
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 22.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/12 - 076/12 

Møte nr: 7/2012 Til kl. 15:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, 

Kai Inge Sletvold, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo. 

 

Andre: 

Rådmann, enhetsleder plan/utvikling, plansjef, barnas representant, formannskapssekretær. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 23.05.12 

 

 

Beit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  23.05.12  

 

MERKNADER: 

 

8 av 9 representanter tilstede. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Vika på Leivset. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

1. Trafikksikkerhet – Rekkverket på Eiteråga bru er dårlig. 



2. Reguleringsplan boligfelt Kosmo. Har fått beskjed om at kommunen ikke har 

kapasitet i år. Kan dette prioriteres?  

 Kathrine Moan Larsen (FL): 

1. Hva er status for riving av hus i Sulitjelma? 

2. Hva er status for plan for massedeponi? Næringslivet etterspør denne planen. 

 Jens Erik Kosmo (AP): 

Vannrenseanlegget i Valnesfjord. Prøvedrift startet opp i februar. Nå er vannet brunt 

igjen. Hva er status? 

 Ekstra sak: Trafikksikkerhetsplan 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Oppsummering av befaring: 

 Kostnadsoverslag på plass for lyspunkt. 

 Enhetsleder VVA lager overslag på kostnader for rundkjøring 

 Lys kan inn i trafikksikkerhetsplanen. 

 Det gis tilbakemelding på status til plan- og utviklingsutvalget. 

 

Svar på spørsmål: 

Kjetil Sørbotten: 

Pkt. 1. Enhetsleder VVA svarte. Fra 2010 har vi hatt brukontroll. Det er en anmerkning på 

denne brua. Vi har plan for dette. 

Pkt. 2. Plansjef svarte. Har 5-6 planer på vent. Noen er ganske omfattende. Sliter på 

planområdet. Vi arbeider med bemanningen på plan. 

Kathrine Moan Larsen: 

Pkt. 1. Utvalgsleder svarte. Få med Statskog på plan. Få sette i gang prosesser. 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. Første prioritet er hus på Sandneshaugen, så coopvillaen. 

Branntomt i vinter er gitt tillatelse til nå. 

Pkt. 2. Plansjef svarte. Plan i Jodalen har stoppet opp. 

Jens Erik Kosmo: 

Enhetsleder VVA svarte. Startet med prøvedrift fra nyttår. Vi har prøvedrift på 5 måneder. 

Har tekniske problemer med drikkevanntanke som ikke er tett. Det gamle UV-anlegget er i 

drift. Vi overtar formelt ikke anlegget fra leverandør før prøveperioden er ferdig. 

 

Orientering: 

Søknad fra Valnesfjord nærmiljøutvalg via Fauske kommune til departementet. Søknad på 7,2 

millioner kroner. Egenandel kr. 700000 over 3 år. Må arbeide videre med dette. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4039      

 Arkiv sakID.:   12/1029  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    064/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 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. 

 

 

PLUT-064/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4037      

 Arkiv sakID.:   12/1027  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    065/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.05.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 036/12: 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 fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke lenger enn til 11. 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 tillatelse 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 PÅ FASADEN MOT SYD PÅ 

FRITIDSBYGGET I SJEIDEHUSBAKKEN 12, SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 



I h.h.t. vedtak i D/T sak 29/2001 og vedtak i kommunestyre sak 84/04 gir med dette 

enhetsleder plan/utvikling dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel vedtatt 

14.02.2011 samt dens bestemmelser, jvf. PBL § 19-2. 

 

I medhold av PBL § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av omsøkte balkonger på 

hybelleilighetshuset i Sjeidehusbakken 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 Sjeidehusbakken 57 b, Wenche Spjelkavik, tas ikke til følge. 

 

 

 

DPLU. 041/12: 119/1/348 - ERIK ÅSTRØM/ANN KRISTIN SUNDSFJORD - SØKNAD 

OM TILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY FRITTSTÅENDE HYTTE VED 

KJELVANN, 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, jvf plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Det gis dispensasjon fra kommunens planbestemmelse § 2-1 c til å fravike kravet til 

gesimshøyde da maks mønehøyde tilfredsstilles. 

 

I medhold  av PLB § 20-1 meddeles byggetillatelse for oppføring av ny hytte på 

punktfeste 119/1/348 mot at eldre hyrre på maks 30 m2 omgjøres til anneks. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning for SØK, PRO/KPR og UTF/KUT av 

elementbygget fra Bernhard Olsen AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for alt arbeid vedr. tiltaket fra tiltakshaver Erik 

Åstrøm godkjennes, jvf. SAK 10 § 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 tema motorferdsel: 

 

1. Olav Kristensen, Fauske, innvilges inntil 6 turer med snøskuter  pr sesong for 

transport av ved, bagasje og utstyr med snøskuter til siå hytte beliggende i 

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

 



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

mai 2014. 

 

3. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, 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 tillatelse fra grunneier må innhentes 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: 

 

1. Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, Fauske, innvilges dispensasjon for inntil 6 turer pr 

sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta (nr. 6 på vedlagte 

kartutsnitt). 

 

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

med  11. mai 2014. 

 

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

 

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

transport til hytta. 

 

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

tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 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 turer pr sesong for transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta (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. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

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

 

10. Dispensasjon fra Midtre Nordland Nasjonalparkstyre for ferdsel i Sjunkhatten 

Nasjonalpark og tillatelse fra grunneier må innhentes 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 tillatelse til fradeling av ca. 20 dekar skogsmark fra gnr. 

112/10,17 i Fauske kommune. Arealet skal benyttes som tilleggsareal til gnr. 112/1,56 

 

Det gis også tillatelse med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 til omsøkte 

fradeling. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Arealet skal sammenføyes med eiendommen gnr. 112/1,56 

 

 

 

DPLU. 049/12: ROBERT KARLSSON, VALNESFJORD. SØKNAD OM FRADELING 

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 tillatelse 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 hovedbruket 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 29/201 gir gis dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen slik at 

omsøkt fradeling kan gjennomføres. 

 

Med hjemmel  plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse 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. 051/12: 119/388 FAUSKE KOMMUNE  - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET - TILBYGG TIL SULITJELMA 

SKOLE. BYA TILBYGG 747 M2, EKSISTERENDE SKOLE: 676 M2 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse 

for riving av eldre bygningsmasse, tilbygg ny skole samt ombygging av eksist. skole. 

 

I forbindelse med riving må det innsendes avfallsplan og sluttrapport. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 23.06.2011 sak 101/11. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Espen Aursand Arkitektkontor AS, Total brannsikring 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 FRALING AV CA. 115 M2 

AV EIENDOMMEN GNR. 77 BNR. 50. KJØPER: MERETHE HAUGEN, NORDVIKA 

 

VEDTAK : 
 

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

omsøkt. 

 

 

 

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

 

VEDTAK : 
 



Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og godkjenner med hjemmel i kommunens 

vernskogbestemmelser 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 II på strekningen fra Granheibekken og videre 

over Smolikbekken og Balmielva flyttes ca 150 meter sørvestover (bl.a. til det punkt hvor 

bilveien krysser Smolikbekken). 

 

Denne godkjenningen 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 v/Kjelvannskrysset 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) Grunneier (Statskog) må gi tillatelse 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 

SANKTHANSHÅGEN 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 

grunnarbeider 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 tillatelse til riving av brannskadet 

hus i Sandnes 39 på eiendommen 119/137,160,161,162,163,385 som omsøkt. 

 

Rivingsavfallet må som opplyst leveres på godkjent deponi. 

 

Avfallsrapport og kvittering av avlevert bygningsavfall må innleveres 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 PÅBYGG 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 byggetillatelse 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 10’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 vann 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 LØKÅS 

 

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

til fradeling av omsøkte hyttetomt 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 hyttetomten ikke 

legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hytta ikke 

plasseres nærmere elva (flomnivået) enn 20 meter.  

 



Det gis også tillatelse til fradeling av omsøkte hyttetomt på 1 dekar med hjemmel i plan- 

og bygningslovens § 20-1. Det settes som betingelse for en slik tillatelse at hyttetomten 

ikke legges nærmere verna vassdrag/Tokdalåga (flomnivået) enn 10 meter og at hytta 

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 tillatelse til punktfeste av 

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

 

 

 

DPLU. 061/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST 

BELGGENDE VED CALALVES (TJALLANES) 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 tillatelse til punktfeste som 

omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 062/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV NAUST 

BELIGGENDE VED NAUSTBUKTA VED KJELVATNET - GNR. 119 BNR. 1. FESTER: 

OLA TANDE HANSEN OG MARTE EILERTSEN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i lan og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste som 

omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 063/12: GNR 108, BNR 1 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. lovens 

forskrift om bærekraftig skogbruk § 8). 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-065/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 12/3669 U 12/936 25.04.2012 Kjetil Skår KJETIL SKÅR. UTFYLLING PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 105 BNR. 

2 PÅ LUND 

 12/3791 I 08/501 26.04.2012 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

REGULERINGSPLAN - 

DETALJPLAN - 

JERNBANEGATA 3 - 

STADFESTING AV 

KOMMUNENS VEDTAK 

 12/4096 I 04/2867 08.05.2012 Miljøverndepartementet KLAGE PÅ AVSLAG PÅ 

SØKNAD OM OPPFRISKNING 

FOR OVERSITTELSE AV FRIST 

FOR Å FREMME KRAV OM 

ERSTATNING I FORBINDELSE 

MED OPPRETTELSEN AV 

SJUNKHATTEN 

NASJONALPARK I 

NORDLAND 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-066/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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 UTARBEIDING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: Kommuneplanens samfunnsdel – Fauske 2025 vedtatt 8.9.2011 

Kommunal planstrategimal for Fauske 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunal planstrategi er et nytt 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 forankret 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 kommunal 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 kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 

og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 

medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 

kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling 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. kapittel 11.  

 

Gjennom den kommunale planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres, helt eller delvis, eller videreføres uten endringer. Det skal også tas stilling til om det er 

behov for revisjon av underordna planer. 

 

Fauske kommune har en nylig oppdatert kommuneplan: 

- areadel vedtatt 3.2.2011 

- samfunnsdel vedtatt 8.9.2011 

_____________________________________________________________________________ 

Vurdering: 



 

Kommuneplanen tar for seg kommunens sentrale utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. 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 

grunn for gjeldende plan.  

 

Som grunnlag for kommunens planstrategi må det utarbeides et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

innen sentrale områder knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 

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 vurdering av den forventede utvikling i 

kommunen og av de økonomiske ressurser som står til rådighet slik det fremgår av 

økonomiplanen. Det skal være sammenheng mellom målene i samfunnsdelen og tiltak i under 

liggende planer som siden avspeiler seg i økonomiplanen. I Fauske kommune er sammenhengen 

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 

oppstart i planutvalget den 22. mai 2012. Vi vil på denne måten få signaler om prioriterte 

oppgaver og få et bedre grunnlag 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 

- Samfunnsdel beholdes som i dag, med redigeres og kobles sterkere til handlingsplaner  

- Fokus på kunnskap om planprosess og allerede vedtatte planer 

- Diskutere overordnede trekk i samfunnsutviklingen  

 

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

 

 

PLUT-067/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 



PLUT har satt i gang prosessen med å legge frem en planstrategi for kommunestyret 

høsten 2012. Innspill i saken legges til grunn i det videre arbeid. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

PLUT har satt i gang prosessen med å legge frem en planstrategi for kommunestyret 

høsten 2012. Innspill i saken legges til grunn i det videre arbeid. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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RULLERING AV PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

   

 
Vedlegg: Forslag til plan for Den kulturelle skolesekken 

 

Sammendrag: 
 

Kommunene og Nordland fylkeskommune er nå inne i siste virkeår (skoleår) av vedtatte plan for 

Den kulturelle skolesekken (Dks). Nordland fylkeskommune 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 kunne hente ut økonomiske ressurser fra og få tilgang til 

kunstproduksjoner fra fylkeskommunen. Frist er satt til 1.juli 2012. 

