
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 13.06.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 077/12 - 082/12 

Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Sulitjelma Fjellandsby 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Kathrine 

Moan Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef, ordfører, Statskog (Harald Rundhaug og Helene Holmvik), SKS (Terje Holm 

Nygård), enhetsleder VVA, leder Fauna, enhetsleder bygg/eiendom, enhetsleder 

plan/utvikling, plansjef, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 19.09.12 

 

 

Berit 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  19.09.12  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget foretok på starten av møtet diverse befaringer i Sulitjelma, 

deriblant gjerde mot Rupsi. 

 

8 av 9 representanter tilstede. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 



Endre Grønnslett, leder av Sulitjelma fjellandsby orienterte. 

Enhetsleder VVA Frank Zahl orienterte om prosjekt «P-plasser Sulitjelma». 

Terje Holm Nygård, SKS orienterte. 

Harald Rundhaug, Statskog orienterte. 

Gunnar Myrstad, enhetsleder bygg/eiendom/idrett orienterte om løypekjøring. 

 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak ble satt på dagsorden – Sak 82/12 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer: 

 Utvalgsleder: Prosjekt « Mini-bruk» - Se på saken til neste møte. Forespørsel til 

Fylkesmannen. 

 Utvalgsleder: Prosjekt «Opprydding» - Ressursbruk – kan ikke belaste 

planavdelingen. Enhetsleder: Planavdelingen har fulgt opp Skysselvika og nordover. 

Må ha ekstra ressurser hvis flere prosjekt skal tas tak i. 

 Utvalgsleder: Trafikksikkerhet. Hva gjøres når fartsgrenser ikke overholdes, f.eks. 

Hegreveien?. Fram til neste møte – utfordring til medlemmene. 

 Motorferdselsplan – planprosess.  

o Plansjef: Utformell plan: 

 Oppstartmelding 4 uker.  

 Utarbeiding av plankart 

 Off. ettersyn 6 uker - Høring.  

 Sak til planutvalget og kommunestyret.  

 Rådmannen må avgjøre hvilken prioritet planen skal ha.  

 1. gangsbehandling tidligst i planutvalgsmøte 16. oktober.  

 Avhengig av merknader 2. gangsbehandling i planutvalget i 

februarmøte (Kommunestyre mars.)  

 Alt dette er under forutsetning av at planen blir prioritert fra 

rådmannen. 

 Lund – Skår eiendom. Enhetsleder: Utfylling er stoppet.  Nylig kommet inn søknad 

om videre utfylling. Skal sjekke om dette er behandlet. 

 Janne Hatlebrekke: Noe nytt om campingplassen på Lund. Utvalgsleder: Sak mellom 

2 parter før sak kommer til oss. Enhetsleder: Vi har vurdert fylling og sendt melding 

til Fylkesmannen. Endring av bruk av arealet må sendes til kommunen. 

 

 

 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

077/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

078/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

079/12 RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING 

AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

080/12 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN 

081/12 SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV TOMT  SAMT 

OPSJON  PÅ KOMMUNALT AREAL PÅ  VESTMYRA 

INDUSTRIOMRÅDE 

082/12 SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ 

HYTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4923      

 Arkiv sakID.:   12/1251  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    077/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  13.06.2012 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-077/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4910      

 Arkiv sakID.:   12/1244  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    078/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  13.06.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 064/12: 119/1, FNR. 312 - ELIN FORFANG - RAMMETILLATELSE FOR 

RIVING AV EKSISTERENDE HYTTE SAMT OPPFØRING AV NY HYTTE PÅ 

SAMME PLASS. BRA NY HYTTE 80 M2, KJELVATNET, SULITJELMA. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 21-2 jf. SAK 10 § 6-4  meddeles 

rammetillatelse for oppføring av hytte på samme plass som eldre hytte ved Kjelvatnet 

gnr.119 bnr.1 fnr. 312. 

 

Det må søkes om dispensasjon fra plankravene (§ 2.1) i Kommuneplanens arealdel, om 

utarbeidelse av reguleringsplan. Det må utstedes nytt nabovarsel. 

