meldt med annonse i Saltenposten 01.06.2010. Det ble også sendt
melding om planlegging 27.05.2010 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Statens vegvesen, 10.05.2010

RV.80 blir fra 2011 lagt utenom bebyggelsen på Strømsnes og nedklassifisert. Ingen
merknader.

4.3.2 Sametinget, 19.05.2010 og 08.06.2010

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

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i planbestemmelser.

4.3.3 Reindriftsforvaltningen Nordland, 31.05.2010

Sak forelagt Duokta reinbeitedistrikt som ikke har merknader og det har heller ikke
reindriftsforval tningen.

4.3.4 Nordland fylkeskommune, 16.06.2010

Kulturminnefaglig innspil: Ingen kjente verneverdige kulturminner.

4.3.5 Statens vegvesen, 24.06.2010

Planen må tilpasses reguleringsplan for Rv-80 Røvika - Strømsnes, som grenser opp mot
denne planen. Krsset må utformes i hht. veinormalen 017 Veg- og gateutforming.
Direkteavkjørsel fra rv.80 til Strømsneskiosken er i dag stengt med rekkverk. Denne bør
fremdeles være stengt og atkomsten fra kysset med fylkesvegen bør benyttes.

V år kommentar:

10



21.01.2011 Planbeskrivelse

Det har vært vanskelig å tilpasse planen til reguleringsplan for RV.80 da Statens vegvesen
ikke kan levere dataene på sosi. I byggeprosessen med ny riksveg er det gjort arbeider i
forbindelse med kryss FV.531 og kommunal veg som vanskeliggjør dagens drift i sentrum
pga for liten radius på svingkurve.

4.3.6 Jernbaneverket, 25.06.2010
Ingen merknader, men ønsker likevel planen tilsendt ved offentlig ettersyn.

4.3.7 Reindriftsforvaltningen Nordland, 28.06.2010

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke
reindriftsforval tningen.

4.3.8 Nordland fylkeskommune (Nfk), 01.09.2010
Planfaglig vurdering: Mener ut fra ordlyd i § 12-5 at næringsformål vil være å forstå som
formål knyttet til verksteder og industri og ikke formål egnet i tilknytning til bolig.
Foreslår sentrumsformål, forretning eller privat/offentlig tjenesteyting avhengig av hva
som er aktuelt. Bam og unge må ivaretas i planleggingen. Kollektivtrafikk bør vurderes i
prosessen.
/

V år kommentar:
Barn og unge er ivaretatt i planprosessen. Kollektivtrafikk er vurdert uten at man har
kommet frem til en entydig løsning. Når det gjelder næringsbegrepet omtaler plan- og
bygningsloven (pbI.) § 12-5 dette uten å definere betydningen av ordet. Begrepet ble også
benyttet i Tegneregler for formåls flater (SOSI) der for eksempel kode 1821 står for
Næring/Kontor/lndusti. Disse gjaldt frem til siste utgave av tegnereglene trådte i kraft
07.02.2011, her ble dette formålet fjernet. Men eksempel kode 1824 for
Næring/Tjenesteyting gjelder fortsatt. Andre som benytter begrepet er Statistisk
Sentralbyrå, som har en mye videre forståelse av ordet næring enn for eksempel
fylkeskommunen. I sin "Standard for næringsgruppering (SN2007)" omtales i alt 21
næringshovedområder med svært detaljerte undergrpperinger. Industri er ett av
næringshovedområdene, helse- og sosialtjenester et annet. Under industri finner man alt
fra produksjon av jernbanelokomotiver (30.20) til produksjon av smykker av uedle
metaller (32.13). Sistnevnte virksomhet kan drives som et enmannsforetak på
kjøkkenbenken uten å være til sjenanse for beboere i bygningen - førstnevnte kan det ikke.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.9 Magne Franing, 01.06.2010
Kart i annonse og kart tilsendt samsvarer ikke. Kart tilsendt har flere feil på bnr og dette er
Fauske kommune gjort oppmerksomme på. Dette påvirker hvem som skal være og ikke
være høringspart. Har ingen innvendinger mot at det blir boenheter i første etasje på
57/18,19. Forutsetter uendret bil- og gangveinett. Evt. garasjer må plasseres min. 1 m fra
grense mot 57/2 (på rettet kart).

V år kommentar:
Kommunen er klar over at det er en del uklarheter vedr. eiendomsforhold i området, men
har ikke kapasitet til å ta tak i dette pr i dag.
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4.3.10 Magne Franing, 29.06.2010

Gjentar at det er rot med bnr. på tilsendt kart. Ut fra utvikling Strømsnes er det tydelig
behov for ny regulering. 57/7 eiers av Per og Magne Franing. 57/2 er uoppgjort arvesak
fra 1930 der Per og Magne eier 1/6 hver, videre eier Øyvin Solvik (Fauske) en del og de
øvrige 3 er spredt i inn- og utland. Ame Meyer Solvik (Øyvins far), Annie Solvik
(Magnes mor), Paul Solvik og Rachel Solvik er alle døde. Magne har stått for
kommunikasjonen de siste 30 årene vedr. eiendommen. Eierne av 57/2 og 57/7 ønsker at
disse også omreguleres til boligformåL. Utviklingen med Kosmobygget, 57/9,
Bakergården og Bankbygget viser at det ikke er behov for forretningstomter på
Strømsnes. Ønsker nærmere informasjon om hva Elvepark i Statens vegvesens kart er.

Vår kommentar:
Se vår kommentar under 4.3.9 vedr. eiendomsforhold. Elvepark i skisse fra Statens
vegvesen er ikke videreført pga kommunens planavgrensning og det er ikke kjent hva som
er ment her. Om området nærmest 57/18 skal endres vil det kreve ny oppstartmelding osv.
i tilegg er det i gjeldende plan er det satt av boligformål, B6 på 12/2. Kommunen mener
dette området må bygges ut først.

4.3.11 Iea Nær Valnesfjord, 05.07.2010

Viser til Statens vegvesens skisse og atkomsten som er inntegnet fra østlig retning til
butikk på 57/6 er for smaL. Varelevering vil da bli svært vanskelig pga store trailere.
Dagens atkomst er akkrat stor nok slik at de kan kjøre til varemottaket.

V år kommentar:
Dette er ivaretatt ved at dagens bredde påkjøring beholdes.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 24.03.2010 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

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

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

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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PLANBESTEMMELSER
ti detaljregulering for

Strømsnes sentrum - endring

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si~n.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB
1 . gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2010008

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

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

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 12.01.2011 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune og Korinord AS

Revidert: SKD,20.06.20ll
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§ L

GENERELT

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

1. Bebyggelse og anlegg: Kombinert bolig og næring, Kombinert bolig, næring og

tjenesteyting, Lekeplass, annet uteoppholdsareaL.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrktur: Veg, Felles avkjørsel, GangvegIortu,

Anen veggrnn-grøntareal, Parkeringsplasser.
3. Grøntstrur: Park.

§2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Strømsnes" vedtatt av kommunestyret den
12.03.1998 og deler av "Reguleringsplan for RV.80 Røvik - Strømsnes" vedtatt av
kommunestyret den dato 16.02.2006.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fas.ader som ved materialvalg, fonn, farge og vindusinndeling
haronerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å ungå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Kombinert bolig og næring, BINI.

a) På omr~de BINI kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det tilates
to etasjer med maksimum mønehøyde 9 m målt fra gjennomsnittlg planert terreng.

b) På området BINI tilates maksimalt to boenheter samt næringsvirksomhet som ikke er
til sjenanse eller j konflkt med boligformålet. Det samlede bebygde areal (BY A) skal
ikke overstige 130 m2. Parkering er vist som eget formål iplan og ikke medtatt i BY A.