 

Kommunens eksisterende plan, Den kulturelle skolesekken 2008-2012, danner grunnlaget for 

revideringen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Den kulturelle skolesekken(Dks) er en nasjonal ordning som skal medvirke til at elever i skolen 

får et profesjonelt kulturtilbud. Ordninga kom første gang inn på statsbudsjett i 2001. Arbeidet 

med Dks er organisert på nasjonalt, regionalt(fylke) og lokalt nivå. 

Mål og prinsipp for ordningen er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) ” Kulturell 

skulesekk for framtida”. 

 

Fra 1.9.2011 ble skolene samlet i en enhet. Dette har lettet og bedret samarbeidet mellom dks-

koordinatoren og skolenes rektorer. Koordineringsansvaret for Den kulturelle skolesekken ligger 

hos rektor i kulturskolen.  

Gjeldende plan har blitt gjennomgått og evaluert årlig. Gjennom møter med Dks-kontaktene, 

lærerne og enhetslederne/rektorene har det kommet fram ønsker om videre arbeid. 

Blant annet understreker lærere at de ønsker at elevene skal få jobbe i verksteder. Planen gir 

mulighet for verksted på alle trinn. Alle ved skolene presiserer at det er viktig med forutsigbarhet 

og tidlig datofesting av tiltakene. Dette ivaretas gjennom at det årlig utarbeides en Kulturell 

timeplan for gjeldende skoleår. Denne er klar ved skolestart og distribueres blant skolens ansatte 

og sendes med alle elever til heimen. 

 

Det har i den nye planen vært nødvendig å kutte i tiltakene for å få økonomien i balanse. Planen 

er likevel fortsatt ambisiøs og vil kreve egeninnsats fra kommunen. 

Det er pr i dag ikke aktuelt for kommunen å organisere hele skolesekken selv, noe som vil kreve 

ytterligere planarbeid. Dette vil vurderes på nytt i løpet av perioden.  



I forrige planperiode ble det satt fokus på enhetstankegangen. Enhetstankegangen er også 

styrende for den nye planen og det er fortsatt stort fokus på kulturarv. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Skolene har gitt positive tilbakemeldinger på tiltakene i Den kulturelle skolesekken. 

Kommunikasjonen mellom kultur og skole har fungert 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 fungerer godt. Det er likevel viktig at alle tiltakene vurderes 

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 vurdere/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 utnyttes 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.  

 

 

PLUT-068/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rektor kulturskolen til videre forføyning    
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FORSLAG TIL  OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Jakobsbakken - plankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Statskog SF forslag til reguleringsplan for 

Jakobsbakken. 

 

Planområdet omfatter hele bebyggelsen på Jakobsbakken, 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 

Jakobsbakken slik det var i tiden frem til 1968, da gruvedriften på Jakobsbakken 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 infrastruktur: Kjøreveg. Felles atkomstveg, avkjørsel.    

3. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift: Friluftsområde på land, 

friluftsområde i vassdrag. 

4. Hensynssoner: Bevaringsområde.  

 

Området Jakobsbakken er i gjeldende kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken avsatt til 

byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er båndlagt etter kulturminneloven i påvente av 

reguleringsplan. 

Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor plankravet i kommuneplanens arealdel. 

 

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

 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

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

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold   

Nei  



Steinras, steinsprang Nei  

Is-/snøskred Nei  

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei  

Flomfare Nei  

Springflo Nei  

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 

etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei  

Annet… Nei  

 

 

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

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

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

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  

- landbruksareal 

- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 

 

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

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

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  

Olje-/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer for 

eksempel industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Nei  

Forurenset grunn og sjøsedimenter, 

endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  

Dumpeområder i sjø Nei  

 

 

INFRASTRUKTUR 

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

som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

- hendelser på veg 

- hendelser på jernbane 

- hendelser på sjø/vann 

- hendelser i luften 

Nei  

Veger med mye transport av farlig gods Nei  

Ulykkesbelastede veger Nei  



Støysoner ved infrastruktur Nei  

 

 

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 

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

derfor bør ha en grundig vurdering. 

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

Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  

Skole/barnehage Nei  

Flyplass Nei  

Viktig vei/jernbane Nei  

Jernbanestasjon/bussterminal Nei  

Havn Nei  

Vannverk/kraftverk Nei  

Undervannsledninger/kabler Nei  

Bru/demning Nei  

  

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

eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

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 bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos representantene for 

miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

reguleringsplan for Jakobsbakken ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-052/10 VEDTAK-  07.09.2010 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Reguleringsplan for Jakobsbakken legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen ivaretar 

ikke helheten i å bevare Jakobsbakken som kulturminne etter gruvedriften i Sulitjelma. 



Faginstanser bør få komme med en vurdering hvordan Jakobsbakken blir tatt vare på 

som et kulturminne. 

 

Innstillingen 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 Jakobsbakken ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Jakobsbakken. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

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

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10 – 22.11.10. Det er 

innkommet 13 uttalelser til planforslaget. Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til 

planen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

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

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

fremstår. 

 

 

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

 

”Vegfaglig uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Jakobsbakken 

 

Fylkesveg 543 går frem til Koopen og derfra er det privat veg videre til hovedtyngden av 

bebyggelsen. Sommerstid kjører alle frem til sin fritidsbolig. Det er planlagt fire store 

parkeringsplasser P1-P4 langs fylkesvegen. Disse er i hovedsak planlagt for privatpersoner 

som bruker egne fritidsboliger fordi private veger ikke brøytes vinterstid. 

 

Parkeringsplasser for fritidsbebyggelse 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. 

 

P1, P2 og P3 har til sammen 71 parkeringsplasser og er lagt helt inn til fylkesvegen med 

direkte avkjøring for hver enkelt parkeringsplass. Det betyr at fylkesvegen må benyttes som 

manøvreringsareal og til snuplass. Fartsgrensen på vegen er 80 km/t selv om 

kjørehastigheten er noe lavere på grunn av den smale grusvegen. Det er liten trafikk her, men 

vi mener likevel slike nye parkeringsløsninger ikke er akseptable av trafikksikkerhetsmessige 

grunner. 

 



Parkeringsplass P4 med 108 parkeringsplasser ligger utenfor fylkesvegen, men inn- og 

utkjøringen har en bredde på 70 m langs fylkesvegen. Her må adkomsten strammes opp og 

lages inn- og utkjøringer fra fylkesvegen i endene av parkeringsplassen dersom tilstrekkelig 

frisikt kan dokumenteres. Det resterende trafikkarealet mot fylkesvegen må gis en fysisk 

atskillelse fra fylkesvegen som tilfredsstiller vegnormalene. 

 

Parkeringsområdene er plassert relativt langt fra fritidsbebyggelsen og de bør plasseres noe 

nærmere for å minimalisere gangtrafikken på fylkesvegen. Alle parkeringsområdene må 

planlegges atskilte fra fylkesvegen utenfor vegens eiendomsområde med snuplass og felles 

atkomst. Parkeringsplassene må plasseres i god avstand fra fylkesvegen slik at parkerte biler 

ikke blir skadet av snøutkast fra brøytebilen. 

 

Av trafikksikkerhetsmessige grunner som nevnt ovenfor har vi innsigelse til 

parkeringsløsningene P1, P2, P3 og P4, på grunn av plasseringene, utformingene og på 

grunn av reguleringsformålet. 

 

Statens vegvesen forvalter og drifter 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 innspill tidligere i planprosessen. Dersom det er behov for 

offentlige 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 byggegrense fra fylkesveger er 50 m fra 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 godkjennes av Statens 

vegvesen. 

 

Planfaglig uttalelse 

Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i 

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er først og fremst 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 innspill Nordland 

fylkeskommune har gitt i planprosessen. Det bemerkes likevel følgende: 

 



Som vi tidligere har gitt innspill om, kan det være god grunn til å la det inngå i bestemmelsen 

om tilbakeføring at “”dette kan tillates 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””). 

Vi stiller 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 fargesetting på stedet. 

Det anmodes videre om at det tas inn i bestemmelsene at veiene og parkeringsplassene skal 

ha grusdekke. En eventuell asfaltering ville forringe kulturmiljøkvalitetene, og bør ikke 

tillates.   

 

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 vesentlige punkter: 

 

 Formålet med å etablere parkeringsplasser langs fv. 543 er å tilby utfartsparkering til 

folk flest, og er ikke ment som privat parkering for brukerne av fritidsboligene på 

Jakobsbakken. Fritidsboligene har egen parkering inne i bebyggelsen. Antall 

regulerte parkeringsarealer er også vesentlig redusert – fra 4 til 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 planutkastet er en utvidelse av eksisterende 

parkeringsplass, mens P1 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 P1 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 av plassen, 

samt at den får en tilfredsstillende 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 plankartet endret og forelagt 

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen for ny vurdering. 

 

Revidert plankart, sist revidert 15.02.2012 og reviderte bestemmelser, sist revidert 10.01.2012 

er vurdert og foreliggende innsigelse er formelt trukket i ovenstående brev av 13.03.2012. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse er i det vesentlige tatt til følge med tilhørende endringer i 

reguleringsbestemmelsenes § 2.2 som følger: 

 

 Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. 

 Alle veger og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak 

av fv.543, som kan asfalteres. 

 

o Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 

utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling 

og fargesetting på stedet.  

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.) der dette er mulig, bevares og 

gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes 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. 

 

 

Uttalelse fra NVE region nord. 
“NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag 

og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker 

hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres. 

 

Innenfor planområdet er det to vann; Vaffelkaktjønna og Badedammen. Elveos og randsoner 

langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi 

og biologisk mangfold. For å sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer 

anbefalte NVE i vårt innspill 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 

til vårt innspill 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 – fritidsbebyggelse”” ligger 

svært nært vassdrag. Byggeområdene er imidlertid avmerket som hensynssone, “”bevaring 

kulturmiljø””. NVE vurderer da at det ikke vil være tillatt 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. 

“Reindriftens 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 (fryser til i mildværsperioder), og distriktet har derfor 

hatt konvensjonsbeiter i Älvsbyn. 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 gruvedriften 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 Reindriftsloven paragraf 28. Forbudet kommer til å kunngjøres i 

Avisa Nordland en måned før 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 gruvedrift, vannkraftutbygginger, veibygging, 

fritidsboliger og alpinanlegg. Disse legger direkte beslag på beiteland, men påvirker samtidig 

reinens naturlige beitebruk og trekk mellom de forskjellige beiteområdene. Videre gjør 

skuterløyper, hundekjøring, 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. Reindriftsforvaltningen deler distriktets bekymring. 

