
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 18.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 083/12 - 092/12 

Møte nr: 10/2012 Til kl. 15:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Gry Janne Rugås. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, ordfører, 

formannskapssekretær. 
 

 

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: 

 

Befaring: Bådsvik aktivitetsgård 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Gry Janne Rugås (FL): Vei til fjellandsbyen. Blir den asfaltert? 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): Hva er status ang. skilting ved skolene på Erikstad 

og i Valnesfjord? 



 Kathrine Moan Larsen (FL) etterspurte følgende: 

Pkt. 1: Status gjerde mot Rupsi 

Pkt. 2: Branntomt i Furulund 

Pkt. 3: Taxitilbudet i Sulitjelma 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer: 

Enhetsleder VVA, Frank Zahl orienterte: 

 Dajaveien (SKS-veien) 

Statskog er grunneier, mens SKS eier veien. Kommunal vei fra SKS-veien og til 

servicebygg fjellandsbyen. Veier innad i fjellandsbyen eier fjellandsbyen selv. 

Det er 1300 meter vei fra fylkesveien og til krysset fjellandsbyen. Vi har mottatt 

tilstandsrapport på bru Dajaveien. Viser 2 alternativer i kalkulasjon Dajaveien, som 

ligger vedlagt møteprotokoll. Alternativ 1 viser kostnader for vei, tilrettelagt før 

asfaltering. 

 Oversikt over opprustingsprosjekter vei 2012 ligger vedlagt møteprotokollen. 

 

Svar på spørsmål: 

Gry Janne Rugås:  

Frank Zahl svarte under orienteringen. 

Linn Normann Godtfredsen: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. Skilt skal opp i løpet av høsten. 

Kathrine Moan Larsen:  

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Uavklart med grunneier. Ved tidligere reparasjoner har det vært 

deling med grunneier. Ved vedlikehold påtar vi oss et ansvar. Skal se hva vi kan gjøre. 

Pkt. 2. Enhetsleder plan/utvikling svarte. Vi arbeider med branntomt i Furulund, hus på 

Sandneshaugen og grunnmur på Sandneshaugen. Neste skritt er pålegg. Ser på prosedyre for å 

følge opp. 

Kommunalsjef svarte. Ser på prosedyrer for oppfølging. Vi må sette handling bak kravene. 

Må være konsekvent. Kommer sak til PLUT. 

Pkt. 3. Spørsmålet oversendes til formannskapet. 

 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

083/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

084/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

085/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

086/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

087/12 RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN 

DETALJREGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. 

UTTALELSE 

088/12 OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU 

089/12 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST 

090/12 BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å 

KJØRE ATV TIL HYTTE VED KJELVATNET 

091/12 KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL 

GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA 

092/12 OPPSTART REGULERINGSAK BUEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/7675      

 Arkiv sakID.:   12/1827  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    083/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  18.09.2012 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 8/2012 og 9/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 8/2012 og 9/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-083/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) hadde følgende merknad: 

Ønsker at det spesifiseres at det var befaring ang. gjerde mot Rupsi. 

 

Innstillingen med merknad ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/7673      

 Arkiv sakID.:   12/1825  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    084/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  18.09.2012 

 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 080/12: 104/479 - EIRIK EILERTSEN OG JOAKIM BUGGE - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITTSTÅENDE GARASJEBYGG, BRA 91 M2, 

STRANDBUEN 6A/6B, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1 a meddeles byggetillatelse for 

oppføring av garasjebygning på fellesareal i Strandbuen som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 29-4 

slik at garasjene kan føres opp i avstand 1,6 meter fra felles grense mot gnr.104 bnr.589 

og457 jvf. erklæring datert 04.05.12 fra eierne Linda Hellervik, Turid og Gunnar Hansen. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-1 meddeles dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan omr. Stranda/Tareveien § 3, pkt I, vedr. størrelse på 

garasje. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Eirik Eilertsen og Joakim Bugge godkjennes, 

jvf. SAK 10 § 6-8.  

 

 

 

 

DPLU. 082/12: 102/323 - ARNE W ARNESEN - SØKNAD OM TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT, OPPFØRING AV FRITTSTÅENDE GARASJE MED BTA = 54 M2 PÅ 

EGEN TOMT I KLEIVHAMMAREN 10, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20 – 2 meddeles tillatelse til oppføring av 

frittstående garasje på egen tomt i Kleivhammaren 10, Fauske, som omsøkt. 