 

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker og prosjekterende fra U2 Arkitekter AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 065/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 VED KJELVATNET I SULIJELMA I 

FORBINDELSE MED INNLØSNING AV INTERNT FESTENMMER 9661. KJØPER:  

HJALMAR ANDREAS SPJELKAVIK, GJØVIK 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av 1 

daa av gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 067/12: 119/318 - JOAKIM JARNÆS - SØKNAD OM BRENNING AV DELER 

AV DELVIS NEDREVET TURISTANLEGG VED STORTOPPEN/OTERVATN I 

SULITJELMA 

 



VEDTAK : 
 

Kommunen gir etter søknad dispensasjon fra forbudet i «Forskrift om åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner» § 4 for brenning av treverk i forbindelse med fjerning av 

delvis ødelagt Turistanlegg ved Stortoppen/Otervatn i Sulitjelma, jvf. § 6 i forskriften. 

Brenningen forutsettes og bli utført i en operasjon.  

Reindriftsforv. i Nordland har ingen innvendinger til brenningen. 

 

Rivingsavfall som ikke er brennbart forutsettes som opplyst i søknaden blir samlet opp og 

kjørt til godkjent deponi. Tomten må fremstå etter sanering som ryddiggjort.  

 

 

 

DPLU. 068/12: 103/1400 - MURMESTER SIGURD TVERÅ AS - SØKNAD OM 

ENDRING AV GITT TILLATELSE TIL TILTAK, LAGERBYGG. INNREDNING AV 

KONTORER I 2. ETASJE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse for endringen av 2. 

etasje, med etablering av kontorer, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 070/12: SØKNAD OM LØYVE FOR SNØSCOOTERKJØRING 

 

VEDTAK : 

 
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Magne Strømhaug, Fauske, innvilges inntil 6 turer pr sesong for transport av bagasje 

og utstyr med snøskuter fra nærmeste brøyta vei og til hytta beliggende på 

Botnågskaret i Valnesfjord.  Trase jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

2. Dispensasjonen gjelder fra 15.10.2012 og fram til nytt lovverk trer i kraft, dog ikke 

lenger enn til og med 10. mai 2015. 

 

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

 

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

kjøring. 

 

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

tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 071/12: 74/13 - NORGES AUTOMOBIL-FORBUND - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, TILBYGG TIL GARASJE MED NYTT INNGANGSPARTI 



PÅ BRA = 76 M2, HVORAV 20 M2 ER INNGANGSPARTI/TOALETT. BYGN.NR: 

188883664 -1 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf. SAK § 4-1, meddeles byggetillatelse 

for oppføring av garasje som tilbygg som omsøkt. 

 

Søknader om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Salten Byggservice AS, Maskineier 

Roar Løkås AS og Fauske Rør AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 072/12: 102/320 - TORE SANDE OG KAMILLA ANDERSEN - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG I 2 ETASJER UTEN KJELLER MED 

BRA=151 M2 OG LA=134 M2  I GREPLYNGVEIEN 17, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse for oppføring av 

enebolig i 2 etasjer på boligtomten i Greplyngveien 17 som omsøkt. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales kommunen (Regn. blir tilsendt). 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggm. Sten Andersen AS og Fauske Rør AS godkjennes. 

 

Garasje må byggemeldes i egen søknad. 

 

 

 

DPLU. 073/12: 108/20 - ALBERT KOSKINEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRENNING/SANERING AV DRIFTSBYGNING PÅ GRØNÅS, FAUSKE. 

BYGN.NR. 188903029 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e, meddeles rivningstillatelse for omsøkte 

driftsbygning. 

 

Eieren Albert Koskinen godkjennes som ansvarlig for rive- og ryddearbeidene. 

 

Dispensasjonssøknad godkjennes  

I samråd med Salten Brann kan bygget brukes til røykdykking.  

 

Avfall etter saneringen må anbringes godkjent deponi. 

 

 

 



DPLU. 074/12: 102/732 - MORTEN PEDERSEN/INGRID NYGÅRD - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG I 2 PLAN MED BRA=211 

M2 OG LA=183 M2  PÅ EGEN TOMT I KLEIVBAKKEN 11, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse for oppføring av 

enebolig på fradelt tomt i Kleivbakken 11, G.nr. 102 B.nr. 680, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Siv.ing. Asbjørn Nygård AS, Bolig Partner AS, Rørl.m. Arne 

Rørdal, AU Bygg samt Larssen Maskin AS godkjennes. 

 

Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsens § 2.5 punkt 2.5.1 for Plan Fauske Østre 

del 2 godkjennes. 

 

Tilknytningsavgift for vann og kloakk må innbetales kommunen. (Regn. blir tilsendt).  

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

 

 

DPLU. 075/12: 53/4 - BØRGE OG KRISTIN STOKLAND - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE VED STOKLAND 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte øst for Gongskaret. 

 

Fradelingen anses som forsvarlig med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi og 

synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og 

skogbruket i området. 