Selve tiltaket innebærer ikke en tilsynelatende stor endring i landskapet, da størsteparten av 

bygningsmassen eksisterer i dag. Men en eventuell økt tilrettelegging for turisme, og da 

spesielt mtp. herberge/bevertningsbygg, gir grunnlag for 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. Reindriftsforvaltningen har tidligere vært i dialog 

med Fauske kommune og Sulitjelma Nærmiljøutvalg vedrørende planleggingen av skiløyper i 

Sulitjelma. Det er et sterkt ønske fra Reindriftsforvaltningens 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 reindriften. Tiltakshaver Statskog 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 reindriften, dette jfr. reindriftslovens § 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, skilling og slakting. 

 

Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i 

området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, 

idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for 

reindriften. 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.”” 

 

Reindriftsforvaltningen vil gjerne påpeke dette, da det kan innebære begrensninger i den 

fremtidige bruken av områdene i tilknytning til Jakobsbakken.  

 

Utover dette har vi ingen merknader til reguleringsplan m/bestemmelser.”    

  

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune har i utgangspunktet ikke krevd 

konsekvensutredning tilknyttet planarbeidet. I forbindelse med varsling om oppstart av 

reguleringsplanen har Reindriftsforvaltningen ingen merknader til selve planområdet, men tar 

forbehold om konsekvenser for nærliggende vår- og høstbeiter for reinen. 

 

Rådmannen viser til at planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting, 

kun gjenoppbygging på noen få tufter etter tidligere bebyggelse. 

 

Når det gjelder generell ferdsel utenfor planområdet og eventuelle begrensninger i den 

fremtidige bruken av områdene i tilknytning til Jakobsbakken er det svært viktig med 

god/tilgjengelig informasjon. 

 

I planforslaget er det nå innarbeidet to offentlige parkeringsplasser (P1 og P2) som bl.a. er 

planlagt tilrettelagt som innfallsport til Junkerdal nasjonalpark. 

Mellom disse ligger et område for Allmennyttig formål, A-Info. Her kan det oppføres bl.a. 

informasjonstavle for brukere av friluftsområdene omkring Jakobsbakken. 

En del av informasjonen her vil naturlig kunne ha fokus på de problemstillinger som 

fremsettes vedr. reindrifta i området. 

Her vil selvfølgelig reinbeitedistriktet selv ha ansvar/mulighet for god informasjon. 

 

 

Uttalelse fra Kommuneoverlegen. 

“Kommuneoverlegen har ingen merknader eller innsigelser til planforslaget.” 

 

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 Bergverksmuseum. 

“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 stilles 

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 kulturminner ved norske bergverk. Endelig rapport fra dette arbeidet skal 

foreligge i 2012. I 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 og fylkeskommune har forsømt 

seg ved ikke å benytte båndleggingsperioden til å utarbeide en bevarings- eller 

kulturminneplan for området. 

 

Nå har Statskog ved A/S Salten Kartdata (SKD) fremmet forslag til reguleringsplan for 

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 var i årene fram til 1968, 

da gruvedriften ble nedlagt. Det er vanskelig å se at man kan oppnå en slik ivaretakelse, da 

planforslagets konkrete bestemmelser tar sikte på utbygging 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 retningslinjen status for bygningsmassen pr. 1968. Av 

planbestemmelsene mener vi likevel at det for 2.3.27 (Stallen), 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2 

(Titanic) kan tillates 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 tillates. I stedet bør eksisterende garasjebygg rehabiliteres for opprinnelig 

bruk, og areal for biloppstillingsplasser 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 Jakobsbakken var i kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken (vedtatt 20.06.02) 

avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, men båndlagt etter kulturminneloven i påvente 

av reguleringsplan. 

Oppstart av foreliggende reguleringsplan ble varslet i 2006. Fokus i dette planarbeidet er at 

området foreslås regulert til kulturelt bevaringsområde. 

Rådmannen anser at foreliggende reguleringsplanforslag er i tråd med intensjonen i 

kommunedelplanen. 

 

Kulturminnefaglig har Nordland fylkeskommune har vært med i prosessen med utarbeidelse 

av plankart og bestemmelser.     

Områdene for bebyggelse og anlegg, med unntak 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 til rette for gjenoppføring av følgende bygg som ikke står i 

dag (bare grunnmur): FrB-30-Stallbrakka, FrB/HB-31-Titanic, FrB-32-Edinhuset, FrB-33 og 

FrB-34-Stigerbrakka-uthus. Altså 5 bygninger. 

Forutsetningen for å gjøre dette er i følge bestemmelsene at opprinnelige tegninger eller annen 

dokumentasjon som viser opprinnelig utseende skal legges til grunn. Der dokumentasjon på 

opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas utgangspunkt i tradisjonell 

bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og fargesetting på stedet. 

 

Reviderte bestemmelser gir åpning for oppføring av 3-4 nye garasjer i sammenheng med 

eksisterende garasjerekke og helt tilpasset eksisterende bygninger. Eksisterende garasjebygg 

kan rehabiliteres i sin nåværende form og størrelse, jfr. reviderte bestemmelser. 

Rådmannen anser dette som svært begrenset utbygging av nye garasjer.  

 

 

Uttalelse fra Nordlandsmuseet. 

 “Nordlandsmuseet mener at det fremlagte forslag til reguleringsplan ikke gir god 

nok begrunnelse for å legge utbyggingspress på et av våre viktigste kulturmiljøer fra 

nordnorsk bergverkshistorie. Statskog og kommunen bør i denne sammenheng 

avstå fra å fremme forslag til reguleringsplan med sikte på utbygging i et område 

som er foreslått regulert til kulturelt bevaringsområde, og hvis status ikke er 

vesentlig endret siden oppstart av planarbeidet. Vi bør ha råd til å ta vare på 

gruvebyen Jakobsbakken som et unikt kulturmiljø i skandinavisk målestokk. 

 

 Sulitjelma tettsted og fjellområdene rundt har i dag anslagsvis 1000 fritidsbygg. 

Etter reguleringen av Daja med etablering av fjellandsbyen har Sulitjelma fått om 

lag 200 nye fritidsenheter, og fortsatt finnes det flere titalls ledige festetomter. Det er 

derfor ikke behov for etablering av nye fritidsboliger i Sulitjelma-området.   

 

Begrep i reguleringsplanen 

Planen benytter begrepet “”tilbakeføring””, men uten å foreta 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 imidlertid for 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 anføre at arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør 

videreføres på grunnlag av de premisser som ligger i forslag til reguleringsplan. 

Nordlandsmuseet mener at det videre arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken 

stilles i bero inntil det foreligger en kulturminneplan for Sulitjelma fra Fauske kommune. 

 

Nordlandsmuseets vurdering av den tidligere gruvebyen Jokobsbakken 

Gruvebyen Jakobsbakken står i en særstilling, ikke bare i den lokale bergverkshistorien, men 

også internasjonalt. Stedet utgjør i stor grad et komplett bygningshistorisk miljø, med ulike 

typer bygninger godt bevart og forskånet fra ødeleggende inngrep. Stedet har bevart den 

karakter det hadde da gruva var i drift, 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 gruvesteder finnes ikke i Skandinavia. Jakobsbakken er derfor et kulturminne av 

regional og nasjonal interesse. 

 

 Samspillet 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 Willi Nielsens utviklingsplan for 

Jakobsbakken gir til sammen et bygningsmiljø av høy arkitektonisk kvalitet. Flere 

publikasjoner vitner om den arkitektoniske verdi stedet representerer: Jakobsbakken er omtalt 

i boka “”Århundrets boligprosjekter i Norge””, et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, 

Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Arkitekturmuseum. Stedet er omtalt i “”Sosial 

boligbygging i Norge 1740-1900, fra arbeiderbolig til husbankhus”” av Tore Brantenberg. 

“”Rapport fra enn registrering i Sulitjelma”” av Birger Dahl ved Norsk Arkitekturmuseum. 

Arkitekt Erling Willi Nielsens kunstneriske karriere og hans bidrag til arkitekturen på 

Jakobsbakken er belyst på Nettstedet Arc! (www.arkitekturhistorie.no). Jakobsbakken er også 

tatt med i en internettpublisering fra Universitetet i Tromsø fra 2007: “”Arkitekturguiden for 

Nord-Norge og Svalbard””. 

 

Eneste bevarte høgfjellsgruve 

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 viktig for menneskers tilhørighet og 

http://www.arkitekturhistorie.no/


identitet. Bygningsmiljøet understreker stedets egenart og bidrar til opplevelseskvaliteter. 

Høgfjellsgruva Jakobsbakken står i en særstilling i Sulitjelma gruvemuseum/Nordlandsmuseet 

formidling av bergverkshistorien i Sulitjelma. Museet tilbyr guidet besøk av høgfjellsgruva og 

mottar busslaster med folk fra hele landet, samt at dette er et tilbud til gjester ved hotell og 

turistanlegg i området. Stedet gir en unik mulighet til å formidle samspillet mellom natur og 

det menneskeskapte miljøet i gruvesamfunnet Sulitjelma, ikke minst hjulpet av et godt 

dokumentasjonsmateriale om gruvedrift og samfunnsliv på Jakobsbakken. 

 

Mange kilder til dokumentasjon 

Jakobsbakken er svært godt dokumentert gjennom fotomateriale fra starten av og fram til 

gruvedriften stanset i 1968. Både museum og historielag har fotomateriale som gir et svært 

godt grunnlag for å kunne fremlegge eksteriørbestemmelser for alle bygninger. Sulitjelma 

Aktiebolags arkiv er også en god kilde til å studere utviklingen av høgfjellsgruvene. 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 høgfjellsgruva. 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 

skjøtsel 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 til Sagmo, Gammelveien fra Jakobsbakken via Helsingborg dagbrudd og ned 

til Langvatn og Sulitjelma. Langs denne transportveien finnes en rekke kulturminner knyttet 

til gruvedriften. Her kan nevnes “”Lappgrava””, torvmyrene, Helsingborg dagbrudd, 

steinmuren etter “”Trea”” og veien til Sagmo. Idrettslaget Malm arrangerer årlig turmarsjen 

“”Malmdilten””, langs den gamle hestekjerreveien 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 reguleringsplan for Jakobsbakken tar i liten grad hensyn til stedets kulturverdier 

og representativitet både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget preges av Statskogs 

intensjoner om utvidet fritidsbebyggelse. Et eksempel er ønsket om å tillate gjenoppbygging 

av gamle utedorekker og uthus til fritidsboliger. Vi antar at dette vil stride mot dagens 

byggeforskrifter. I tillegg er disse fjernet i takt med at boligene på Jakobsbakken fikk 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 tilfredsstillende analyse av hvordan man skal løse trafikk- og 

parkeringsproblemene ved å opprette et tjuetalls nye fritidsboliger innenfor 

utbyggingsområdet Jakobsbakken. Området ved Jakobsbakken er et av de mest besøkte 

områdene for dagsturer i vinterhalvåret, i tillegg 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 Jakobsbakken, med infrastruktur og bomiljø slik det fremstår i år 2010, bevares 

som kulturmiljø. 

 

§ 2 Bebyggelse. Det tillates 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 tillates ikke, heller ikke 

mindre tilbygg. Det tillates ikke oppsetting av markterrasser, badestamper o.a. faste 

installasjoner 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 Sulitjelma 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 “”hytter””. Det har aldri vært oppført hytter på 

Jakobsbakken! Figur 78 er en ulovlig oppført badstue, og figur 79 omtales i planen 

som hytte. Dette er en garasje. 

 

Pkt. 2.3.22 Nybyggan – a. Panoramavindu fjernes. 