 



Søknader om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser om gesimshøyde og maks BYA 

for garasje godkjennes. 

 

 

 

 

DPLU. 083/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 

112/57 

 

VEDTAK : 
  

Kjøpesummen på kr. 30.000,- anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Anita og Jostein Hunstad konsesjon ved erverv 

av gnr. 112/57 som tilleggsareal til gnr. 112/1, 56 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

 

DPLU. 084/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM  PUNKTFESTE  AV 

EKSISTERENDE HYTTE  VED ØVRE GAMVATN GNR. 119 BNR. 1. FESTER:: ROLF 

ARNTZEN, BODØ 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til punktfeste av 

hytte på gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 085/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM PUNKTFESTE AV HYTTE 

BELIGGENDE VED KJELVATNET GNR. 119 BNR. 1. FESTER: INGER CARIN 

OPSAHL, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

eksisterende hytte som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 086/12: 101/336 TURNOUT MC - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

FRITIDSBRYGGE 

 

VEDTAK : 
 

Oppføringen av bryggen på G.nr. 101 B.nr. 336 og videre ut på kommunens eiendom er 

ulovlig oppført da det ikke er gitt byggetillatelse og ikke søkt om tillatelse om bygging på 

kommunens eiendom. 



 

Søknaden om tillatelse til tiltak, oppføring av fritidsbrygge, avslås. 

 

Varsel om pålegg om fjerning av bryggen vil bli sendt i eget brev. 

 

 

 

DPLU. 087/12: SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL - GNR. 61/20 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens §§ 9 

og 12, samt delegasjon, gis det tillatelse til omdisponering og fradeling av ca. 1 dekar 

dyrka jord / produktiv skogsmark fra gnr. 61 bnr. 20 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 gis det med dette tillatelse til fradeling av 

ca. 1 dekar fra gnr. 61 bnr. 20 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Parsellen skal sammenføyes med eiendommen gnr. 61 bnr. 40 

 

 

 

 

DPLU. 088/12: RUNAR B. KRISTENSEN, RØDÅS. SØKNAD OM TILSKUDD TIL 

KJØP AV PRIVAT BOLIGTOMT. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i vedtatt retningslinjer for tilskudd til etablering/kjøp av boligtomt i Fauske 

kommune, vedtatt av kommunestyret 05.10.06, K-sak 95/06, revidert i  K-sak 015/10,  

tildeles De herved tilskudd stort kr. 50.000. 

 

Utbetaling av tilskudd er betinget av at ferdigattest/brukstillatelse for boligen foreligger. 

 

Avhendes boligen før 3 år er gått etter ferdigstillelse, må en forholdsvis del av tilskuddet 

tilbakebetales. 

 

 

 

DPLU. 089/12: STATSKOG SF ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I FORBINDELSE MED INNLØSNING AV 

PUNKTFESTE NR. 78 UNDER GNR. 119 BNR. 1 I SULITJELMA. KJØPER: IVAR 

MOEN, TVERLANDET. 

 

VEDTAK : 
 

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

daa av  gnr. 119 bnr. som omsøkt. 

 



Gnr. 119 bnr. 1 festenummer 78  må slettes. 

 

 

 

DPLU. 090/12: 103/761 - RAYMOND HANSEN - RAMMETILLATELSE FOR TILBYGG 

TIL BOLIG, INKL. GARASJE, TOTALT BRA 152 M2, HERAV GARASJE 50M2,  

BALMIGATA 11, FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og og bygningsloven (PBL) § 21-4 jf. SAK 10 § 6-4 meddeles 

rammetillatelse for oppføring av tilbygg med garasje til bolighus i Balmigata 10, gnr.103 

bnr.761, som omsøkt. 

 

I medhold av plan-og bygningsloven (PBL) § 19-1 meddeles dispensasjon fra 

bestemmelser i reguleringsplan «Gang-og sykkelveg Follaveien», vedr. byggelinje. 

 

I medhold av plan-og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 29-4 slik 

at tilbygget med garasje kan føres opp i avstand ca.1 meter fra nabos garasje gnr. 103 

bnr.760 jvf. erklæring datert 11.03.12 fra Sigurd Harry Tverrå, samt dispensasjon fra 

veglovens bestemmelser om byggeavstand langs offentlig vei. 