3.2 Kombinert bolig, næring og tjenesteyting, BIN/Tl.

a) På område BIN/Tl kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tipasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det tilates
to etasjer med maksimum mønehøyde 9 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

b) På området BIN/Tl tilates maksimalt åtte boenheter samt næringsvirksomhet som
ikke er til sjenanse eller i konflikt med boligformålet. Ved bruk av 2.etasje til

2



omsorgsboliger for eldre kreves det heis. Det samlede bebygde areal (BY A) skal ikke
overstige 800 m2. Parkering er vist som eget formål i plan og ikke medtatt i BYA.

3.3 Lekeplass, LEKI-LEK2.

a) LEKI er felles lekeområde for boenheter BINI og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ 0.1. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.

b) LEK2 er felles lekeområde for boenheter BIN/Tl og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ 0.1. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.

3.4 Annet uteoppholdsareal, U1-U4.

a) Innenfor område UI-U3 kan det opprettholdes og etableres nye grøntområder.

b) Elv!bekk samt spilvann fra offentlig vei i området U4 legges i rør eller sikres på
annen måte i forbindelse med fornyelse av Strømsnes sentrum. Grunneier kan ved
behov sikre områder ved BIN/Tl med gjerde mot elv!bekk på U4.

§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Veg.

a)

4.2

a)

4.3

a)

b)

c)

d)

Rv.80 vil utgå og vil nordfor krss FV.53 1 bli kommunal veg og sør for krsset bli
fylkesvei. Veiene kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

Kjøreveg, VEI 1.

Eksisterende kjørevei kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

Felles avkjørsel, FAI-FAS.

FAl er felles avkjørsel/atkomst for gn.57 bnr.5, 8, 14 og 28.

FA2 er felles avkjørsel/atkomst for parkeringsplass PI og for gn.57 bnr.5, 8, 14 og
23.

F A3 er felles avkjørsel/atkomst for eiendom gnr.57 bnr. 1 og 17.

F A4 og F A5 er felles avkjørsel/atkomst for parkeringsplass P2 og for gnr.57 bnr. 6,

10, 12, 18 og 19 samt bakenforliggende eiendommer tilkyttet videre atkomst fra FA4.

4.4 Gangveg/Fortau, GI-G8.

a) GI-G2 og G4-G6 er eksisterende gangveg og G3 er eksisterende fortu.
Gangveg/fortau opparbeides med asfalt og der disse grenser mot kjøreveg eller
parkerigsplass legges kantstein.
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b) G7 -G8 er planlagt fortau og opparbeides med asfalt samt kantstein mot kjøreveg.

4.5 Annen veggrunn - grøntareal.

a) Inenfor annen veggr - grøntareal kan området tilrettelegges etter behov med
belegnngsstein/heller/skifer og/eller opparbeides gressplen evt. annen beplantning i
tilegg til rekkverk, skilt m.m. Det må tas hensyn til snørydding i opparbeidelse av
omtådet.

b) Planter, skilt, rekkverk m.m. må ikke plasseres slik at fri sikt hindres i krss/avkjørsel
og det tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 m.

4.6 Parkering, P1-P3.

a) Inenfor omtåde PI-P3 avsettes det parkeringsplasser og herav skal 5 % være avsatt til
personer med nedsatt funksjonsevne.

4.7 Privat parkering, PPI-PP2.

a) Inenfor område PP1 avsettes 4 parkeringsplasser, som kan erstattes av carort.
Parkering må ikke være til hinder for varelevering til gn.57 bnr.6. Området for
varelevering skal til enhver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere/containere for
avfall skal plasseres i bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning eller
tilsvarende.

b) Inenfor område PP2 avsettes 12 parkeringsplasser, SOm kan erstattes av carport.

§ 5_

GRØNNSTRUKTUR

5.1 Park, PARK1.PAR.

a) Inenfor området P AR L kan eksisterende lekeområde opprettholdes og
vedlikeholdes som tidligere. Lekeområdet skal være inngjerdet.

b) Innenfor området P ARI-P AR kan det tilrettelegges med bord og benker og
området gis en tiltalende parkmessig behandling og kan tilrettelegges etter behov med
belegIingsstein / heller / skifer og/eller opparbeides gressplen. Det må tas hensyn til
snørydding i opparbeidelse av området.

c) Planter, skilt, rekkverk m.m. må ikke plasseres slik at frisikt hindres i krss/avkjørsel
og det tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 m.
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§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før gìennomføring av fornyelse av Strømsnes sentrum skal det utarbeides en
byggeplan som viser løsninger på gangveg/fortau, anen veggrnn - grøntareal, park
og fotgìengerfelt samt vise løsning mot krss/avkjørsler. Som en del av prosjektet skal
elv/bekkpå U4 sikresjf. § 3.3 bl.

b) Skulle det under arbeid i marken komme frem gìenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kultuinnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni L 978 nr. 50 om kultuinner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Radon

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

6.3 Tilgjengelighet

a) Fortau/gangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad
utformes slik at det sikres tilgìengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle
tiltak i pianområdet skal etterstrebe universell utforming.

6.4 Energi

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

6.5 Trafikkstøy

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy gìe1der for boliger
med varg opphold. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent
innendørs støyivå ikke overskrider grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot
vegtafikkstøy skal være gìennomført før bygninger tas i bru1e

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

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

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

Forslagsti1er må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til orn de virker iii på arealbruen.

Nytig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (nSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av insigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/Ol - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (nSB 2001)

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

Sjekklisten er gjennomgàtt i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ ~~t~y~e_g_~~r!~Q~plê!1! ~~r.!.!~n_e,:_~e~nla:u_~,.I:ê!U_S~~ _ _
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadige grnnforhold Ja

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Floinsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon Nei Tas hensyn til ved bygging.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (bolìger,
fritìdsbebyggelse, næring/industri,

infrastruktr etc.) i nærheten av:
drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grnnvan
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei

21.01.2011 Side 2 av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



Branneksplosjon ved industranleg Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei

Olje-/gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industranlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv lagrin

Nei

Anlegg for deponering og destrusjon av Nei
farli avfall

Strålin sfare fra div. installasjoner Nei

Gamle llplasser Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industrtomter

Nei

Militære og sivile skyefelt Nei

Dum eområder i sjø Nei
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Vil utilsìktede/ukontrollerte hendelser som Neì
kan initreffe på nærlìggende transportrer
utgjøre en risiko for området?

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

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ul kkesbelastede veger Nei
Stø soner ved infrastrktur Nei

Sykehus/helseinstitus' on Nei
Nei

Skolelbarehage Nei

Flyplass Neì

Vìktì veil" ernbane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vanverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

BrulDemnin Nei
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/3927 I
Arkiv sakD.: 12/540 I Sakshehandler: Lise Gun Hansen

Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

II Sak nr.: 071/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN
MOTORFERDSEL

Vedlegg: Høringsdokuent inadresseliste
Høringsuttalelse fra Sulitjelra Hyteforening datert lS.mars 2012
Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune, Plan og miljø, datert lO.april 2012
Høringsuttalelse fra Salten Politidistrik datert 17. april 2012

Saminendrag:

I sak 39/12 i Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 ble det vedtatt følgende:
((Fauske kommune starer arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre
planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at l. påskedag ikke blir en scooterfri
dag.))

Saksopplysninger:

Endringen anses som en mindre endring i bestemmelsene og ihht K-sak 58/09 er avgjørelsen
delegert til Plan~ og utviklingsutvalget.

Saken har vært sendt på høring, annonsert i avisene og ligget ute ti offentlig ettersyn i 6 uker,
slik bestemmelsene i Plan- og bygningsloven tilsier.

Frist for uttalelse var satt til 17. april 2012. Ved fristens utløp var det kommet inn 3 uttalelser,
fra Sulitjelma Hytteforening, Nordland Fylkeskommune og Salten Politidistrikt, jfr. vedlegg.

Kommunedelplan med tema motorferdsel med vilkårlbestemmelser ble vedtatt av Fauske
kommunestyre i oktober 2002 og har ikke vært revidert siden.