 

Pkt. 2.3.27 Stallen. Dette er den eneste bygningen som Nordlandsmuseet mener kan 

egne seg som fritidsbolig. 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 rehabilitere 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 tillates ikke oppføring av nyoppførte fritidshus 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 revet før 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 tillates ikke nyoppføring av garasjebygg 

innenfor utbyggingsområdet. Dette vil representere et dramatisk inngrep i 

kulturmiljøet og nødvendiggjør en konsekvensutredning. 

Eksisterende garasjebygg rehabiliteres og bevares, men tillates 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 Allmennyttig formål. Pkt. om servicebygg utgår. Det tillates ikke oppsetting av 

servicebygg som bryter med eksisterende bygningsstruktur. Vi anbefaler at 

eksisterende bygninger, som “”Gruvebadet””/Saltdalsbrakka, søkes overtatt til 

formål servicebygg og informasjonssenter. Bygget er svært godt egnet til formålet. 

Huset kan også romme en utstilling 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 skjøtselstiltak. Å slå området en gang i året, vil trolig være 

tilstrekkelig til å holde det i hevd. “”Tennisbanen”” på Jakobsbakken var opprinnelig 

en grusbane, og oppgrusing vil antakelig holde plassen i hevd i mange år fremover. 

Grunneier bør også pålegges vedlikeholdsansvar av heishjulet, som et viktig symbol 

for gruvedriften på Jakobsbakken.   

 

3.2 Parkeringsplasser. Området mellom eksisterende  garasjer kan vurderes for 

forsiktig utfylling 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 Jakobsbakken egne seg for 

parkering. Eksisterende parkeringsplass ved fylkesvei 543 lenger øst, bør vurderes 

utvidet og tilrettelegges bedre for parkering. 

 

Planprosess og medvirkning 

 

Nordlandsmuseet er tilknyttet Bergverksnettverket, et nasjonalt nettverk for museer med 

ansvar for bergverk og kulturminner knyttet til bergverkshistorie, drevet av Norsk 



Bergverksmuseum. Norsk Bergverksmuseum er på oppdrag av Nærings- og 

Handelsdepartementet i ferd med å kartlegge kulturminner ved norske bergverk og har i en 

foreløpig vurdering foreslått 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 driftsansvaret for besøksgruve og 

gruvemuseum i Sulitjelma, og er ansvarlig for formidlingen av gruvehistorien i Sulitjelma.”  

     

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling av uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune og Norsk Bergverksmuseum ovenfor. 

Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting. Det tillates kun 

gjenoppbygging på 5 tufter etter tidligere bebyggelse. Dette skal skje etter en grunding 

vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Det sikrer dermed at 

bebyggelsesstrukturen på stedet kan gjenskapes/bevares. 

For øvrig åpnes det for små tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette skal skje etter en 

grunding vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Dette vil gi planen en viss 

(men svært begrenset) grad av fleksibilitet.  

 

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. 

 

Rådmannen ser egentlig ikke den store forskjell/motsetning 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 

gruvedriften på Jakobsbakken ble nedlagt. 

 

Med bakgrunn i tilhørende reviderte bestemmelser anbefaler rådmannen at foreliggende 

planforslag opprettholdes. 

 

Beboere i området har utrykt tilfredshet med planforslaget. I denne sammenheng er det svært 

viktig at de som skal bo i husene får eierforhold/tilhørighet til reguleringsplanen og føler at 

kulturminneformålet 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 Jakobsbakken. I et 

kulturminnefaglig 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 stilling til fremtidige tiltak i dette området. 

 



Nordlandsmuseet fokuserer på 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. 

Her viser rådmannen til at foreliggende reguleringsplan er en detaljplan som viser hva 

arealene innenfor formålsgrensene kan brukes til. Historiske forhold/sammenhenger med 

andre gruver/gruvesamfunn kan derfor vanskelig være tema i reguleringsplanen. 

 

I kommunedelplaner for Sulitjelma (vedtatt 03.02.11) fremkommer følgende retningslinje 

som bl.a. 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 og for saksbehandling etc… 

I en slik generell Kulturminneplan (ikke reguleringsplan) for hele Sulitjelma vil det være 

naturlig at påpekte historiske forhold synliggjøres. 

 

Reguleringsbestemmelsene åpner bl.a. for at uthus ved FrB-8b-Beiarbrakka kan settes i stand 

og brukes som selvstendig fritidsboligenhet eller et uthus eller anneks tilknyttet Beiarbrakka. 

Bygget står fortsatt og uansett hva som blir endelig bruk av bygningen gir bestemmelsene 

føring for at bygningens form og utseende skal opprettholdes. Dette skal også skje etter en 

grunding vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres.  

Er det noen som tar utfordringen og vil prøve å gjennomføre et prosjekt som fritidsbolig 

anbefaler rådmannen at dette må være en mulighet. Planforslaget anbefales opprettholdt på 

dette punkt. 

 

I uttalelse fremsettes det anmodning om at grunneier pålegges å bevare “Støkkan” og 

“Tennisbanen” mot gjengroing. Likeledes at grunneier pålegges vedlikeholdsansvar av 

heishjulet som et symbol for gruvedriften på Jakobsbakken. 

Bindende reguleringsplan gjelder regulering av de fysiske ressurser (arealene) og tilhørende 

bestemmelser skal være juridisk bindende. Således er det mange forhold det ikke kan gis 

bestemmelser 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 benytte 

bygninger, anlegg og grunn. 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 i hus nr. 14 på Jakobsbakken v/Eivind Sommerseth. 

“Fornøyd med planen 

Først vil vi uttrykke at vi er fornøyd med det forslag til reguleringsplan for Jakobsbakken som 

nå er lagt ut til 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 tufter. 

 

Dilemma i bruk av skjønn 

I denne sammenheng er det også et dilemma at husene på Jakobsbakken i perioden med 

gruvedrift 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 tillates 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, skiftet 

bordkledning, skiftet 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 dårlig forfatning. Basert på dette utgangspunktet har vi skiftet tak (skifer er byttet mot 

skifer), skiftet 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 kommentarer på det nye tilbygget. Vi tror derfor at vårt prosjekt kan være et 

eksempel på hvordan justering av byggene kan skje. 

 

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 tillates trafikk fram til 

Festiviteten og at beboerne kan parkere ved husene. 

 

Navn på hus 

I plandokumentet kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Vi har søkt å finne ut hva som er et 

riktig navn, bla ved å snakke med personer som bodde i huset på Jakobsbakken på 50 og 60 

tallet. Dette navnet bygger på en “”tynn”” fortelling som få av de som bodde der kjenner. 

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 Norum familien har 

bodd lengst i huset (1917 – 1961).” 

 

Vurdering/anbefaling: Sommerstid vil beboerne fortsatt kunne parkere ved sine hus. Når det 

gjelder vinterparkering anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes 

§ 2.7 – Felles lekeområde, ballplass, FL1-Tennisbanen: Område FL1 er til felles bruk som 

lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes til 

vinterparkering. 

 

I plandokumentene kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Fra personer oppvokst på 

Jakobsbakken fremkommer Frelsesarmeen som benevnelse på denne bygning. I Fauskeboka 

er også dette navnet brukt. 

For ikke å skape forvirring anbefaler rådmannen at denne benevnelse opprettholdes. 

I henhold til planbestemmelsenes § 2.2 kan det på alle bygninger settes opp et skilt på 

fasaden, med navn på bygningen og eventuelt en kort historikk. Her kan det tas inn noe av det 

som fremkommer i innspill ovenfor vedrørende tidligere eiere av bygningen. 

 

 

Uttalelse fra Øystein Nyhagen vedrørende bygning Kabelvåg på Jakobsbakken. 

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. 

Stiller seg litt annerledes 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 rullestolbrukere. 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 plankart/bestemmelser. 

 

Vurdering/anbefaling: Nytt pkt. under pkt. 2.2 – Fellesbestemmelser – lyder slik: Alle veger 

og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak av fv. 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 

teknisk forskrift. Alle tiltak 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 rullestol. 

 

Parkeringsplass P2 viser 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Ettersom det ikke 

tillates fast dekke (asfalt) i reguleringsområdet vanskeliggjør dette konkret avmerking av disse 

som vist i plankartet. 

Med bakgrunn i foreliggende uttalelse anbefaler rådmannen at 2 parkeringsplasser for 

bevegelseshemmede anlegges samlet i nordvestre 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.119 bnr.366. 

Planbeskrivelse må derfor rettes opp vedr. pkt. 4. Statskog SF eier ikke all grunn innenfor 

planområdet. 

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 Krűger. 

“Det vises til reguleringsplan utlagt til offentlig gjennomsyn, 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 innspill 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 P1, P2 og P3 som 

ligger i et søkk, vinterstid normalt har store snøskavler, og området kan på 

tross av brøyting blåse igjen med snø i løpet av en natt. Det er heller ikke 



tilrettelagt med strøm for nødstart/motorvarmere i området. Brøyting av 

hovedveien vil også gi problemer for utkjøring fra dette området. Sikkerhet 

for tyveri og hærverk kan også oppfattes som en utfordring. Vi anbefaler 

derfor å ikke benytte områdene P1, 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.10 – Koopen vinterstid. Praksis har også vært at 

tennisbanen har vært brøytet til vinterparkering. Vi vil anbefale at denne 

praksis kan fortsette, kanskje 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 

forretningsdriften 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 teksten justeres til “”Eksisterende bygninger 

tillates ikke revet permanent. Dog kan riving og gjenoppbygging ihht §2.3 

tillates””. 

3. FrB/HB-31 Titanic og FrB-27 Stallen 

a. Reguleringsplanen foreslår at Koopen og Lasarettet sees i sammenheng 

med en ny oppbygging av Titanic, og at disse byggene ansees som én 

naturlig enhet. I dagens drift av Fjellsenteret er Lasarettet, Koopen og 

Kapstø å betrakte som én driftsenhet med forsamlingssal, kjøkken og 

overnatting/internat. Driftsmessig vil det være en fordel for Fjellsenteret å 

samle driften 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-18. Bygningen opprettholdes som 

fritidsbolig/internat forretningsdrift.””   

5. FrB/HB-10 Koopen 

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 til fritidsbolig. Bygget 

benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også om at 

teksten justeres til “”…FrB/HB-7 opprettholdes brukt til næringsdrift, 

eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.”” 

7. FrB-8a Beiarbrakka 



a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Beiarbrakka som brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”…FrB/HB-8a opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3 

boligenheter.”” 

8. FrB-9 Villaen – Overstigeren 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Villaen (Overstigeren) som brukt til 

fritidsbolig. Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber 

derfor også om at teksten justeres til “”… FrB/HB-9 opprettholdes brukt 

til næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2 

boligenheter.”” 

9. FrB-16 Hjemmet 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Hjemmet som brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”… FrB/HB-16 opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 4 

boligenheter.”” 

10. FrB-27 Stallen 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Stallen som mulig brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”… FrB/HB-27 opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2 

boligenheter.”” 

  
Vurdering/anbefaling: Når det gjelder riving av eksisterende bygninger og vurdering av 

parkeringsplassene P1, P2 og P3 viser rådmannen til vurdering/anbefaling vedrørende 

innsigelse/uttalelse fra Nordland fylkeskommune foran. 

 

Sommerstid vil beboerne fortsatt kunne parkere ved sine hus. Når det gjelder vinterparkering 

anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes § 2.7 – Felles 

lekeområde, ballplass, FL1-Tennisbanen: Område FL1 er til felles 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 brukes som herberge og bevertning, leirskole, betjeningsbolig 

eller lignende: Hus nr. 7 (Saltdalsbrakka),  9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet), 18 

(Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31 (Titanic). 