 

 

 

DPLU. 091/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I FORBINDELSE MED INNLØSING AV 

PUNKTFESTE NR. 88 UNDER GNR. 119 BNR. 1  I SULITJELMA. KJØPER: RONALD 

SOLLUND, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

Festenummer 88 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 

 

 

DPLU. 092/12: 76/240 - TOMMY BIRKELUND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV TILBYGG PÅ 1 PLAN MED BRA = 91 M2 TIL ENEBOLIG, 

NYTT BRA = 154 M2 OG LA = 123 M2, SAMT FRITTSTÅENDE GARASJE MED BRA 

= 41 M2 PÅ FRADELT TOMT I BERGLIA 3, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf SAK § 4-1, meddeles tillatelse for 

oppføring av tilbygg til enebolig og frittstående garasje i Berglia 3, Valnesfjord,  

G.nr. 76/240 som omsøkt. 

 



Søknader om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Byggsøk Norge AS, HUSfolket AS, 

Børset Bygg og Anlegg og Bodø Rør AS godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Tommy Birkelund godkjennes, jvf SAK § 6-8 

 

 

 

DPLU. 093/12: STATSKOG SF, ELVERUM. SØKNAD OM FRADELING AV 1 DAA AV 

EIENDOMMEN GNR. 119 BNR. 1 I FORBINDELSE MED INNLØSNING AV 

PUNKTFESTE NR. 77 UNDER GNR. 119 BNR.  1 I SULITJELMA. KJØPER: STEIN 

KRISTOFFERSEN, BODØ 

 

VEDTAK : 
 

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

daa av eiendommen gnr. 119 bnr. 1 som omsøkt. 

 

Festenummer 77 under gnr. 119 bnr. 1 må slettes. 

 

 

 

DPLU. 094/12: ARNE JOHANSEN, VALNESFJORD.  SØKNAD OM FRADELING AV 

CA. 156 M2 AV EIENDOMMEN GNR. 101 BNR. 3 PÅ FINNEID. KJØPER: RAYMOND 

ABRAHAMSEN, FINNEID. 

 

VEDTAK : 
 

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

156 m
2
 av eiendommen gnr. 101 bnr. 3 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 095/12: BØRGE OG KRISTIN STOKLAND,VALNESFJORD. SØKNAD OM 

FRADELING AV TOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE BELIGGENDE PÅ 

EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 4 

 

VEDTAK : 
 

 

I hht vedtak i DT-sak 29/2001 gir med dette leder plan/utvikling dispensasjon fra vedtatt 

arealplan samt dens bestemmelser slik at omsøkt fradeling kan gjennomføres, jfr. plan- 

og bygningslovens § 19-2. 

 

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

daa. av eiendommen gnr. 53 bnr. 4 til tomt for eksisterende hytte på eiendommen. 

 

 

 

DPLU. 096/12: 102/477 - GEIR WENNBERG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OMBYGGING FASADE OG TILBYGG AV SOKKELETASJE MED BRA = 



LA = 17 M2, EKSISTERENDE BRA = 213 M2, LA = 163 M2 PÅ EGEN TOMT I 

KVITLYNGVEIEN 36, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a og c meddeles tillatelse for fasadeendring 

og tilbygg av sokkeletasje i Kvitlyngveien 36, G.nr 102/477, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Grønås Bygg AS godkjenning. 

 

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

 

 

 

DPLU. 097/12: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE, OPPSTART AV 9  LEILIGHETER MED BRA = 68 

M2 OG LA = 64 M2, SAMLET BRA = 612 M2 OG LA = 567 M2  I BYGG A PÅ EGEN 

TOMT I ERIKSTADVEIEN 70, 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jvf § 21-4 meddeles igangsettingstillatelse 

for hele tiltaket gjeldende bygg A. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Erikstadveien 70 AS godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett fra Rambøll Norge AS Trondheim godkjennes. 

 

Når rørleggerfirma og ventilasjonsfirma er valgt, må søknad om ansvarsrett innsendes. 

 

Kommunen viser for øvrig til rammetillatelse gitt 28.03.2012 i sak 035/12. 

 

 

 

DPLU. 098/12: 108/84 - VIDAR HASSELBERG - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, OPPFØRING AV BOLIG I 1.5 ETASJE MED BRA = 151 M2 (HO1 = 82,5 M2 

HO2 = 68,5) OG LA = 131 M2 OG FRITTSTÅENDE GARASJE MED BYA = 57 M2 PÅ 

FRADELT TOMT I HOLTAN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig og frittstående garasje i Holtan, G.nr. 108 B.nr. 84, som omsøkt 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Sten Andersen AS, Rørleggermester Bringsli og 

Vidar Hasselberg godkjennes. 