Saksbehandlers vurdering:

Dersom Fauske kommune vedtar å endre ordlyden i bestemmelsenes § 3 - tidspunt for kjøring,
slik at 1. påskedag ikke blir en skuterfri dag, er det ingen dager i påsken som er skuterfri. I et så
stort hyteområde som i Sulitjelma burde det i hvert fall være en dag i påsken som er skuterfri,
dette på gru av støy og andre friluftsinteresser.

I Sørfold er det forbudt med skuterferdsel 1. påskedag, i Saltdal er alle skuterfie dager fjernet.



I Sjunkatten og Junerdal nasjonalpark er det 2 skuterfrie dager i påsken - langfredag og 1.
påskedag.

Forvaltning av motorisert ferdsel i Fauske og Saltdal har vært noe uHk de siste 10 årene. Dette
på gru av Fauske kommune har vært deltaker i forsøksordningen som innebærer at vi forvalter
motorisert ferdsel etter plan- og bygningsloven og har vedtatt egen kommUnedelplan på dette
området, mens Saltdal forvalter slike saker ettermotorferdselsloven m/forskrifter.

Sulitjelma hyteforening støter forslaget om at det skal være tilatt å kjøre snøskuter også 1.
påskedag.

Nordland Fylkeskommune etterlyser en begrunnelse for ønsket om endringer i bestemmelsene,
og hvilken nyteverdi og negative konsekvenser det eventuelt vil ha. De kan derfor ikke se det
faktiske behovet for en endring i dagens bestemmelser til kommunedelplan med tema
motorferdseL. De ber også om at kommunen vuderer hvor vidt den foreslåtte endringen i
kommunedelplanen kommer i konflikt med friluftsinteresser i kommunen. Fylkeskommunen ber
kommunen vudere hvor vidt dette arbeidet med å endre kommunedelplan for motorferdsel er i
overensstemmelse med ønsket om en langsiktìg kommunal arealplanlegging for å styrke et
miljøvennHg friluftsliv. De forutsetter at øvrige bestemmelser og vilkår for motorferdsel vil
gjelde for motorferdsel på 1. påskedag, dersom bestemmelsene blir endret.

Fauske og Sørfold lensmanskontor sier i sin uttalelse at de ikke har noen innvendinger til at 1.
påskedag ikke blir en skuterfri dag. De er opptatt av at der lovlig ferdsel krsser
kommunegrensen, så bør det være like regelverk i gjeldende kommuner.

Ny lov om motorisert ferdsel i utmark ligger fremdeles i deparementet tìl behandling. Når
denne blir politisk behandlet vites ikke. Dersom det i den nye loven bHr vedtatt at kommunene
skal forvalte motorferdsel etter plan- og bygningsloven - selvbestemmelse ìnnenfor visse
ramer - må kommunedelplanen revideres i en ordìnær planprosess. Dersom vì nå endrer § 3 i
bestemmelsene ved å ta vekk 1. påskedag som skuterfri dag, kan det eventuelt bli vanskelig å
gjeninnføre skuterfri dag i påsken.

Som tìdligere nevnt ble kommunedelplan med tema vedtatt i 2002 og er ikke revidert etter den
tid. Grunnen til dette er at planen ikke skulle endres mens Fauske kommune var deltaker i
forsøksordningen. Erfaringer fra forsøksperioden skulle legges til gru ved eventuell overgang
til lovverk som gir kommunene mulighet til å vedta eget planverk når det gjelder motorisert
ferdseL.

Fauske kommune og de andre forsøkskommunene har av deparementet fått tilatelse til å
forvalte motorisert ferdsel slik de har gjort i forsøksperioden og fram til nyt lovverk er vedtatt
og trådt i kraft.

Det bør vurderes om en burde avvente deparementets behandling av nyt lovverk vedr
motorisert ferdsel før en foretar endringer i gjeldende kommunedelplan.

Med bakgru i de merknader som er kommet vil rådmanen anbefale at § 3 i bestemmelsene
endres. Rådmanen vektlegger da særlig politiets ønske om like regler i kommuner hvor lovlig
ferdsel krysser kommunegrensene.



I
,

INNSTILLING:

I

Fauske korrune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 - tidspunt for kjøring - i
kommíiedelplan med tema motorfèrdsel til å lyde:

(( I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00. Det er i sin helhetforbudt å kjøre
på 1. juledag og 1. nyttårsdag.))

Fauske, 7. mai 2012

Even Ediassen

Rådman



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Adresselìste

SakSbehandler Lise. Gunn Hansen - Telefon: 75600786 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 12/2046/LGH Dato: 01.03.2012

HØRINGSDOKUMENT ~ ENDRIG AV BESTEMMELSE I
KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL

Det foreslås å endre bestemmelsen § 3 (aidspunt for kjøring)) i gjeldende kommunedelplan
med tema motorferdsel slik at det skal være mulig å kjøre snøskuter også 1. påskedag.

Ny ordlyd i bestemmelsen § 3 ((Tidspunt for kjøring)):

(d de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00. Det eri sin helhet forbudt å kjøre på

L juledag og L nytårsdag.))

Forslaget er et resultat av vedtak fattet av Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 under
sak 39/12:

((Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdselfor i hovedsak å endre
planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir en
scooterfri dag.))

Eventuelle merknader til planendrngen sendes Fauske kommune, Planutvikling, Pb. 93,
8201 Fauske eller postmottak~fauske.kommune.no.

Høringsfrist er satt til 17. april 2012.

Med hilsenê~/;b~s~
~ HagalinsdoHr
Enhetsleder

Vedlegg

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(Qfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 60 06 00 75 60 07 63

ürg. nr: 972 418 021



Mottakere:
Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen 8002 BODØ
Lensmannen i Fauske Postboks 83 8201 FAUSKE
Midtre Nordland Statens hus, Molovn. 10 8002 BODØ
Nasjonalparkstyre
Naturvernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 MO I RANA 

Nordland Fylkeskommune Plan og Miljø, Fylkeshuset 8048 BODØ
Reindriftsforvaltningen i Sjøgata 78 8200 FAUSKE
Nordland
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
SNO Pb.378 8201 FAUSKE
Statskog SF Postboks 63 Sentru 7801 NAMSOS
Sulitjelma & Omegn v/Sissel Ellia, Sjøgata 76 8200 FAUSKE
Turistforening
Sulitjelma Hytteforening v/Ståle Bratthaugen 12 8210 FAUSKE
Indregård
Sulijelma Jeger- og v/Jan-Petter Nilsen, Sandnes 8230 SULITJELMA
Fiskeforening 28
Sulitjelma Snøscooterklubb v/Per Arne Corneliussen 8210 FAUSKE
Sulitjelma Turistsenter Daja 8230 SULITJELMA
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN



Jeanette Osnes

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arne Kristian Mathisen ..-k-mat(Qonline.no::
18. mars 2012 20:59
Postmottak
Høringsdokument endring i bestemmelse i kommuneplan med tema
motorferdel. koomunens referanse 12/2046/LGH

Hei!

Sulitjelma Hytteforening har mottatt høringsdokument i angjeldende sak.
Styret i foreningen behandlet saken i sitt syremøte den 14 ds.
(Vi har tidligere behandlet saken i styremøte den 30.8.2010.
I forkant av sistnevnte møte bekreftet daværende styreleder at foreningen da hadde sendt brev til Fauske Kommune
og bedt om at nettopp en omlegging her.)

Vårt syn i dag er det samme som for halvtannet år siden at vi støtter forslaget om at det skal være tillat å kjøre
scooter 1. påskedag.