I denne sammenheng 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 kvalifisert kulturminnefaglig ivaretakelse av bygninger og 



anlegg kan gi grunnlag for tilførsel 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. 

 

Planen foregir 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 en forutsetning for 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 grunnlag for en forsvarlig forvaltning, 

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 forutsigbarhet for 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 allmennyttig formål. Både av hensynet til tilgjengeligheten i området og for 

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 REGULERINGSPLANEN    
 

§ 2 Planens målsetting 

Formålet med planen er bevaring av bygning- og anleggsmiljøet på Jakobsbakken slik det 

fremstår i 2010 med hovedvekt på situasjonen i 1968 da gruvevirksomheten ble nedlagt. 

 

§ 2.2 Fellesbestemmelser 

 

 Eksisterende bygninger tillates ikke revet. 

 Eksisterende bygninger kan bygges om i den utstrekning som fremgår av 

bestemmelsene nedenfor, § 2.3. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende 

grunnmurer tillates ikke. 

 Mindre tilbygg kan tillates. Tilbygg skal underordnes og tilpasses den 

bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder og fasader slik at 

områdets særpreg og tradisjon ivaretas. 



 Alle utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på ytterpanel, karmer etc. 

skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg til godkjenning. Planutvalget skal 

forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes 

vedtak. 

 

o 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. 

o Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og utseende 

enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres 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 grunn for gjennomføring 

av det nye tiltaket. 

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er teknisk mulig, 

gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter 

opprinnelig mønster. 

o Ved takomlegging skal skifertak eller annen opprinnelig taktekking bevares.  

o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Det tillates ikke bygging 

av markterrasser, badestamper o.a. faste installasjoner i tilknytning til boligene. 

Parabolantenner tillates montert på husene, men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. 

Gjerder tillates 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 til navn kan 

utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum. 

 

§ 2.3 Eksisterende bygninger 

 

§ 2.3.3 Festiviteten 

2. avsnitt om alternativ bruk som fritidsbolig foreslås 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 tradisjonell funksjon er viktig for 

å vise bredden i funksjoner på stedet. 

 

§ 2.3.8.2 Uthus ved Beiarbrakka 

Forslaget om å kunne ombygge uthuset til fritidsbolig framstår som ubegrunnet og 

meningsløst. Denne bygningstypen kan ikke ombygges til fritidsbolig uten at det i praksis 

skjer i form 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 som fritidsbolig foreslås 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 som fritidsbolig foreslås 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 

vil fraråde dette. Både som bygningstype og som historisk funksjon er den sjelden, 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 som er revet og som kan bygges opp igjen 
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, isolering som tilfredsstiller forskrifter 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 spesifisert i vår uttalelse henviser vi til Nordlandsmuseets høringsuttalelse. 

 

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet 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 vurdere.  

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 formell fredning i området Jakobsbakken må skje etter Kulturminneloven og ikke etter 

Plan- og bygningsloven. 



Dersom dette er en reell problemstilling 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 hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

PLUT-069/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

    

    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/3234      

      Arkiv sakID.:   10/1236  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    070/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.05.2012 

 

 

 

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING 

   

 
Vedlegg: Detaljregulering – plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på vegne av Korinor AS v/Tor Allan Furnes og Fauske 

kommune forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 

 

Planområdet er på ca. 13,1 daa og omfatter Strømsnes sentrum, som ligger i Valnesfjord ca. 

18 km nordvest for Fauske sentrum.  

 

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. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

5. Bebyggelse og anlegg: Kombinert bolig og næring, Kombinert bolig, næring og 

tjenesteyting, Lekeplass, annet uteoppholdsareal. 

6. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Felles avkjørsel, 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 tillater næring i første etasje og bolig i andre. Det samlede 

bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 30%, men dette var før det ble bestemt at parkering 

skal medtas i oppgitt %-BYA.  

Gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 Røvik-Strømsnes viser lite detaljer i forbindelse med 

veg og kryss/avkjørsel mot Fv.531 og “gammel” Rv.80. 

 

I foreliggende planforslag er områder med utnyttelsesgrad vist som bebygd areal (BYA=m²). 

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-kryss foreslås videreført mellom “gamle” 

Rv.80 og Fv.531.     



 

Planforslaget rettelegger for mer fleksibel utnyttelse av eksisterende bygninger (til dels 

tomme bygninger i dag) og foreslår oppstramming/fornyelse av sentrumsarealene for øvrig. 

Strømsnes sentrum har behov for en “ansiktsløftning” og få eksisterende bygninger i bruk vil 

gi positive konsekvenser for samfunnet i form av et attraktivt sentrum samt tiltalende 

møteplasser. Planen medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor 

planområdet da det ikke er planlagt nye bygg, kun omdisponering av eksisterende arealer. 

Viser for øvrig til vedlagt planbeskrivelse.  

   

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

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

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

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

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-067/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen 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 offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 

 



Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

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

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 04.10 – 21.11.2011. Det er 

innkommet 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. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan og miljø. 

“Planfaglig vurdering 

Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til detaljregulering for 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 innspill 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 endre formål. Planen omfatter dermed de sentrale trafikkarealene, men uten egentlig å ta 

stilling 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 ville 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 områderegulering for 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 kjører gjennom. 

 

Ved oppstart ble det bedt om at kollektive reisemidler ble vurdert. I planbeskrivelsen 

fremkommer det at dette forholdet har blitt vurdert, uten at en har kommet frem til en entydig 

løsning. Kollektive reisemidler bør prioriteres i planleggingen, og eventuelle 

holdeplassarealer bør synliggjøres. Dagens situasjon blir ikke presentert. Fylkeskommunen 



mener det er rom for forbedringer knyttet til knutepunktfunksjoner for kollektivtrafikken. I dag 

kjøres regionale busser mellom Bodø og Fauske delvis på ny og gammel rv 80. Det jobbes 

med å legge om rutestrukturen til at busser mellom Bodø og Fauske skal kjøre ny rv 80. En 

slik praksis medfører etablering av tilbringerruter for utveksling av passasjerer på Strømsnes 

til buss og tog. Slik dagens holdeplassløsning er utformet vil en slik praksis ikke fungere 

optimalt. Det bes om at dette blir tatt med videre i planprosessen og at det legges til rette for 

holdeplass og snumuligheter nær opp til knutepunktet på ny rv 80. 

 

Fylkeskommunen er også blitt gjort kjent med at det foreligger planer for etablering av ny 

matvarebutikk i området til erstatning for en av de gamle. Hvor og hvordan denne plasseres, 

og hva man gjør med bygningen som blir stående tom vil få stor betydning for 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 innspill og kommet frem til 

å etablere en bestemmelse som begrenser næringsformålet til å kun omfatte næringer som 

ikke er til sjenanse for boligene i samme bygning. Fylkeskommunen mener at dette er en 

akseptabel strategi, men at kommunen bør vurdere å fastsette ytterligere bestemmelser knyttet 

til eksempelvis åpningstider, støy, støv eller andre forhold som kan være til sjenanse. 

 

Det bemerkes også at næringsformålet ikke lenger omfatter forretninger, som etter 

overgangen til ny plan- og bygningslov ble skilt ut som eget hovedformål. Fastsettelse av 

sentrumsformål kan i mange tilfeller innebære en økt fleksibilitet i slike tilfeller. Under 

sentrumsformålet kan man etablere såkalt sentrumsrettet virksomhet. Formålet innbefatter 

forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, 

herunder også nødvendige grøntareal til bebyggelsen, men ikke næring. Skal et av de nevnte 

formålene utelukkes, må det angis i bestemmelsene. Skal formål endres eller legges til vil 

dette fordre et nytt offentlig 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 

til en ny områderegulering for 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 offentlige uterom. Fylkeskommunen skal også veilede og bistå 

kommunene i deres planlegging. 

 

Kulturminnefaglig vurdering 

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

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke 

registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom 

en under markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det 

forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.” 

 

Vurdering/anbefaling: Koblet mot eksisterende bebyggelse og brua over Straumen er dagens 

kjørevegstruktur gjennom Strømsnes sentrum fortsatt naturlig. 

En omlegging av kjøreveg i dette området er vurdert 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 planområdet. 

 

Eksisterende busslommer innenfor planområdet vil i utgangspunktet ikke bli fjernet. Først må 

det vurderes om disse fortsatt skal brukes 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 gangveg/fortau, 

annen veggrunn-grøntareal, park og fotgjengerfelt samt vise løsning mot kryss/avkjørsler. 

 

Innenfor reguleringsformålene under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det relativt 

stor fleksibilitet der detaljene fastsettes i byggeplanen. Eksisterende busslommer innenfor 

planområdet er vist som formål - annen veggrunn, grøntareal - og kan i byggeplan 

opprettholdes hvis ønskelig. 

 

Som kartutsnitt nedenfor viser har gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 tatt høyde 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 reguleringsplaner området Strømsnes sentrum. 

 



Planene om ny matvarebutikk (coop) i “Kulturhaugen” er skrinlagt. Dette området har et stort 

potensiale og kan fortsatt gjøres mer tiltalende og tilgjengelig for besøkende i tråd med 

gjeldende arealformål.  

Byggeplan kan også innlemme 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. Rådmannen viser her til 

planbeskrivelse og kommentarer til oppstartinnspill fra Nfk. 

 

Etter vurdering av Nfks merknader anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag 

opprettholdes. 

 

 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.   
“Vi viser til offentlig 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/forskjønning av Strømsnes 

sentrum, med gangveg/fortau samt grøntområder. 

 

I henhold til NGUs løsmassekart (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 innenfor planområdet. 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 

tilknytning 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 kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete 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: 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


“”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 (kml.) § 8.”” 

 

Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

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/anbefaling: Rådmannen viser til bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 b), der påpekt 

formulering vedr. kulturminner er ivaretatt. For øvrig ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommuneoverlegen/Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS). 

Kommuneoverlegen viser til 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 

 Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern  

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål “”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””. 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende 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 adgang for 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 

tilfredsstillende måte. Spesielt bemerkes positivt at regulering tar med bestemmelser 

vedrørende næring og boliger i samme bygg for å forhindre ulemper, krav om radontiltak i 

boliger og at universell utforming skal etterstrebes. 

I reguleringsbestemmelser er det tatt med at støyretningslinjen T-1442 må følges mht 

trafikkstøy. 

Retningslinjen 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 må følges i anleggsfasen for tiltak som 

kan medføre støy til nære boliger. 

 

Helsemyndigheten har ellers ingen spesielle merknader til reguleringsplanen for Strømsnes 

sentrum, og helsehensynet ivaretas på en tilfredsstillende måte med de bestemmelser som 

foreslås.” 

 

Vurdering/anbefaling: Opprusting/fornyelse av Strømsnes sentrum vil medføre noe 

anleggsvirksomhet. Dette vil i hovedsak foregå på dagtid.  

Rådmannen anbefaler likevel følgende tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: 

T-1442 må følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

Uttalelse fra Valnesfjord Nærmiljøutvalg. 

“Planforslaget som nå er på høring åpner for mer fleksibel bruk/utnyttelse av eksisterende 

bygninger, og det synes vi er bra. 

 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg (VNMU) betrakter imidlertid forslaget 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 å fremme følgende 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 og fra 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 Valnesfjord i årene framover. 