 

 

 

DPLU. 076/12: 76/211 - BJØRNAR EILERTSEN - ENDRING AV ANSVARSFORHOLD 

OG TYPE TILTAK I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV HYTTE I 

BRATTÅSVIKA, VALNESFJORD. BYGN.NR. 11223478 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 jvf. SAK 10 § 5-1 godkjennes søknaden om 

lokal godkjenning av foretaket Bjørset Bygg og Anlegg AS for SØK, UTF/KUT for 

fundamentering, bygningsmessige arbeider samt våtromsarbeider. 

 

Ansvarsrett for Nilsson AS, Bodø, gitt 29.11.2011 i sak nr. 188/11 videreføres. 

 

Byggetillatelse av 29.11.2011 sak nr. 188/11 stadfestes med Bjørset Bygg og Anlegg AS 

som ny ansvarshavende for SØK, UTF/KUT. 



 

 

 

DPLU. 077/12: 104/269 - ALLAN KEVIN HOLST - SØKNAD OM TILTAK, 

OPPFØRING AV FRITTSTÅENDE GARASJE, BRA = 55 M2 PÅ EGEN TOMT I 

SOLVOLLVEIEN 4 , FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 meddeles byggetillatelse for frittstående 

dobbeltgarasje på egen tomt i Solvollveien 4 som omsøkt. 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3-6 d godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 078/12: 119/1 FNR 78 - SISSEL OG IVAR MOEN - SØKNAD OM TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT,  ANNEKS/BADSTUBYGG MED BYA = 8 M2 I SAAKIKRYSSET 

NORD, SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

Ihht vedtak i D/T sak 29/2009 jf. kommunestyre sak 84/04 meddeles dispensasjon fra 

arealplanen samt dens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens §19-2 for oppføring av 

annekset. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 jvf. SAK 3-1 meddeles byggetillatelse for 

anneks på festetomt i Saakikrysset Nord, B.nr 119 G.nr. 1 F.nr. 78, som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 079/12: 105/17 - FINN-ROGER OLSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRENNING/RIVING AV ELDRE BOLIG PÅ LUND, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

Søknaden om dispensasjon fra Forskrift om åpen brenning, og brenning av avfall i 

småovner, Fauske kommune, Nordland, § 4, godkjennes, jvf § 6 i forskriften.  

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e, jvf. SAK § 3-1 meddeles tillatelse til 

brenning og riving av eldre bolig på Lund, G.nr 105 B.nr. 17, i samarbeid med Salten 

Brann, som omsøkt.  

 

Finn Roger Olsen godkjennes som ansvarlig for rive- og oppryddingsarbeider.  

 

Rivningsavfall som ikke er brennbart forutsettes som opplyst i søknaden bli samlet opp 

og kjørt til godkjent deponi. Tomten må etter sanering fremstå som ryddiggjort. 

 

 

 



 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-078/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4340      

      Arkiv sakID.:   10/1635  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    079/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  13.06.2012 

 135/12 KOMMUNESTYRE  21.06.2012 

 

 

 

RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING AV 

PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

   

 
Vedlegg: Revidert forslag til planprogram. Merknadshefte. Alle innkomne uttalelser. Referat fra møte 

26.03.2012. 

 

Sammendrag: 
 

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune startet reguleringsplanlegging av ei ny 

balansefylling på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (g/s-

veg) langs rv. 80 forbi Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008.  

 

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 

skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av g/s-veg, blir det nå 

nødvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre 

Klungset-elva. Området er kjent for sitt rike fugleliv. 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 

Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 

forskriftens § 4 b) som omhandler: 

 

 Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 

andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 

konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstart er det derfor utarbeidet et forslag til 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 – 20.02.2012.   

 

I høringsperioden (offentlig ettersyn) er det mottatt uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 2 

uttalelser fra lag/foreninger og private. 

  

Det er utarbeidet et eget hefte (vedlagt) med oppsummering av alle innkomne uttalelser og 

Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt med som vedlegg bak i 

heftet. 

Rådmannen tar vurderinger fra Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere 

kommentarer til disse. 



 

Det ble i slutten av mars 2012 avholdt et møte med kommunen, Fylkesmannen og NVE. 

Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte 

balansefyllingen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og 

naturverdier i området. 

Alternativet til balansefylling er stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er 

en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor 

som uaktuell i dette tilfellet. 

 

Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljøet 

knyttet til Klungsetvika. I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på 

fyllingen redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er 

ikke et like godt alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. 

Kravene til NVE tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra 

vegvesenets egne krav. 