På vegne av styret i Sulitjelma Hyteforening Arne Kr. mathisen sekretær
~ Fauske kommune

'PLN Saksbeh. Léi tl

£l/3-ll
Klassering

J.IO S¡å-/SL/6

~/æe¡33
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~~~~tt~~~
vår dato: 10.04.2012
vår referanse: 12/984

Dere dato: 01.03.2012
Dere referanse: 12/2046/8LGH

Plan og miljø
Org.nr: 9 l4 98a,l=auske. konimu. np.

,i'

.1 Sak!ooil.
Fauske kommune

Postboks 93
8201 FAUSKE tt,...~,¡r;¡

1:.''--_._- lt~ .., l ;L15:LQ_,

Uttalelse -høring av forslag til endring av bestemmelse i kommunedelplan for
motonerdsel ¡ utmark og vassdrag - Fauske kommune

Nordland fylkeskommune viser til mottatt høring på forslag til endring av bestemmelse i
kommunedelplan for motorferdsel, Fauske kommune.

Bakgrunn
Det forslås å endre bestemmelsen i § 3 "tidspunkt for kjørig" i gjeldende kommunedelplan
for motorferdseL. Gjeldende bestemmelser sier at det i områder hvor motorferdsel er tilatt,
likevel er forbudt å kjøre på l. juledag, l. nyttrsdag og l. påskedag. Det foreslås nå at 1.
påskedag skal tas ut av bestemmelsen, slik at det blir tilatt å kjøre scooter også l. påskedag.

Uttalelse
Fylkeskommunen registrerer at kommunens høringsdokument ikke inneholder noen
begrelse for ønsket om endringer i bestemmelsene. Det savnes inonnasjon om

nyteverdien aven slik endrg, samt en vurdering av eventuelle negativet konsekvenser.

Fylkeskommunen kan derfor ikke se det fakiske behovet for en endring i dagens
bestemmelser til kommunedelplan for motorferdseL.

Fylkeskommunen har et hovedansvar for å ivareta friluftsinteressene i fylkes- og
kommuneplanleggingen, og om nøvendig fremme innsigelse til planer som ikke er i samsvar
med nasjonal politikk. Det strtegiske målet på nasjonalt nivå i arbeidet med friluftsliv 

er: Alle

skal ha mulighet til â utøve friliisliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Videre har Fylkestinget i Regional friliisstrategi for

Nordland vedtatt en rekke målsetninger for å styrke friluftslivets stillng i fylket. Et av målene
er: Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og
naturen gjennom langsiktig kommunal arealplanlegging.

Fylkeskommunen ber kommunen vurdere hvor vidt den foreslåtte endrngen i
kommunedelplan for motorferdsel kommer i konflkt med friluftslivsinteresser i kommunen.

Fylkeskommunen registrerer at endringen omtales i vedtak som en "star på arbeidet med å
endre delplan motorferdsel". Kommunedelplan for motorferdsel deles inn i arealbrukssoner
med ulike bestemmelser, og er således nært knytet til kommuneplanens arealdeL.
Fylkeskommunen ber kommunen vudere hvor vidt arbeidet med å endre kommunedelplan
for motorferdsel er i overensstemmelse med ønsket om en langsiktig kommunal
arealplanegging for å styrke et miljøvennlig frluftsliv.

Adresse Post mottak
Fylkeshuset
8046 Bodø

Besøksadresse Prlrisens gt. 100

Dir.: 75650593
Tlf.: 75 65 00 00

Faks:

Saksbehandler:
Enhet:
E-post:

Johannes Bolstd
Plan og miljø

posti9nfk.no



Det vises for øvrg til natuangfoldlovens§ 7 som gir prinsipper for all offentlig
beslutningstaingjfnaturmahgfoldlovens §§ 8 - 12. Som ledd i å ivareta 

dette forutsetter

fylkeskomnunen blant annet at kommunens beslutning i saken tas på bakgrunn aven bred
høring hvor alle berørte interesser har fàtt mulighet til å utte seg ti saken.

Fylkeskomrtiunen forutsetter at øvge bestemmelser og vilkår for motorferdsel fortsatt vil
v~rè gjeldende for eventuell motorferdsel. i. påskedag. Utover dette har' fylkeskommunen
ingen kommentarer til høringen.

~ed ve~ig hi~i ..

le ( I)t J ¡¡~ L-, i
O'ag,BastÍolm
p'lanL owmiljøleder ~~oi~làtL

rådgiver
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Fauske og Sørfold lensmannskontor
Salten Politidistrikt
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Til:
Kopi til:

Fauske kommune, Plan/utvikling

Fra: Per Arnt Ludvigsen

Dato: 17. april 2012

Vedr.: Høringsdokument- Endring av bestemmelse i kommunedelplan med tema
motorferdsel

Viser til brev av 1.3.2012 der merknader ønskes til forslaget om å gjøre 1. påskedag til en ikke
snøskuterfri dag.

Fra Fauske og Sørfold lensmannskontor er det ut fra et politimessig syn ingenting i veien for at
endringen gjennomføres. I oppsynstjenesten har det lenge vært en utfordring at nabokommuner ikke
har samme regler om bruk av snøskuter. Nå har Sørfold forbud, mens Saltdal har åpnet for
skuterkjøring denne dagen. For oppsynet - og publikum - hadde det vært greiest med like regler i
kommuner som grenser til hverandre, spesielt der den lovlige trafikken krysser kommunegrensene.

Per Arnt Ludvigsen
Politibetjent

"
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/3967 I

Arkiv sakID.: 12/330 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda

Sak nr.: 073/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 22.05.2012

KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM
OMRÅDE A - HANKENLIA

Vedlegg: Sak nr 59112 m/vedlegg

Klage fra Balvatn reinbeitedistrik datert 23.04.2012

Sammendra.g:

Fauske kommune har mottatt klage fra Per-O. Blind, Balvatn reinbeitedistrikt, på vedtak fattet av
Plan- og utviklingsutvalget i sak 59/12.

Saksopplysninger:

I hht Plan- og bygningslovens § 1.9 tredje ledd, har Balvatn reinbeitedistrikt klagerett i
dispensasjonssaker.

Reindriftsforvaltninga har i epost av 20. februar til Fauske kommune opplyst at Balvatn
Reinbeitedistrikt ikke ønsker at det innvilges dispensasjoner fra kirka, via Hanenlia og til Lomi,
da dette er et område med lite ferdsel og at reinen får beitero.

Dette ble bl a lagt ti gru da saken ble saksbehandlet sist og det ble derfor innstit på avslag.

, Sak.behandlers vurdering:

Det er ikke kommet nye opplysninger i saken, reinbeitedistriktet sier i sin klage det same som
Reindriftsforvaltninga tidligere har informert om.
Reindriftsforvaltninga/reinbeitedistriktet er sierlovsmyndighet og rådmannens innstiling til
vedtak er i tråd med de rådene vi får fra særlovsmyndighetene.

Vedtaket som er gjort i sak 59/12 kan skape presedens for øvrige søknader av same ar.

Rådmanen innstiler på at klagen tas til følge.

INNSTILLING:
Klagen tas ti følge. Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås
søknaden fra Age Jørgensen, Fauske, om ferdsel fra kirka, gjennom Hanenlia og til



hyta ved Lomi. Deler av traseen ligger i a-sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er
tilatt.

Fauske, 7. mai 2012

Even Ediassen
Rådmann

Utskrif sendes:
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 12/1716

Arkiv sakD.: 12/330

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 059/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Lise Gun Hansen

I Dato: 16.04.2012

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A -
HANKENLIA

't

Vedlegg: Søknad datert 03.02.2012
Kartsnitt
Epost fra Fylkesmannen i Nordland datert 10.02.2012
(( (( Reindriftsforvaltninga datert 20.02.2012

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for å kjøre
gjennom a-sone i Hanenlia for å komme tìl hyt si v/Lomivanet. Søknaden gjelder kjøring til
hyta fra 15. oktober tìl turistløypa tìl riksgrensen åpner for offentlig ferdsel og etterat den
stenger om våren og fram tìl og med 2. søndag i mai.