 

Barn og unge 

I planbeskrivelsen (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, uspesifisert lekeområde bak Kosmobygg. Ellers består 

tilrettelegging for barn i sentrum av et klatrestativ på grøntområdet foran helse- og 

sosialsenteret. 



 

For ungdom er den eneste “”tilretteleggingen”” et bord og to benker på grøntflekken 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 ved flere 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 

Nærmiljøutvalget anbefaler 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/veiledningsbistand fra 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 helhetlig grep om 

utviklingsprosessen dersom resultatet skal fremme bolyst, trivsel og livskvalitet. (Det kan også 

forkortes til folkehelse). 

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk ovenfor.  

 

Rådmannen kan ikke se at omfang/avgrensning vanskeliggjør en mer helhetlig gjennomgang 

av området brua/kirka/Hageneshaugen. Foreliggende planforslag legger heller ikke hinder for 

en mer grunnleggende gjennomgang og opprusting i nær framtid. 

 

Krav om byggeplan innenfor planområdet (jfr. 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 barn og unge i prosessen slik at deres interesser kan 

ivaretas. 

 

Trafikksikkerhet vil være hovedfokus i byggeplanen. 

 

Rådmannen vurderer at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess. 

 

 



Uttalelse fra Hageneshaugen Vel. 

“Hageneshaugen Vel er opptatt av å fremme felles interesser, styrke sosiale og fysiske 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 forskjønne og legge til 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 stiller spørsmål ved hvordan barn og unges interesser er ivaretatt i reguleringsforslaget 

mtp. daglig trafikk til og fra 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 6.1A. Hvorvidt 

det kan løse nevnte problemstilling er ukjent. 

 

Før gjennomføring av fornyelse av Strømsnes sentrum skal det utarbeides en byggeplan som 

viser løsninger på gangveg/fortau, annen veggrunn – grøntareal, park og fotgjengerfelt samt 

vise løsninger mot kryss/avkjørsler. 

 

Vi er gjennom Valnesfjord nærmiljøutvalg gjort kjent med mulig stedsutviklingsprosjekt som 

vil ta opp de overnevnte problemstillinger. I 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 tilliggende boligfelt. 

 

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 utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk  og Valnesfjord Nærmiljøutvalg ovenfor.  

 

Det vurderes at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess. 

 

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 03.02.2011) er det lagt inn 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 g/s-veg på sør-øst 

siden av Fv.530 via undergang Rv.80/jernbane til første gårdsavkjørsel nord for 

jernbaneundergang.   

 



Føringene for g/s-veg til Hageneshaugen er altså delvis fastsatt men før gjennomføring må det 

sannsynligvis 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. 

“I møte 17.11.11 vedtok Samarbeidsutvalget (SU) å gi 3 innspill til reguleringsplanen. 

 

1. 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 innkjørslene til ICA. Innkjørslene 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 vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg og Hageneshaugen Vel ovenfor. 

 

Påpekt detaljutforming vil være gode innspill vedrørende trafikksikkerhet som kan ivaretas i 

byggeplanprosessen. 

 

 

Uttalelse fra Valnesfjord Hobby og Husflidslag. 

“Vi vil med dette komme med forslag til hvordan vi ønsker forskjønning 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 utflukter. Vedlagt kart med følgende punkter: 

 

1. Paviljong, med mulighet for ildsted. Det må være tilpasset miljøet i området. Viser til 

vedlegg nr. 1. 

 

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. Offentlig toalett – dette ser vi i forbindelse med rasteplassen og blir et døgnåpent 

tilbud for 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 at 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 utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg, Hageneshaugen Vel og Valnesfjord barnehage ovenfor. 

 

De mange gode innspill vedr. forskjønning/tiltak i området rundt “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 Johansen og Lise Mari Nesdal. 

“Vi i g.nr. 57 b.nr. 17 bak coop i Valnesfjord henstiller et ønske om omregulering av et 

område øst for vår eiendom, slik at vi kan kjøpe det. Vi har skissert inn to områder som vi vil 

overta, på vedlagt kart. Område 1 er nødvendig for støyskjerming 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 støygrense. Til tross for dette har det ikke blitt foretatt noen tiltak for 

støyreduksjon. 

Vi har foreløpig hatt større utgifter grunnet skifte 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 påkjøring 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 påkjøring til rv80. Vi håper også at vi 

oppnår noe skjerming mot innsyn. 

 

Forskjønning 

Vi ser når vi kjører nye rv80 at eiendommene langs veien fort blir bildet forbipasserende 

sitter igjen med av Valnesfjord. I dag er det ingen som steller med tomta som ligger brakk 

mellom oss og lokalet som husflidslauget leier av kommunen, og her gror det vilt. Vi ville 

trivdes bedre hvis vi kunne stelt opp denne delen. 

 

Tilkomst og biloppstilling 

Ser av forslaget til reguleringsplanen at det er tiltenkt gårdsvei til oss over den aktuelle 

tomta. 



 

Det er riktig tenkt å flytte gårdsveien til huset til østsiden pga. at den eksisterende tilkomsten 

flere ganger ukentlig har vært stengt i opptil 40 minutter v/ vareleveranser til coop marked, 

noe som forekommer sporadisk uten noe fast klokkeslett. Det er også en farlig utkjørsel til gml 

rv80 v/ smal bru. 

Huset vårt er en tomannsbolig, og det vil kreve biloppstillingsplass 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 tillegges 57/17. 

Dette området ligger utenfor planavgrensning i foreliggende planforslag. I gjeldende 

reguleringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.1998) har omsøkt område benevnelsen O1 

(offentlige bygninger). 

 

En slik omregulering vil medføre utvidelse av planområdet med nytt offentlig ettersyn. 

Rådmannen vurderer ikke å ta stilling 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 avklart i dette området.   

 

Bolighus på 57/17 ligger innenfor området F4 (områder for forretningsformål) i gjeldende 

reguleringsplan for Strømsnes. I bestemmelsene til denne står bl.a. følgende: Eksisterende 

bolighus i området F4 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 støyvurdering for bolig på 57/17 i forbindelse med 

reguleringsarbeidet for ny Rv.80. Rådmannen forutsetter at statens vegvesen har etterkommet 

sitt ansvar i forhold til denne boligen. Kommunen vil ikke ha noen forpliktelser i så måte.  

 

Om grunneier selv ønsker å utføre støyreduserende tiltak/skjerming mot innsyn må dette skje 

i samråd 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 husflidlaget leier av kommunen (utenfor foreliggende planområde) vil ha fokus i 

forestående byggeplan. 

Byggeplanen kan også innlemme områder utenfor angjeldende planforslag så lenge tiltak er i 

tråd med gjeldende arealformål her. 

 



FA3 er felles avkjørsel/atkomst for 57/1 og 57/17. Behov for mindre justeringer av denne vil 

kunne skje innenfor rammene i plan- og bygningslovens § 12-14 – Endring og oppheving av 

reguleringsplan. 

Parkering bør fortrinnsvis skje på egen tomt (57/17). Behov for tilleggsareal fra Fauske 

kommunes eiendom 57/1 må behandles som egen sak.  

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, 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. 

 

 

PLUT-070/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, 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. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN 

MOTORFERDSEL 

   

 
Vedlegg: - Høringsdokument m/adresseliste 

- Høringsuttalelse fra Sulitjelma Hytteforening datert 18.mars 2012 

- Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune, Plan og miljø, datert 10.april 2012 

- Høringsuttalelse fra Salten Politidistrikt datert 17. april 2012 

 

Sammendrag: 
I sak 39/12 i Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 ble det vedtatt følgende: 

«Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre 

planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. 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 til 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 vilkår/bestemmelser 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 – tidspunkt for kjøring, 

slik at 1. påskedag ikke blir en skuterfri dag, er det ingen dager i påsken som er skuterfri.  I et så 

stort hytteområde som i Sulitjelma burde det i hvert fall være en dag i påsken som er skuterfri, 

dette på grunn av støy og andre friluftsinteresser. 

 

I Sørfold er det forbudt med skuterferdsel 1. påskedag, i Saltdal er alle skuterfrie dager fjernet. 

I Sjunkhatten og Junkerdal nasjonalpark er det 2 skuterfrie dager i påsken – langfredag og 1. 

påskedag. 

 



Forvaltning av motorisert ferdsel i Fauske og Saltdal har vært noe ulik de siste 10 årene.  Dette 

på grunn 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 etter motorferdselsloven m/forskrifter. 

 

Sulitjelma hytteforening støtter forslaget om at det skal være tillatt å kjøre snøskuter også 1. 

påskedag.  

 

Nordland Fylkeskommune etterlyser en begrunnelse for ønsket om endringer i bestemmelsene, 

og hvilken nytteverdi 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 vurderer hvor vidt den foreslåtte endringen i 

kommunedelplanen kommer i konflikt med friluftsinteresser i kommunen. Fylkeskommunen ber 

kommunen vurdere hvor vidt dette arbeidet med å endre kommunedelplan for motorferdsel er i 

overensstemmelse med ønsket om en langsiktig kommunal arealplanlegging for å styrke et 

miljøvennlig friluftsliv. De forutsetter at øvrige bestemmelser og vilkår for motorferdsel vil 

gjelde for motorferdsel på 1. påskedag, dersom bestemmelsene blir endret. 

 

Fauske og Sørfold lensmannskontor 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 krysser 

kommunegrensen, så bør det være like regelverk i gjeldende kommuner. 

 

Ny lov om motorisert ferdsel i utmark ligger fremdeles i departementet til behandling.  Når 

denne blir politisk behandlet vites ikke.  Dersom det i den nye loven blir vedtatt at kommunene 

skal forvalte motorferdsel etter plan- og bygningsloven – selvbestemmelse innenfor visse 

rammer – må kommunedelplanen revideres i en ordinær planprosess.   Dersom vi 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 tidligere 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 grunn 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 departementet fått tillatelse til å 

forvalte motorisert ferdsel slik de har gjort i forsøksperioden og fram til nytt lovverk er vedtatt 

og trådt i kraft. 

 

Det bør vurderes om en burde avvente departementets behandling av nytt lovverk vedr 

motorisert ferdsel før en foretar endringer i gjeldende kommunedelplan. 

 

Med bakgrunn i de merknader som er kommet vil rådmannen anbefale at § 3 i bestemmelsene 

endres.  Rådmannen vektlegger da særlig politiets ønske om like regler i kommuner hvor lovlig 

ferdsel krysser kommunegrensene. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 – tidspunkt for kjøring - i 

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 



 

« I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tillatt, er det likevel 

forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00.  Det er i sin helhet forbudt å kjøre 

på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

 

PLUT-071/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FAUSKEGRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR 

ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I 

HAUAN VESTRE 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra Fauskegruppen datert 15.03.2012 

2. Kopi av brev fra Fauske kommune til Fauskegruppen AS datert 24.09.2007 

3. Kopi av F-sak 126/05 

4. Kopi av F-sak 087/07 

5. Kopi av vedtatt reguleringsplan for Hauanbakken 

 

Sammendrag: 
 

Fauskegruppen AS søker  i brev av 15.03.2012 om forlengelse av gitt opsjon for erverv av 

restareal, ca. 16 daa,  av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653 beliggende i Hauan 

vestre.  

I forbindelse med realisering av byggetrinn 1 ble ca. 4 daa. ervervet – slik at i gjenværende 

del av opsjonsarealet er ca. 16 daa. 