 

Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom 

utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 

synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 

erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.  

 

Det synes imidlertid klart at dersom g/s-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 

kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og vurderes som den beste løsningen 

samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også g/s-vegen kan bli 

realisert. 

 

I første omgang er det ønskelig å få bygget g/s-vegen Stranda – Røvik helt fram til Ytre Klungset 

slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler, jfr. vedlagt referat/oppsummering fra møte 

26.03.2012: 

 

Del 1 – Stranda – Arsenalvegen er under bygging (lengde ca. 1000 m). 

 

Del 2 – Arsenalvegen – forsamlingshuset (lengde ca. 950 m) er planlagt bygget dersom 

foreliggende planprosess med balansefylling blir vedtatt. 

 

Del 3 – Forsamlingshuset – Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planlagt bygget etter nærmere 

stabilitetsberegninger. 

 

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan for balansefylling med konsekvensutredning i 

oktober 2012. 

 

 

INNSTILLING : 
 



Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-079/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4105      

      Arkiv sakID.:   11/2384  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    080/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  13.06.2012 

 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR EIAVEIEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering - plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av 

planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

 

Planområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest og Eiaveien mot 

øst. Området ligger ca. 600-700 m nord for Fauske sentrum.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og 

parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, forretning/kontor/bolig, 

friområder samt vegsystem. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale, 

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen 

veggrunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser. 

3. Grøntstruktur: Friområde.  

 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 (vedtatt 03.02.2011), er gjeldende for planområdet. 

Foreliggende planforslag medfører endring av område avsatt til forretning/kontor/industri til 

offentlig tjenesteyting.  

Området vurderes som egnet til nytt formål og det er foreløpig ledig næringsareal på for 

eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende boligområde 

med tanke på for eksempel støy. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser 

for tilgrensende eiendommer. 

 

Innenfor planområdet ligger også deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Kryss Kirkeveien/E6 (vedtatt 05.04.2001). 

 Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992). 

 Reguleringsplan for Follaveien  (E6) (vedtatt 08.10.1981). 

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med 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, 

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Kommentar fra folkehelserådgiver er som følger: “Mine innspill er først og fremst knyttet til 

Planbestemmelser til områderegulering for Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1 

Utbygging – rekkefølgebestemmelser pkt. d) – Vedlagt byggesøknad skal det følge en 

situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, snuhammer, sansehager, 

gangvegsystem m.m. 

 

1. Omsorgsboliger spesielt med tanke på personer med demens 
I Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente i 

Norge bli doblet. I litteraturen  kommer det frem at kommuner er generelt dårlig 

forberedt på de sosiale og økonomiske utfordringene disse sykdommene bringer. 

 

Undersøkelser viser at aktivitet er svært viktig med tanke på mental helse både som 

forebygging og behandling. Nyere studier tyder på at personer som er fysisk aktive har 

mindre risiko for å utvikle demens og et viktig behandlingstilbud for de som har fått 

diagnosen (Moser & Martinsen 2008).   

 

Fysisk aktivitet er en av de mest effektive tverrfaglige behandlingsmetoder for å redusere 

APSD-symptomer (atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens) og bedre 

pasientens livskvalitet og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer signifikant 

psykologiske og somatiske symptomer hos pårørende, øker deres psykologiske 

mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv familierelasjon til den syke 

(Demens Vol. 10/nr.3 Mirka Kraus 2006). 

 

I et sykdomsforløp med mental lidelse er fritidsaktiviteter viktige, interesser som 

kombinerer fysisk, mental og sosial aktivitet er god “medisin” (Fratiglioni 2004). 

 

I det videre arbeid med planlegging av boliger for demente blir det svært viktig å legge 

til rette for aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt uteområde kunne 

bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte bruker. Dette vil være 

moderne og fremtidsrettet demensbehandling. 

 

Det bør også planlegges å få til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og områder 

et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel bør Eiavei-området på en eller annen måte 

kunne kobles opp for bruk av fasiliteter og uteområdene mot Vestmyra og Holtanveien, 

Hauan og Finneidlia. Det vil bl.a. kreve trafikale løsninger som også vil komme andre 



myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og annen fritidsaktivitet 

i området. 