Saksopplysninger:
I forbindelse med at Fauske kommune ble deltaker i forsøksprosjektet med forvaltning av
motorisert ferdsel i utmark, ble det vedtatt en kommunedelplan med tema motorferdsel og
tilhørende bestemmelser. I flg denne planen skal hyteeierne ved Lomivanet benyte
turistløypas trase for ferdsel/transport til hytene. Tidligere har disse hyteeierne hatt
dispensasjon for kjøring uten begrensing i antall turer i traseen fra kirka til Giken, opp Hanenlia
og videre til hytene ved Lomi-vanet.

Turistløypa fra Daja til svenskegrensen åpner når snøforholdene tilsier det, tidligst 1. januar
hvert år. Hyteeierne kan dermed ikke benyte snøskuter til hyt utenom at turistløya er åpen.

Traseen fra kirka i Sulitjelma inneholder en c-sone (ferdsel på vilkår) ti Giken, så en a-sone
(forbudssone) i Hanenlia, og så en c-sone igjen, jfr. Vedlagte karutsnitt.

Age Jørgensen har søkt flere ganger om dispensasjon. 12004 fikk han avslag på en liknende
søknad som nå. Han har hatt dispensasjon for kjøring med snøskuter inntil 6 ganger pr sesong før
1. februar eller inntil tuist1øypa åpnet i 2 sesonger. I tilegg fikk han i 2010 innvilget
dispensasjon for inntil 8 tuer med 1 hjelpeskuter for fraking av materialer i forbindelse med
bygging av uthus.

Saken er lagt fram til særlovsmyndigheten til uttalelse. Fylkesmanen i Nordland,
Miljøvernavdelingen, og Reindriftsforvaltningen har kommet med uttalelse, jfr. vedlegg.



Forslag ti ny lov om motorisert ferdsel i utmark ble allerede i 2008 oversendt deparementet til
behandling. Pr dags dato er det ikke gjort vedtak i saken. Fauske kommune har fàtt tilatelse til å
prakisere forsøksordningen til ny lover vedtatt og trådt i kraft.

Det blir hevdet i søknaden fra Jørgensen at andre hyteeiere og Sulitjelma Turistforening har
dispensasjonen for kjøring fra kirka. To andre hytteeiere fikk i 2006 innvilget en søknad om
dispensasjon for kjøring i denne traseen fra den dato tuistløypa stenger om våren og til
sesongslutt. Når det gjelder Sulitjelma Turstforening, så hadde de dispensasjon for kjøring med
inntil 6 tuer pr sesong fra februar 2009 og ti 2. søndag i mai 2011. Det er dermed ingen som har
eller har hatt dispensasjon for kjøring i denne traseen uten noen. __ begrensinger, enten antall
turer eller tid på året.

Saksbehandlers vurdering:
Ferdsel/transport til hytene v/Lomivatnet og Mourki har helt siden kommunedelplan med tema
motorferdsel ble vedtatt vært et mye omdiskutert tema og det har vært mange søknader om
dispensasjon i dette området. I den aller første planen (vedtatt i 2001) var hele området fra kirka
og fram til og med Hanenlia forbudssone. I det siste utkastet som ble vedtatt i 2002 ble det lagt
inn en c-sone til Giken. Dette på grnn av at ferdsel dit skulle kue foregå, bl a ferdsel for
fusjonshemmede og leiekjøring. Giken ligger innenfor grensen på 2,5 km fra nærmeste brøyta
vei, så alminnelig ferdsel til husene der er ikke tilatt.

På sommeren er det mulig å kjøre bil helt fram til Fagerlibukta. Veien er åpen for offentlig
ferdsel i sommerhalvåret, men er ikke brøyta om vinteren og er dermed iflg lov om motorisert
ferdsel definert som utmark

I høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen fremgår det at reindriftsnæringa ikke ønsker at det
dispenseres for kjøring i den omsøkte traseen og sier at her er det lite ferdsel og at reinen får ro.
Reindriftsdistriktet ønsker videre at det ikke gis dispensasjon til kjøring her verken før eller etter
at turistløypa er stengt.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmanen i Nordland stiler spørsmål om en dispensasjon vil
svekke formålet med planen. I en a-sone er kjøring til egen hyte forbudt og om kommunen vil
opprettholde dette området som en a-sone i framtida, så må vi stile spørsmål om grulaget for å
dispensere er tilstede. Det vises også til § 19.2 i plan- og bygningsloven det det går fram at
dispensasjon ikke kan gis ((dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.))

Rådmanen er meget restriktiv med å innstile på å gi dispensasjon i a-soner og saken legges
fram med følgende innstiling:

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel avslås søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om dispensasjon for motorisert
ferdsel gjennom a-sone i Halenlia, Sulitjelma.

PLUT -059/12 VEnTAK. 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel innvilges søknaden fra Åge Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hankenlia, Sulitjelma i perioden da turistløype ikke er åpen for kjøring.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 og kommunedelplan med tema
motorferdsel innvilges søknaden fra Åge Jørgensen, Fauske for motorisert ferdsel
gjennom a-sone i Hankenlia, Sulitjelma i perioden da turistløype ikke er åpen for kjøring.

~."tsl~t,re ,
~t ~~is
formannskapssekr tær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning



Åge Jørgensen

Terneveien 35

8207 Fauske Fauske 03.01.12

r --. c;"~ ----------
r- Fauske kommune
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Fauske Kommune

Klassering

Plan/utvikling

~ilLr- î.~ SßOv. Lise Gunn Hansen

8200 Fauske

SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKEN LIA -

SUlTJELMA.

Viser til tidligere søknader av 27.04.2010,17.05.2010 og 02.06.2010 samt flere møter og

telefonsamtaler, sist fredag 03.02.2012.

Jeg har ved gjentatte anledninger blitt fortalt av saksbehandlere i Fauske kommune
Plan/utvikling at det ikke foreligger kjøretilatelser gjennom område A, Hankenlia.

Jeg har brakt i erfaring at dette ikke er tilfelle. Sulitjelma Turistforening, i tilegg til minst to
hyttee"ieréVed Lomivannet, har tilatelse til å kjøre Hankenlia innenfor vintersesong når
turistløpa fra Daja ikke er åpen for alminnelig ferdseL. Jeg finner denne
forskjellsbehandlingen svært urimelig, og kan ikke se noen grunn til at dette skal fortsette.

Jeg tilater meg derfor å søke om at det gis tillatelse til å kjøre Hankenlia fra vintersesongens

start 1S.oktober fram til løypa fra Daja åpnes, og fra løypa fra Daja stenges fram til

vintersesongens slutt 20.mai.

Tracebeskrivelse: Gikenveiens trace til Giken, Hankenlia til C-område på toppen av

Hankenlia, langs anleggsveiens trace til Lomivannets vestre ende, over Lomiisen til egen

hytte ved Lomivannets nordøstre ende, Vackn~helleren. Dersom isforholdene vurderes som
farlige, avhengig av Salten Kraftsambands regulering av Lomivannet, velges trace langs

. Lomivannets nordre bredd fram til hytta.

Med hilsen

IIfe t:('1~
Åge Jørgensen
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Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stuen Svein Einar ..ses~fmno.no:;

10. februar 201212:12
Lise Gunn Hansen
Vedr søknad om disp for kjøring gjennom a-sone fra kirka i Sulitjelma

Jf. nedenstående e-post og dagens samtale.

Dispensasjon som omsøkt vil bidra til å svekke formålet med planen, som her er at kjøring er forbudt. Det kan derfor
i utgangspunktet stiles spørsmål ved om grunnlaget for å gi dispensasjon er til stede. Vi viser i denne
sammenhengen til § 19-2 i plan- og bygningsloven, der det går fram at dispensasjon ikke kan gis

"dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlg tilsidesatt"

i den grad kommunen ønsker å opprettholde området som A-sone bør det følgelig ikke gis dispensasjon for bruk av
snøskuter til egen hytte.