 

Opsjon ble første gang gitt i F-sak 199/04 og forlenget med ett år i F-sak  126/05 med 

varighet fram til 01.09.2006. 

 

I F-sak 29/05, datert 27.03.2006, ble kjøpesum for ervervet fastsatt.  I vedtaket står: «Dersom 

prosjektet ikke blir realisert innen fem år, skal arealet tilbakeføres til Fauske kommune til 

samme pris – indeksregulert i hht Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks». 

 

Ovennevnte betyr at Fauskegruppen AS hadde frist fram til 27.03.2011 til å realisere 

prosjektet. 

 

Av søknaden framkommer at 1. byggetrinn er realisert og at planlegging av byggetrinn 2 er 

igangsatt.  

 

Rådmannen bemerker: Fauskegruppen AS har hatt opsjon på angjeldende areal siden 2004. 

Det tok tid å få  på plass reguleringsplan. Planen ble vedtatt høsten 2007. Området har således 

vært klart for utbygging i lengre tid.  

I vedtatt  reguleringsplan for Hauanbakken ligger det inne en rekkefølgebestemmelse som sier 

at utbygging av området ikke kan skje før gang-/sykkelveg på strekningen Hauan bru – X 

Terminalveien/Holtanveien  er etablert. Planen tar ikke stilling til hvem som skal bygge 

denne, men rekkefølgebestemmelsen ligger inne som et absolutt krav. Det vil ikke bli gitt 

igangsettingstillatelse før gang-/sykkelvegen er bygget. 



 

I K-sak 013/10 vedtok kommunestyret retningslinjer for opsjon på kommunale boligtomter.  

 

Det ble vedtatt at opsjon på boligtomter normalt ikke skal gis.  

Rådmannen gis fullmakt til, i spesielle tilfeller å innvilge opsjon på kjøp av boligtomter på 

maksimalt 6 måneder. I de spesielle tilfeller hvor opsjon gis, skal det betales forskuddsvis en 

opsjonspremie på 6 % p.a. av tomtens salgsverdi på det tidspunktet opsjonen inngås, 

Opsjonspremien refunderes ikke. 

 

I angjeldende tilfelle er kjøpesummen på restarealet ca. kr. 900.000, og en   

opsjonspremien vil beløpe seg til ca. kr. kr. 54.000. 

 

Fauskegruppen AS har hatt lang tid på seg til å planlegge og realisere prosjektet. Rådmannen 

er av den formening at det ikke lengre bør gis opsjon på tomtekjøpet. Fauskegruppen bør 

erverve området og få hjemmel til arealene. Vedtatte retningslinjer for tomtekjøp gir 

bestemmelser hva angår frister for når ervervet areal skal være tatt i bruk etc. 

 

Kjøpesum er satt til kr. 50,- pr. m
2
, jfr. F-sak 087/07. Indeksregulert fram til 01.01.2012 

utgjør denne nå kr. 56,- pr. m
2

. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår ytterligere 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 plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning. 

 

 

PLUT-055/12 VEDTAK-  16.04.2012 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. (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/formannskapet. 

 

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

 

Ari Tollånes (H) foreslo: 



Saken foreslås sendt tilbake til rådmannen for juridisk behandling ved 

kommuneadvokaten. 

 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken foreslås sendt tilbake til rådmannen for juridisk behandling ved 

kommuneadvokaten. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Nye vedlegg:  

Søknad fra DAHLBYGG vedrørende erverv av areal datert 12.04.2012 

Juridisk betenkning fra adv. Holm og Benson datert 19.04.2012. 

Brev fra Fauskegruppen AS datert 08.05.2012.  

 

Fauske kommune mottok 13.04.2012 en søknad fra DAHLBYGG, der firmaet søker om 

erverv av de  resterende 16 daa av håndgitt areal i Sjåheia vestre.  

Planutvalget ble orientert om innkommet søknad i møte den 16.04. 

 

Rådmannen har i hht vedtak i PLUT-sak 055/12 innhentet en juridisk betenkning av 

«opsjonssaken».  

 

Advokat T. Bensons konklusjon: 

 «Da Fauskegruppen AS ikke har benyttet seg av opsjon kan heller ikke opsjon 

forlenges. Fauskegruppen måtte i så fall ha søkt om forlengelse av opsjon før 

27.03.2011. 

 

 Fauske kommune kan derfor selge eiendommen. EØS-avtalens regler om offentlig 

støtte må likevel følges. 

 

Advokat T. Benson skisserer videre i sin betenkning to prosedyrer for salg av offentlig 

eiendom. Begge har til hensikt å utelukke offentlig støtte. 

 

Det står Fauske kommune fritt å velge til hvem man vil selge, men EØS-avtalens regler om 

offentlig støtte må ivaretas. Dette kan gjøres ved at kommunen innhenter en 

markedsverditakst av arealene. For  kvalitetssikre en slik prosess kan det være hensiktsmessig 

å innhente to takster. Dersom det blir stilt vilkår om at arealene skal nyttes til etablering av 

ungdomsboliger, må taksten gjenspeile dette.  

 

Salg av fast eiendom er ikke enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og kan således ikke 

påklages av tredjepart. 

 

I brev av 08.05.2012 kommer Fauskegruppen AS med en redegjørelse for sin oppfatning av 

saken. Av redegjørelsen framkommer at Fauskegruppen AS har vært av den formening at 

ytterligere opsjon ikke har vært nødvendig. De viser til mottatt brev fra Fauske kommune 

datert 24.09.2007. Det kan tyde på at Fauskegruppen AS har mistolket opsjonsdatoen. 
 

Videre -  med bakgrunn i at de trodde at alt var i orden, har de startet med realisering av 

prosjektet, (byggetrinn 1 – oppføring av boligene i Gryttingveien). 

 



Krav om at utbygger må stå for bygging av regulert gang-/sykkelveg har også vært et hinder 

for at byggetrinn 2 ikke er igangsatt.  

 

Fauskegruppen har tatt arealene i bruk. Det er lagt ned en betydelig sum i 

grunnlagsinvesteringer for byggetrinn 1. Grunnlagsinvesteringer som kommer byggetrinn 2 til 

gode (Ungdomsboligene) er estimert til ca. kr. 300.000. 

 

Fauskegruppen har tatt kostnadene til å regulere området, anslagsvis ca. kr. 200.000. Videre 

er det er det påløpt planleggingskostnader. 

 

Rådmannens vurdering:  

Intensjon med byggeprosjektet i Hauanbakken er at det skal bygges rimelige 

ungdoms/studentboliger i hht stadfestet reguleringsplan. 

 

Med bakgrunn i det som har skjedd i saken fram til nå, anser rådmannen Fauskegruppen AS  å 

være den aktør som kan realisere prosjektet både rimeligst og på kortest tid. 

 

Fauskegruppen AS har lagt ned betydelig beløp/innsats i prosjektet.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler rådmannen at Fauskegruppen AS får erverve 16 daa av 

Fauske kommunes eiendom i Sjåheia vestre til. Kjøpesum fastsettes ved takst. 

 

NY INNSTILLING: 

 

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår ytterligere forlengelse på gitt opsjon for 

erverv av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilges ikke.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt med Fauskegruppen AS hva angår erverv av ca. 16 

daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653.  

 

Det stilles som vilkår at arealene skal nyttes til oppføring av ungdomsboliger. 

 

Kjøpesum fastsettes ved takst. 

Rådmannen gis i oppdrag å innhente to takster for angjeldende areal. 

 

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-072/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. (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. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Fauskegruppen AS hva angår ytterligere forlengelse på gitt opsjon for 

erverv av ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre innvilges ikke.  

 



Det inngås bindende kjøpekontrakt med Fauskegruppen AS hva angår erverv av ca. 16 

daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 653.  

 

Det stilles som vilkår at arealene skal nyttes til oppføring av ungdomsboliger. 

 

Kjøpesum fastsettes ved takst. 

Rådmannen gis i oppdrag å innhente to takster for angjeldende areal. 

 

Fauskegruppen AS bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM 

OMRÅDE A - HANKENLIA 

   
Vedlegg: Sak nr 59/12 m/vedlegg 

Klage fra Balvatn reinbeitedistrikt datert 23.04.2012 

 

Sammendrag: 
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 Hankenlia og til Lomi, 

da dette er et område med lite ferdsel og at reinen får beitero. 

 

Dette ble bl a lagt til grunn da saken ble saksbehandlet sist og det ble derfor innstilt på avslag. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Det er ikke kommet nye opplysninger i saken, reinbeitedistriktet sier i sin klage det samme som 

Reindriftsforvaltninga tidligere har informert om.  

Reindriftsforvaltninga/reinbeitedistriktet er særlovsmyndighet og rådmannens innstilling 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 samme art. 

 

Rådmannen innstiller på at klagen tas til følge. 

 

INNSTILLING : 
Klagen tas til følge. Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås 

søknaden fra Åge Jørgensen, Fauske, om ferdsel fra kirka, gjennom Hankenlia og til hytta 

ved Lomi.  Deler av traseen ligger i a-sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tillatt. 

 

 

PLUT-073/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Jens Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Klagen tas ikke til følge. 



 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge, men blir tatt med i rullering av motorferdselsplan. 

 

AP’s forslag ble trukket. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge, men blir tatt med i rullering av motorferdselsplan. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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TRAFIKKREGULERING INN TIL ERIKSTAD SKOLE 

   
Vedlegg: 1. Div kartutsnitt med angivelse av nye skilt og parkeringsplass 

2. Høringsuttalelse fra Trygg Trafikk datert 1. februar 2012 

3. Referat fra SU ved Erikstad barnehage mottatt 24. februar 2012 

4. «            «    «    «    Erikstad skole datert 31. januar 2012 

5. Innspill fra ansatte ved Erikstad skole 

6. Brev fra Salten Politidistrikt datert 1. februar 2012 

7. Uttalelse fra Enhet VVA, datert 11.april 2012 

 

Sammendrag: 
Trafikksituasjonen ved Erikstad skole er endret etter at midlertidig barnehage er etablert. 

Parkerte biler samt mye trafikk ved at foreldre setter av skolebarn i "rundkjøringen" 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 barn. 

Faglig trafikkforum Fauske (FTF) har tatt opp problemstillingen etter henvendelse fra skolen og 

befart området. FTF råder kommunen til å endre trafikkmønsteret ved å skilte endret fartsgrense 

inn til skoleområdet og til å begrense adgangen til å kjøre i "rundkjøringen" 

 

Saksopplysninger: 

Erikstad skole har kommunisert problemer med trafikkavviklingen i tiden hvor skolen starter og 

slutter. Problemet er usikkerhet med uoversiktlige forhold grunnet for mye biltrafikk helt inn til 

skolen samt høg hastighet ved enden av fortauet i Tareveien. Fartsgrensen er nå 50 km/t. 

Saken har vært til høring.  Det er innkommet uttalelse fra SU ved skolen og barnehagen, ansatte, 

Politiet, Trygg trafikk og Enhet VVA.   