 

2. Tilrettelegging for ansatte 
Fra et folkehelseperspektiv vil det være ønskelig at det legges til rette for aktiv arbeidsvei 

for ansatte, med det menes bl.a. å legge til rette for at ansatte skal kunne gå og/eller 

sykle til arbeid. I den forbindelse viser det  seg at gode garderobefasiliteter på 

arbeidsplassen og gode muligheter for sykkelparkering er viktige faktorer for å få til en 

«aktiv arbeidsveg». I planforslaget kommer det klart frem behov og ønske om 

parkeringsmuligheter for bil, ut fra mitt syn bør det også legges like godt til rette for 

sykkelparkering. Det må være «lett/attraktivt» å bruke sykkel til jobb.   

 

I prosjekteringen med byggeplan/situasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr. 

bestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 d). 

Utfra ovenstående innspill utfyller rådmannen denne bestemmelse til følgende ordlyd: Vedlagt 

byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering, parkering, 

sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m.m. 

 

Barnas representant fokuserer på løsninger for tryggere kryssing av E6 for myke trafikanter.  

 

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremføring av gang-/sykkelveg (g/s-veg) fra Eiaveien 

og nordøstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne sammenheng er at kulvert (g/s-veg) 

under jernbanen er etablert. 

Fra Eiaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebarn 

krysser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt 

fokus på denne problemstillingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker løsning er 

etablert. 

Behandling av foreliggende planforslag omhandler ikke tryggere kryssing av E6 (utenfor 

planavgrensning).  

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

I reguleringsplanforslag er det nå krav om at planlagte nye offentlige/felles kjøreveger, der det 

vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes. 

I foreliggende planforslag er Marmorsløyfa foreslått som nytt vegnavn.   

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 

 

PLUT-080/12 VEDTAK-  13.06.2012 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Eiaveien ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Marmorsløyfa. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Berørte parter    

Diverse høringsinstanser    
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SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØP AV TOMT  SAMT OPSJON  PÅ 

KOMMUNALT AREAL PÅ  VESTMYRA INDUSTRIOMRÅDE 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra SA-Anlegg datert 07.05.2012 

2. 2 stk kartkopier 

3. 1 stk. ovesiktkart 

 

 

Sammendrag: 
 

SA-Anlegg søker om tillatelse til erverv av ca. 1 daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 

bnr. 11 beliggende i Hammerveien/Vestmyra industriområde, jfr. kartbilag 1. 

Av søknaden framgår at firmaet i dag leier lokaliteter hos Galvano AS – tidligere SIVA-bygg. 

Firmaet har behov for mere utenomhusarealer – bl.a til parkering. 

 

Videre søker SA-Anlegg om opsjon på ytterligere ca. 9 daa – opsjonstid 2 + 1 år fra søknadsdato, 

jfr. kartbilag II. SA-Anlegg planlegger oppføring av verksted/lager/kontorbygning på omsøkt 

opsjonsareal. 

 

Areal 1 – søknad om kjøp av 1 daa:  
Avhending av omsøkt areal er ikke konfliktfylt. Arealbruken er i tråd med vedtatt 

reguleringsplan. Rådmannen anbefaler søknaden innvilget. Hva angår pris  anbefaler rådmannen 

at arealet avhendes til samme pris som på Søbbesva, hvor prisen er fastsatt ved takst - dvs. kr. 

160,- kr. pr. m
2
, jfr K-sak  061/09. 

 

Areal II – søknad om opsjon på 9 daa:  

I hht vedtatt retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer skal opsjon normalt ikke gis, 

jfr. pkt. 6 i vedtatte retningslinjer. 

 

Et annet moment i denne saken er at IRIS Salten Forvaltning AS har etablert en gjenbruksplass i 

området. Fauske kommune har  ikke oversikt over hvilke videre planer/behov IRIS Salten 

Forvaltning AS har hva angår utvidelse. Rådmannen anbefaler at før Fauske kommune tar 

stilling til opsjon/avhending av omsøkt areal, bør IRIS Salten Forvaltning As gis mulighet til å 

framlegge  sine planer for en eventuell videre utvidelse av sin aktivitet innen området. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

 



Søknad fra SA-Anlegg om erverv av  ca. 1 daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 

bnr. 11 på Vestmyra industriområde innvilges.  

 

 Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m2. 

 

 Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

  

 SA-Anleggs` søknad om opsjon/erverv av ytterligere ca. 9 daa stilles i  bero i påvente av 

 avklaring av IRIS Salten Forvaltning AS sine planer for videre utvidelse/aktivitet innen 

 området. 

 

 

PLUT-081/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra SA-Anlegg om erverv av  ca. 1 daa av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 

bnr. 11 på Vestmyra industriområde innvilges.  