Det kan være et argument for å gi dispensasjon om det her er aktuelt å revidere kommunedelplanen. I tilfelle
kommunen vurderer å gi dispensasjon vil det være vesentlig at det settes vilkår som begrenser antall turer i forhold
til det som er nødvendig for transport av bagasje og utstyr til hytta.

Med hilsen

~ Fauske kommune

fl. _1 SakSh¡~__

l~1~-/LSvein Einar Stuen
Seniorrådgiver miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
Telefon: 75 53 1552
E-post: sescæfmno.no
Internett: ww.fmno.no

KI;issering

J.JD IS. IDi ~ ty8S l:t 3~
--- -----~_.___J_~.

Fra: Lise Gunn Hansen rmailto:Lise.Gunn.Hansen(Çfauske.kommune.nol
Sendt: 7. februar 2012 13:46

Til: fauske(Çreindrift.no; Stuen Svein Einar
Emne: Søknad om disp for kjøring gjennom a-sone

Hei!

Vedlagt oversendes søknad fra Åge Jørgensen, Fauske, om kjøring fra kirka i Sulitjelma, gjennom a-sone og til hytta
v/Lomivatn.

Jeg ber om kommentar/tilbakemelding vedr ovennevnte søknad.
Ha en fin dag cg

Mvh

eJ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling
Lise Gunn Hansen
Konsulent
Tlf :75600786
E-mail: lise.gunn.hansen(ßfauske.kommune.no

1



Lise Gunn Hansen I

Yngve Granum Stang -:Yngve.Granum.Stang~reindri~.Do;:
20. februar 2012 13:39 ~iasseringLise Gunn Hansen J. 10
søknad om motorferdsel I ~ ll'd7J

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

~ Fauske kommune

fLr ~'h'b€
). / ~"L - fi

i:~t3~ 1

Viser til e-post datert 7 februar 2012 med vedlagt søknad om motorisert ferdsel til hytte ved Lomi.

Reindriftsforvaltningen har 14.02.2012 mottatt en muntlig uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt. Distriktet ønsker
ikke at det gis

Tillatelse til å kjøre etter omsøkt trase da dette er et område med lite ferdsel hvor reinen kan få ro. Distriktet ønsker
videre at
Nødvendig ferdsel bør følge traseen til turistløypa fra Daja. Reinbeitedistriktet ønsker heller ikke at det gis
kjøretillatelse for et så langt tidsrom som omsøkt. Ifølge distriktet bør det ikke gis tillatelse til kjøring før turistløypa
åpnes på vinteren eller etter at den stenges på våren.

Reindriftsforvaltningen ser det som naturlig at vedtatt kommunedelplan for motorferdsel i Fauske kommune følges,
og at dispensasjoner kun gis
dersom det er spesielle grunner for dette. Det er videre en fordel å få kanalisert fritidskjøringen i dette området
langs en trase, dvs. langs den etablerte scooterløypa til Sverige. Vi ber om at kommunens vedtak i saken oversendes
reinbeitedistriktet vi leder Per Olof Blind, med kopi til Reindriftsforvaltningen.

Mvh

Yngve Granum Stang
Rådgiver

~,.K

);"~~c.~,!i ~.."
'J .v

Rei ndriftsforv:altni ngen Nordl :and
Uoáoi a.¡¡~~dd~~an~~
8200 F:auske

Sjøgata 78
8200 Fauske

Telefon:(+47) 75 60 02 60
E-post: ygs(!reindrift.no
Web: http://ww.reindrift.no/
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
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JouralpostID: 11112332 I
Arkiv sakD.: 11/2818 I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Sluttbehadlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

II Sak nr.: 074/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

TRAFIKKGULERING INN TIL ERIKSTAD SKOLE

Vedlegg: 1. Div kartsnitt med angivelse av nye skilt og parkeringsplass

2. Høringsuttalelse fra Trygg Trafik datert 1. februar 2012

3. Referat fra SU ved Erikstad barehage mottatt 24. februar 2012

4. (( (( (( (( Erikstad skole datert 31. januar 2012

5. Inspil fra ansatte ved Erikstad skole

6. Brev fra Salten Politidistrik datert 1. februar 2012
7. Uttalelse fra Eiiet VV A, datert 11.april 2012

Sammendrag:
Trafikksituasjonen ved Erikstad skole er endret etter at midlertidig barehage er etablert.
Parkerte biler samt mye trafikk ved at foreldre setter av skolebarn i "rudkjøringen" skaper
muligheter for ulykker.
Ansatte parkerer i området og slik parkering skaper ofte lite plass for foreldre som kommer med
bil for å sette av /hente sine bar.
Faglig trafikkforu Fauske (FTF) har tatt opp problemstilingen etter henvendelse fra skolen og
befart området.FTF råder kommunen til .å endre trafikkønsteret ved å skilte endret farsgrense
inn til skoleområdet og til å begrense adgangen til å kjøre i "rudkjøringen!'

Saksopplysninger:
Erikstad skole har kommunisert problemer med trafikkavviklingen i tiden hvor skolen starer o'g
slutter. Problemet er usìkkerhet med uoversiktlige forhold gruet for mye biltrafikk helt inn til
skolen samt høg hastighet ved enden av fortauet i Tareveien. Fartsgrensen er nå 50 kmt.
Saken har vært til høring. Det er innommet uttalelse fra SU ved skolen og barnehagen, ansatte,
Politiet, Trygg trafikk og Enhet VV A.

Saksbehandlers vurdering:
Problemstilingene nevnt ovenfor betinger skilting for redusert hastighet inn til skoleområdet og
begrensing av parkering av ansattes biler.

Det forslaget som er sendt på høring inneholder følgende: Hastigheten reduseres ved at
soneskiltene (30 kmt) inn til Nermoveien flytes til Tareveien, ca 50 m fra Nermoveien. Dette
vil dekke både Nermoveien og skoleområdet og. fastsette hastigheten til 30 kmt her (se vedlagte
karutsnitt nr 1 og 2)

I "rudkjøringen" skiltes det med begrenset tilatelse til å kjøre her. Underskilt angir at kun biler
med P-kort, buss og vareleveranse gis anledning til å kjøre her i skoletiden (kl 0800~ 1700).



Ansatte både ì skolen og barehagen bes benyte tilrettelagt parkeringsplass ved ((Tennishallem)
som vist på vedlagte karutsnitt. Dette er et godt tiltak i lys av at Fauske kommune er en
folkehelsekommune.

Både Trygg Trafikk og SU ved Erikstad skole sier i sin høringsuttalelse at hele Tareveien må
gjøres om til 30 kmt-sone. SU ved Erikstad barnehage sier at 30 kmt-grensen må flytes
nærmere RV 80. I vår forslag som har vært ute til høring så har soneskiltet 30 blitt flytet fra
krsset NermoveieniTareveien til ny plassering i Tareveien ca 50-100 m fra skolen og at skiltet
med 50 kmt fjernes. Bakgruen for forslaget er at det er fortau langs hele Tareveien.
I etterkant av høringen, ser Rådmanen ingen problemer med å innføre 30 kmt ì hele Tareveien.

SU ved Erikstad barnehage har kommet med flere tiltak som kan gjennomføres for å få en
sikrere trafikksituasjon, jfr. vedlegg, det same har de ansatte ved Erikstad skole og SU ved
Erikstad Skole. De punktene som er felles er følgende:
* Tidsbegrensing for parkeringsarealer foran barehagen (l eller 2 timer)
* Gangfelt (m/fartsdumper) over Tareveien, der fortau slutter og fortau andre siden forlenges
fram til planlagt gang/sykkelsone.