 

Saksbehandlers vurdering: 

Problemstillingene 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 km/t) inn til Nermoveien flyttes til Tareveien, ca 50 m fra Nermoveien. Dette 

vil dekke både Nermoveien og skoleområdet og fastsette hastigheten til 30 km/t her (se vedlagte 

kartutsnitt nr 1 og 2) 

I "rundkjøringen" skiltes det med begrenset tillatelse 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 i skolen og barnehagen bes benytte tilrettelagt parkeringsplass ved «Tennishallen» 

som vist på vedlagte kartutsnitt. 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 km/t-sone. SU ved Erikstad barnehage sier at 30 km/t-grensen må flyttes 

nærmere RV 80.  I vårt forslag som har vært ute til høring så har soneskiltet 30 blitt flyttet fra 

krysset Nermoveien/Tareveien til ny plassering i Tareveien ca 50-100 m fra skolen og at skiltet 

med 50 km/t fjernes.  Bakgrunnen for forslaget er at det er fortau langs hele Tareveien. 

I etterkant av høringen, ser Rådmannen ingen problemer med å innføre 30 km/t i hele Tareveien. 

 

SU ved Erikstad barnehage har kommet med flere tiltak som kan gjennomføres for å få en 

sikrere trafikksituasjon, jfr. vedlegg, det samme har de ansatte ved Erikstad skole og SU ved 

Erikstad Skole.  De punktene som er felles er følgende: 

* Tidsbegrensing for parkeringsarealer foran barnehagen (1 eller 2 timer) 

* Gangfelt (m/fartsdumper) over Tareveien, der fortau slutter og fortau andre siden forlenges 

fram til planlagt gang/sykkelsone.  

 

Iflg Statens Vegvesen er det ikke vanlig å anlegge gangfelt over veier som er nedsatt hastighet til 

30 km/t, jfr. gangfeltkriterier, i håndbok 270 fra Statens Vegvesen.  Her kan veien sikres med 

tilstrekkelig med antall humper el «miljøgate»-utforming (innsnevring, fortausutvidelse) slik at 

fartsnivået ligger på under 35 km/t. Gangfelt er i utgangspunktet et framkommelighetstiltak for 

myke trafikanter, ikke et sikringstiltak. 

Belysningen ved krysningspunktet må være tilfredsstillende. 

 

Rådmannen foreslår parkering foran barnehagen begrenset til max 2 timer 

 

INNSTILLING : 

  
Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26.1 foretas følgende skilting 

v/Erikstad skole/barnehage: 

 

 Skilt nr 366 - fartsgrensesone 30 km/t - settes opp ved innkjøringen til Tareveien, 

slik at hele Tareveien gjøres om til 30 km/t-sone. 

 

 Skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskilt nr 807.8 - 

flytningshemmede med parkeringstillatelse og under skilt nr 808 med tekst:  

«Gjelder ikke buss og varetransport» plasseres ved inngangen til «rundkjøringa» 

ved skolen, jfr. kartutsnitt nr 1. 

 

 Skilt nr 370 – stans forbudt - plasseres på venstre side av «rundkjøringa» og til 

venstre for parkeringsarealene ved barnehagen, se kartutsnitt nr 1. 

 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det i tillegg  

følgende skilting v/Erikstad skole/barnehage: 

 

o Skilt nr 522 – gang/sykkelvei – plasseres ved fortau ved «inngangen» til 

barnehagen og skolen, jfr kartutsnitt nr 2. 

 

o Skilt nr 552 – parkering – med underskilt 834 – kombinert regulering – dvs. 08 – 

17 med svart skrift (hverdager) og parkering forbudt over 2 timer plasseres ved 

parkeringsarealet, jfr kartutsnitt nr. 2. 

 

 



Det etableres fartsdumper og tilfredsstillende belysning ved krysningspunktet der fortau 

slutter i Tareveien i dag (krysset v/Nermoveien) og det bygges fortau fra 

krysningspunktet på østsiden fram til gang/sykkelsonen v/barnehagen, jfr. kartutsnitt nr. 

3. 

 

Parkeringsplass for ansatte ved Erikstad skole og barnehage ved Tennishallen utvides til 

20 plasser.  Denne plassen skal benyttes av ansatte ved Erikstad skole/barnehage. 

(kartutsnitt nr. 4) 

 

Fysiske hindringer for trafikkseparering foran barnehagen, utformes og etableres i 

samarbeid med Enhet VVA. 

 

 

PLUT-074/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Rådmannen kom med et tillegg til innstillingen: 

Trafikkareal foran barnehagen er for biler som setter av/henter barn i barnehagen. 

Skolebarn settes av/hentes ved Tennishallen. 

 

Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 26.1 foretas følgende skilting 

v/Erikstad skole/barnehage: 

 

 Skilt nr 366 - fartsgrensesone 30 km/t - settes opp ved innkjøringen til Tareveien, 

slik at hele Tareveien gjøres om til 30 km/t-sone. 

 

 Skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskilt nr 807.8 - 

flytningshemmede med parkeringstillatelse og under skilt nr 808 med tekst:  

«Gjelder ikke buss og varetransport» plasseres ved inngangen til «rundkjøringa» 

ved skolen, jfr. kartutsnitt nr 1. 

 

 Skilt nr 370 – stans forbudt - plasseres på venstre side av «rundkjøringa» og til 

venstre for parkeringsarealene ved barnehagen, se kartutsnitt nr 1. 

 

Med hjemmel i Vegtrafikkloven § 5 og Skiltforskriften § 28.1 foretas det i tillegg  

følgende skilting v/Erikstad skole/barnehage: 

 

o Skilt nr 522 – gang/sykkelvei – plasseres ved fortau ved «inngangen» til 

barnehagen og skolen, jfr kartutsnitt nr 2. 

 

o Skilt nr 552 – parkering – med underskilt 834 – kombinert regulering – dvs. 08 – 

17 med svart skrift (hverdager) og parkering forbudt over 2 timer plasseres ved 

parkeringsarealet, jfr kartutsnitt nr. 2. 

 

 

Det etableres fartsdumper og tilfredsstillende belysning ved krysningspunktet der fortau 

slutter i Tareveien i dag (krysset v/Nermoveien) og det bygges fortau fra 



krysningspunktet på østsiden fram til gang/sykkelsonen v/barnehagen, jfr. kartutsnitt nr. 

3. 

 

Parkeringsplass for ansatte ved Erikstad skole og barnehage ved Tennishallen utvides til 

20 plasser.  Denne plassen skal benyttes av ansatte ved Erikstad skole/barnehage. 

(kartutsnitt nr. 4) 

 

Fysiske hindringer for trafikkseparering foran barnehagen, utformes og etableres i 

samarbeid med Enhet VVA. 

 

Trafikkareal foran barnehagen er for biler som setter av/henter barn i barnehagen. 

Skolebarn settes av/hentes ved Tennishallen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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VEI FRA SAMFUNNSHUSET MOT TORGGATA 

   
Vedlegg:  Kartutsnitt 

Uttalelse fra Fauske Parkering, datert 30. mars 2012 

«               «    VVA, datert 11.04.2012 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt ønske fra Dans Fauske v/Valter Jakobsen om å stenge veien fra 

parkeringsplassen v/Samfunnshuset 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 barn og ungdom som ferdes i 

området, det er anslått at det er rundt 500 brukere av Samfunnshuset på kveldstid i uka. Valter 

Jakobsen i Dans Fauske har kommet med forslag om å stenge veien fra parkeringsplassen 

v/Samfunnshuset til Torggata. 

Området er i kommunedelplan for sentrum definert som parkeringsplass med innkjøring fra 

Torggata og E6. 

Begrunnelsen for ønske om stenging er at denne veien blir brukt til å kjøre i ring i området og det 

oppstår farlige trafikksituasjoner i denne sammenheng.  Samfunnshusplassen bør være 

forbeholdt parkering og ikke for gjennomkjøring, iflg Jakobsen.  

   

Saken har vært på høring hos Fauske Parkering, Enhetene VVA, Kultur og BEI. 

Det foreligger uttalelser fra Fauske Parkering og Enhet VVA, se vedlegg.                                        

 

Saksbehandlers vurdering: 

I tillegg til innkjøring fra E6 er det veien fra Torggata som er innfartsvei til parkeringsplassen 

ved Samfunnshuset. Dette er en stor parkeringsplass som benyttes av både personer som arbeider 

i Fauske sentrum og folk som har div ærend i sentrum. Dersom denne innkjøringsveien blir 

stengt, bør det være en ekstra vei for innkjøring til en så pass stor parkeringsplass.  Utfordringen 

med gjennomkjøringen vil heller ikke være løst dersom vi stenger denne veien for ut-/innkjøring. 

Krysset Torggata/Samfunnshusplassen er et oversiktlig kryss og skulle i utgangspunktet ikke by 

på store trafikale utfordringer.  Problemet er at det er en del uvettig kjøring og at ungene må 

krysse «veibanen» for å komme til bilen som de blir hentet av, og at inngangspartiet på 

Samfunnshuset er på samme side som kjørefeltet.  

 

Fauske Parkering ønsker ikke at veien stenges og begrunner det med at det er den eneste 

langtidsparkeringsplass i sentrum og at de ønsker at begge innfartsveier 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/inngangspartiet sikrere.  

Steinene vil hindre at bilene kommer for nært inngangspartiet.  I tillegg må området være godt 

belyst. 

 

Eventuell «villmannskjøring» like ved Samfunnshuset er en politisak, og må rapporteres dit. Selv 

om veien til Torggata stenges, er det mulig at man ikke kommer denne til livs. 

 

Rådmannen innstiller på at veien ikke stenges, men det settes opp fysiske hindringer foran 

inngangspartiet til Samfunnshuset slik at myke trafikanter «vernes». 

 

Bedre belysning ved inngangspartiet bør også vurderes. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Veien fra Samfunnshusplassen mot Torggata stenges ikke. 

 

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspartiet til samfunnshuset 

vurderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VVA. 

 

 

PLUT-075/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Veien fra Samfunnshusplassen mot Torggata stenges ikke. 

 

Tiltak som sikrer gående og bedre belysning ved inngangspartiet til samfunnshuset 

vurderes/iverksettes i samarbeid med Enhet VVA. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012 - 2016 - HØRING 

   
Vedlegg: Forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016 

 

Saksopplysninger: 

 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok den 15.02.2012, sak 36/12 å sette i gang rullering av 

trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeides som kommunedelplan for 

trafikksikkerhet 2012 – 2016. 

 

Det ble utarbeidet en prosjektplan hvor organisering av arbeidet ble fastlagt med plan for 

fremdrift av arbeidet.  

 

Kommunestyret er ansvarlig myndighet og skal gjøre endeling vedtak av planen.  

 

Det forslag som nå foreligger er utarbeidet av en administrativ  

administrativ prosjektgruppe, nedsatt av plan- og utviklingsutvalget med tverrfaglige 

representanter fra ulike områder i kommunen. Arbeidsgruppen har bestått av barnas talsperson, 

folkehelserådgiver, representanter for skolene, barnehagene, rådet for funksjonshemmede, faglig 

trafikkforum og enhet plan/utvikling.  

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er forankret 

i kommuneplanens samfunnsdel. For å gjøre planen så bærekraftig som mulig representerer den 

en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeid ses i sammenheng med kommunens planer 

innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner.  

 

Plan- og utviklingsutvalget inviteres nå til å legge planforslaget ut til offentlig høring.  

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

INNSTILLING : 
 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-076/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Rådmannen kom med følgende endring i innstillingen til kap. 8.1 pkt. 2: 



«Arbeide for» endres til «utrede». 

 

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo: 

Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak. 

 

Rådmannens endring innstiling ble enstemmig vedtatt. 

FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-2 legges forslag til rullering av 

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 

 Kap. 8.1 pkt. 2: «Arbeide for» endres til «utrede». 

 Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