 

Pris for ervervet settes til kr. 160,- pr. m2. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

SA-Anleggs` søknad om opsjon/erverv av ytterligere ca. 9 daa stilles i  bero i påvente av 

avklaring av IRIS Salten Forvaltning AS sine planer for videre utvidelse/aktivitet innen 

området. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ HYTTE 

   

 
Vedlegg: - Søknad m/kartutsnitt fra Svein Harry og Sonja Pedersen, Valle, Bodø, datert 4. mai 2012  

- Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 11. mai 2012 

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen, datert 10. mai 2012 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Svein H. og Sonja Pedersen, Bodø, om bruk av 

minigraver til tomtearbeid i forbindelse med utbygging av hytta i Daja.  

 

Saksopplysninger: 

Dispensasjonssøknaden må behandles av Planutvalget. I bestemmelser om arealbrukssoner i 

kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag heter det bl.a.: 

«I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i 

noen del av kommunen.  Transport av elgslakt, nødvendig transport av ved og nødvendig 

transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi er likevel tillatt etter vilkår gitt 

av kommunens planutvalg. 

Ved behov for ferdsel på barmark ut over foranstående må det søkes om dispensasjon.» 

 

Byggesaken er behandlet som a-sak 12/2012 – tiltak uten ansvarsrett den 20. april i år. 

 

Hytta ligger like ved veien opp til Jakobsbakken og ved innkjøringen til campingplassen i Daja.  

Det er ca 50 m i luftlinje fra veien til hytta, stien er ca 60 – 70 m. 

 

Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, til Reindriftsforvaltninga og til Balvatn 

Reinbeitedistrikt. 

Saksbehandlers vurdering: 

Hytta ligger like ved veien opp til Jakobsbakken/Skihytta. Innkjøringen til Sulitjelma Camping, 

Sulitjelma Fjellandsby og parkeringsplassen i tilknytning til turistløypa (skuterløypa) til 

svenskegrensen ligger også like i nærheten. 

 

Fylkesmannen i Nordland har ingen merknader til bruk av minigraver, i og med at det her er 

snakk om nødvendig bruk i forbindelse med godkjent utbygging av hytte og at kjøringen skal 

foregå på etablert sti i en avstand på ca 60 – 70 m. 

 

Reindriftsforvaltningen er i sin uttalelse skeptisk til at det åpnes for bruk av beltegående 

kjøretøy/redskaper på barmark i dette området, da dette lett kan skape presedens for de andre 

hytteeierne i samme område. 

 



Fauske kommune er i utgangspunktet meget restriktiv når det gjelder kjøring på barmark.  Denne 

søknaden gjelder imidlertid til en hytte som ligger i et område hvor det er mye trafikk, bl a 

biltrafikk, da innferdselsåren til hytteområdet i Sulitjelmafjellet, alpinbakken og campingplassen 

ligger like ved.  

Forurensing og bråk fra den ferdselen det her søkes om anses å være minimal i forhold til øvrig 

trafikk.  I tillegg er dette nødvendig bruk av minigraver i forbindelse med tomtearbeid og 

ferdselen/arbeidet skal kun skje en dag og avstanden fra vei til hytta er kort. 

  

Dette vil nok skape presedens for andre hytteeiere i området, men det er meget få andre hytter 

som ligger slik til som denne.  Planutvalget behandler alle slike saker og vurderingen for å 

innvilge dispensasjoner vil være hvor transporten skal foregå, til hvilket formål og hvilke 

ulemper det eventuelt vil ha for naturmiljø og mennesker i området. 

 

På bakgrunn av dette legger Rådmannen fram saken med følgende innstilling: 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges Svein Harry og Sonja Pedersen, 

Bodø, dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel for bruk av minigraver 

til tomtearbeid på hytte beliggende i Daja, Sulitjelma. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 

1) Dispensasjonen gjelder for 1 dag, og arbeidet må være avsluttet innen kl 23.00 

2) Eventuelle skader på stien opp til hytta må utbedres av søker 

3) Transporten/arbeidet må være utført innen 01.09.2012. 

4) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker 

 

 

PLUT-082/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges Svein Harry og Sonja Pedersen, 

Bodø, dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel for bruk av minigraver 

til tomtearbeid på hytte beliggende i Daja, Sulitjelma. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 

1) Dispensasjonen gjelder for 1 dag, og arbeidet må være avsluttet innen kl 23.00 

2) Eventuelle skader på stien opp til hytta må utbedres av søker 

3) Transporten/arbeidet må være utført innen 01.09.2012. 

4) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker 

 
 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