Ifg Statens Vegvesen er det ikke vanlig å anlegge gangfelt over veier som er nedsatt hastighet til
30 kmt, jfr. gangfeltkriterier, i håndbok 270 fra Statens Vegvesen. Her kan veien sikres med
tilstrekkelig med antall humper el ((miljøgate))-utforming (innsnevring, fortausutvìdelse) slik at
farsnivået ligger på under 35 kmt. Gangfelt er i utgangspuntet et framommelighetstiltak for
myke trafikanter, ikke et sìkrngstitak.
Belysningen ved krsningspunktet må være tilfredsstilende.

Rådmanen foreslår parkering foran barehagen begrenset til max 2 timer

INNSTILLING:

Med hjeinel i Vegtafikkloven § 5 og Skiltforskrifen § 26. 1 foretas følgende skilting
vÆrikstad skolelbarehage:

. Skilt nr 366 - farsgrensesone 30 kmt - settes opp ved innjøringen til Tareveien,

slik at hele Tareveien gjøres om til 30 kmt-sone.

. Skilt nr 306.1- - forbudt for motorvogn - med underskilt nr 807.8 -

flytningshemmede med parkeringstilatelse og under skilt nr 808 med tekst:
((Gjelder ikke buss og varetransport)) plasseres ved ìnngangen til ((rudkjøringa))
ved skolen, jfr. kartutsnitt nr 1.

. Skilt nr 370 - stans forbudt - plasseres på venstre side av ((rudkjøringm) og ti

venstre for parkeringsarealene ved barehagen, se karutsnitt nr 1.

Med hjemmel i Vegtafikkloven § 5 ogSkiltforskriften § 28.1 foretas det i tilegg
følgende skilting vÆrikstad skolelbarnehage:

o Skilt nr 522 - gang/sykkelvei - plasseres ved fortau ved ((Înngangem) til

barehagen og skolen, jfr karttsnitt nr 2.



o Skilt nr 552 - parkering - med underskilt 834 - kombinert regulering - dvs. 08 -

17 med svar skrift (hverdager) og parkering forbudt over 2 timer plasseres ved
parkeringsarealet, jfr kartutsnitt nr. 2.

t,

Det etableres fartsdumper og tilfredsstilende belysning ved krsningspuntet der fortau
slutter i Tareveien i dag (krsset v/Nermoveien) og det bygges fortau fra
krsningspuntet på østsiden fram til gang/sykkel sonen v/bamehagen, jfr. kartutsnitt nr.3. .
Parkeringsplass for ansatte ved Erikstad skole og barehage ved Tennishallen utvides til
20 plasser. Denne plassen skal benytes av ansatte ved Erikstad skolelbarehage.
(kartutsnitt nr. 4)

Fysiske hindringer for trafikkseparering foran barehagen, utformes og etableres i
samarbeid med Enhet VV A.

Fauske, 02.05.2012

Even Ediassen
Rådman
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Forslag til utnyttelse av parkeringsareal ved Tennishallen/Erikstad skole

Sept. 2011 ~K~.w.4
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TRYGG TRAFIKK

Fauske kommune
v/ Plan/utvikling Klassering

- -'nO' Oslo 310112

!~~8iri'1J Ijó

Høringsuttalelse vedr ((Trafikksikring ved Erikstad skole/barnehage)).

Det vises til e-post mottatt 26.01.12 med forslag til trafikksikring ved Erikstad
skole/barnehage.

Det er bra at det nå iverksettes tiltak for å bedre trafikksituasjonen rundt skolen/barnehagen.

. Vedrørende den foreslåtte fartsgrensen.
Her anbefaler Trygg Trafikk at det innføres 30-sone langs hele Tareveien ut til riksveien, ikke
bare den siste biten før skolen. Dette er en skolevei, og da bør hensynet til de myke
trafikantene komme først. Generelt lavere fart langs Tareveien vil bedre forholdene for barn
som går og sykler her.

Det er en målsetning i Nasjonal transportplan at 80% av barn og unge skal bruke aktiv
transport til skolen. Fauske kommune har videre en samarbeidsavtale med Trygg Trafikk om
prosjekt Aktiv og trafikksikker skolevei hvor målet er å øke andelen elever som går eller sykler
til skolen. For å oppnå dette, må det parallelt med holdningsskapende tiltak, jobbes mot
såkalte trygge soner rundt skolene. Her vil innføring aven 30- sone langs hele Tareveien være
et skritt i riktig retning.

Hilsen Trygg Trafikk Nordland

Kaja Stang Opsahl Harald Heieraas

Prosj ektleder, Distriktsleder, Trygg Trafik

Aktiv og Trafikksikker skolevei
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Erikstad barnehage
Tareveien 5

8206 Fauske

Fauske Kommune
v/Jan Nystad
Postboks 93

8201 Fauske

PARKERING ERIKSTAD BARNEHAGE.

Samarbeidsutvalget for Erikstad barnehage hadde møte 8. februar. Her ble forslag til
trafikkseparering ved Erikstad skole/barnehage behandlet.

Sak 6/12 Parkering.

Styrer orienterer om saken.
Su forelegges forslag til trafikkseparering ved Erikstad skole/barnehage.

Vedtak:
SU er positiv til at det nå foreligger et forslag til løsning på
trafikkparkeringsproblemet i barnehagen.

SU ser at det forelagte forslaget vil medføre økt trafikk i arealet foran barnehagen.
Mesteparten av den trafikken som i dag foregår på hele dette området vil med dette
forslaget bli samlet foran barnehagen.
SU ser at dette kan skape flere trafikkfarlige situasjoner.

SU har følgende forslag:

Det settes opp skilt som angir tidsbegrensning for arealet som er beregnet til parkering
foran barnehagen. Max tid for parkering på dette arealet = 2 timer.

Det settes opp parkering forbudt skilt foran barnehagen i arealet for gående/syklende.

Det fysiske trafikk skilet mellom areal for gående/syklende foran barnehagen og
trafikkarealet for biler som setter av/henter barn, må være så høyt at det ikke er mulig
for biler å komme inn på arealet for gående/syklende.

Det bør være et fysisk stengsel som skiler arealet for gående/syklende fra
trafikkarealet i hele området.

Det bør være et ((stengseb) i innjøringen til arealet for gående/syklende foran
barnehagen for å unngå at biler kommer inn på dette området.



Arealet foran barehagen som er merket areal for gående/syklende, gjøres om til areal
kun for gående.

Sykling gjøres på vei, etter gjeldende regler.

Arealet merket parkeringsareal benytes kun av foreldre i barnehagen til
henting/ringing og av gjester ti møter i barnehage/skole.

Det lages fotgjenger-felt over Tareveien der gangvei pr. dag slutter, til det nye arealet
for gående.

30- sone skiltene flytes nænrere riksvei 80.

Skolebarn som kjøres til skolen settes av ved Fauske Fritidssenter (Tennishallen)

Gangveier langs havet/over fotballbanen brøytes til kL. 06.45 på vinteren. Det same
gjelder for parkeringsplass ved Fauske Fritidssenter (Tennishallen).

Fauske den 9. februar 2012

Karen Ro
Styrer

Kopi:
Fauske Kommune, enhetsleder barehage, Inger Lise Evenstrøm
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Referat SU-møte 25.01.)2.

Tilstede: Bjørn Thomas Hansen(FAU), Mart Sørensen(politisk representant), Mari Elisabeth
Magnussen(elev), Laila Larsen(ansatt) og Jan Frode Setså(rektor).

15/2011-2012 Eventuelt.

Forslag fra trafikksikerhetsutvalget til regulering av Tareveien, parkering,
skilting og rudkjøringen.

.~Uhar..føl~e~4~for~1~~,:

r~1~ii~¥illnlgilî1~l91~fllf~::óE~~lle. Mye trafikk, mange bar som benyter
veien. Sideveiene har allerede 30 sone.
¥I~I:m~rsi,~I~Met~~tj~fli£y:et~Jå lages det gangfelt med farsdemper i
ortådet hvor dagens fortau slutter. Fortau andre siden forlenges iht. forslaget.
&.f\llI~~rm&slil;lsitÆ~~~'t!i;~~~~iliifml§lili~l~~ må være 20 stk. Forslaget har
15 lasser. Behovet skal dekke ansatte i både skole og barehage.

Fauske Fritidssenter til Erikstad skole.
:~nll~ti gjøres til gjesteparkering tidsbegrenset til 1. time.

Fòrslagenesendes til planutvikling og trafikksikkerhetsutvalget v/ Jan Nystad

Erikstad 31.01.12.

Jan Frode Setså
referent

"'I
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Innspil fra ansatte ved Erikstad skole:
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Skilting parkering forbudt før rundkjøringen

30-sone i hele Tareveien

Maks 1 time parkering på parkeringsplassen

Forlenget fortau helt inn i skolegården(østsiden mot Rasmussen)

Fartsdumper inn i i rundkjøringen og før parkeringsplassen

Innkjøring forbudt til parkeringsplassen

Snuplasslf barnehagen

Hovedbudskapet fra skolens ansatte er å beholde dagens parkering for ansatte, men

legge forholdene til rette for gjesteparkering og regulering av fart, fartsdumpere og

skiiting.

. Kommunen burde tatt konsekvensene av ny barnehage i området og lagt til rette for den

økte trafikken og sikret trygge omgivelser for barn og voksne.

l,

Avdeling:
Erikstad Skole
Erikstad Barnehage
Erikstad SFO

Adresse:
Tareveien 5, 8206 i:auske
Tareveien 5, 8206 Fauske
Tareveien 5, 8206 Fauske

Telefon:
75641460
75600622
75641460
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Fauske kommune
jan.nystad(ifauske.kommune.no
Postboks 93

8201 FAUSKE

Deres rifranse Vår rifranse
2012/00170-2322

Dato
01.02.2012

Trafikkegulering - Trafikksikring Erikstad skole Fauske - anmodning om uttalelse

J eg har ingen innvendiger mot det fremlagte forlag

Saksbehandler:

Tlf:

Salten politidistrikt



l FAUSKE KOMMUNE
Enhet veg, vann og avløp

Trafikksikring Erikstad skole og barnehage.

Eneste bemerkning er at minste avstand mellom arealet til gående/syklende og det
fysiske skille mot trafikkarealet til av/på setting av passasjerer må være minst 3,5
meter, samt at enhet VV A skal være delaktig i valg av hvilken fysisk sperring som
skal benyttes (må tåle brøytebelstning).

11.04.2012~#W
Frank Zahl
Enhet VVA

".
(,....

Adresse:
Torggata 21

8200 Fauske

Postadresse:
Postboks 84

8201 Fauske

Telefon:
75600600

Telefax:
75600763
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Arkiv sakD.: 12/553 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Sak nr.: 075/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 22.05.2012

VEI FRA SAMFUNNSHUSET MOT TORGGATA

Vedlegg: Karttsnitt
Uttalelse fra Fauske Parkering, datert 30. mars 2012
(( (( VVA, datert 11.04.2012

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt ønske fra Dans Fauske vNalter Jakobsen om å stenge veien fra
parkeringsplassen v/Samfushuset til Torggata.

Saksopplysninger:
Dans Fauske driver stort sett all sin aktivitet fra Samfunnshuset på Fauske. Ungdomsklubben har
også sine lokaler her og har åpent 4 kvelder i uka. Det er mange bar og ungdom som ferdes i
området, det er anslått at det er rundt 500 bruere av Samfushuset på kveldstid i uka. Valter
Jakobsen i Dans Fauske har kommet med forslag om å stenge veien fra parkeringsplassen
v/Samfushuset til Torggata.
Området er i kommunedelplan for sentru definert som parkeringsplass med innjøring fra
Torggata og E6.

Begruelsen for ønske om stenging er at denne veien blir bru til å kjøre i ring i området og det
oppstår farlige trafikksituasjoner i denne samenheng. Samfushusplassenbør være
forbeholdt parkering og ikke for gjennomkjøring, iflg Jakobsen.

Saken har vært på høring hos Fauske Parkering, Enhetene VVA, Kultur og BEL
Det foreligger uttalelser fra Fauske Parkering og Enhet VV A, se vedlegg.

Saksbehandlers vurdering:

I tilegg til innjøring fra E6 er det veien fra Torggata som er innfartsvei til parkeringsplassen

ved Samfunnshuset. Dette er en stor parkeringsplass som benytes av både personer som arbeider
i Fauske sentrum og folk som har div ærend i sentru. Dersom denne innjøringsveien blir
stengt, bør det være en ekstra vei for innjøring til en så pass stor parkeringsplass. Utfordringen
med gjennomkjøringen vil heller ikke være løst dersom vi stenger denne veien for ut-/innjøring.
Krsset Torggata/Samfunnshusplassen er et oversiktlig krss og skulle i utgangspuntet ikke by
på store trafikale utfordringer. Problemet er at det er en del uvettig kjøring og at ungene må
krsse ((veibanen)) for å komme til bilen som de blir hentet av, og at inngangspariet på
Samfushuset er på same side som kjørefeltet.



Fauske Parkering ønsker ikke at veien stenges og begruer det med at det er den eneste
langtidsparkeringsplass i sentru og at de ønsker at begge innfarsveier blir beholdt for lettest
mulig adkomst.

Enhet VVA mener at å plassere 2 stk jersey-steiner rett ut fra hjørnet av samfunnshuset som
vender mot Torggata kan være en god løsning mht å gjøre trafikkbildet v/inngangspariet sikrere.
Steinene vil hindre at bilene kommer for nært inngangspariet. I tilegg må området være godt
belyst.

Eventuell ((vilmannskjøring)) like ved Samfushuset er en politisak, og må rapporteres dit. Selv
om veien til Torggata stenges, er det mulig at man ikke kommer denne til livs.

Rådmanen innstiler på at veien ikke stenges, men det settes opp fysiske hindringer foran
inngangspariet til Samfushuset slik at myke trafikanter ((vernes)).

Bedre belysning ved inngangspariet bør også vurderes.

INNSTILLING:

Veien fra Samfushusplassen mot Torggata stenges ikke.

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspariet til samfunnshuset
vuderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VVA.

Fauske, 23.april 2012

Even Ediassen
Rådmann
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Lise Gunn Hansen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Birger Schjølberg .. birger(gfauskeparkering.no::
30. mars 2012 08:17
Lise Gunn Hansen

Uttalelse til forslaget om stenging av veg.

Hei

Fauske Parkering har Samfunnshusplassen som eneste langtidsparkeringsplass i sentrum og Ønsker ikke atveien fra
Samfunnshusplassen mot Torggata stenges.
Vi ønsker begge innfartsveier beholdt for lettest mulig adkomst.

Med vennlig hilsen

Birger Schjølberg
Styreleder
Fauske Parkering AS
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FAUSKE KOMMUNE
Enhet veg, vann og avløp

Trafikksikring ved samfunnshuset

Har sett litt på denne saken og vurderer at ved å plassere en eller to stk. Jersey
steiner sett ut fra hjørnet av samfunnshuset som vender mot Torggata, se kart kan
være en god løsning mht å gjøre trafikkbildet ved inngangspariet sikrere.

Disse steinene vil hindre at bilene kommer nært inngangspartiet. Steinene må
merkes med reflekser slik at de vil også vises i mørket.

Vet ikke hvor godt belyst området rundt inngangspartiet er, men det bør også
vurderes om det er tilstrekkelig opplyst

Hvis man går for denne løsningen vet jeg ikke om det må politisk behandles. Dette
må eventuelt sjekkes ut

11.04.2012

Frank Zahl

.

Adresse:
Torggata 21

8200 Fauske

Postadresse:
Postboks 84

8201 Fauske

Telefon:
75600600

Telefax:
75600763