 

Det må søkes om privat enkeltutslipp i egen sak. 

 

Vann tilkobles kommunal ledning, avløp er privat. 

 



 

 

DPLU. 099/12: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SJYSELVIKVEIEN 

(TYNGRE TRAKTORVEI) 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift
1
 til "Skogbruksloven",  § 25, tillatelse til at 

skogsvei med betegnelsen Sjyselvikveien ved Leivset i Fauske kommune, bygges i 

samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrukssjefens vurdering.  

 

Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander, 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet 

straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette 

pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken. 

 

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år 

2017. 

 

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik 

at han kan gjennomføre nødvendig kontroll. 

 

 

 

DPLU. 100/12: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Sørfold Kraftlag innvilges dispensasjon for 1 landing med helikopter i Kjølvikdalen i 

Fauske kommune, jfr. vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Landingen må forgå den 28. juni 2012 mellom kl 07.00 og 22.00 

2) Tillatelse fra grunneier må innhentes før landing kan finne sted. 

3) Eventuell skade på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

 

DPLU. 101/12: FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2012 - LAKSÅ 

VESTRE 

 

VEDTAK : 
 

                                                 
 
   

1
 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål fastsatt av 

Landbruksdepartementet den 20. desember 1996 med hjemmel i § 25 i lov av 27. mai 2005 om 

skogbruk (skogbruksloven) med senere endringer. 



Fauske kommune godkjenner for 2012 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet 

Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar.  

 

Fauske kommune fraviker minstearealet for jakt på elg for Lakså Vestre for elgjakta 

2012, Jfr. Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, § 9 

 

For jaktåret 2012 tildeles 1 voksen hunndyr (1 ½ år og eldre) og 1 kalv. 

Fellingstillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

15.02.2012, §§ 9 og 21. 

 

 

 

DPLU. 102/12: 102/709 - LISBETH OG DIRK TORSVIK GIESELMANN, SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 203 M2 

OG LA 167 M2 OG FRITTSTÅENDE GARASJE MED BYA 47 M2, PÅ TOMT I 

FURULIA 5, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig og frittstående garasje i Furulia 5, Fauske gnr.102 bnr.709 som omsøkt. 

Det vises spesielt til TEK 10 § 13-5 hva gjelder radon i grunnen. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Saksenvik Bygg AS, Unikus, Ebbe Rørservice AS, Murmester 

Sigurd Tverå AS, Larssen Maskin A/S og Setsås Blikk og Ventilasjon A/S godkjennes. 

 

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

  

 

 

DPLU. 103/12: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE FOR TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE 

FUGLEHUND I TIDSROMMET 01.08. - 20.08  2012 - 2015 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog 

SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående 

fuglehund på statsgrunn i Sulitjelma/ Balvatnområdet i tidsrommet 1. – 20. august 2012. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Hundene som benyttes under takseringen skal ha godkjent bevis på sauerenhet 

2. Kun 1 hund slippes løs i gangen under takseringen. Ellers holdes hundene i 

kobbel fra start til stoppunkt. 

 

 

 

DPLU. 104/12: 102/714 - SLETTEN JAN TORE/ASKVIK SILJE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNNARBEIDER FOR OPPFØRING AV 

ENEBOLIG MED GARASJE, FURULIA 6, FAUSKE 



 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 21-2 meddeles igangsettingstillatelse for 

grunnarbeider som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 19-2 meddeles dispensasjon fra PBL §29-

4 slik at boligen kan føres opp i en avstand på 1 meter fra nabogrense mot kommunalt 

friområde. 

 

Nye korrigerte tegninger av murer og tomtearrondering, som er i henhold til avklaring 

som framkommer i vårt brev av 20.04.2012, må innsendes snarest. 

 

Gjennomføringsplan for omsøkte tiltak må innsendes snarest. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bjørset bygg og anlegg as godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 105/12: SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

SulisKraft AS innvilges dispensasjon for landing med helikopter i forbindelse med 

befaring av ulike prosjekter i Sulitjelmaområdet, nærmere bestemt vassdragene 

Galbmejohka, Stortverråga og Otervatn.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Flygingen (landingen) må foretas i uke 31, dvs mellom 30. juli og 3. august 2012. 

2. Flygingen kan kun gjennomføres 2 dager i uka og må skje mellom kl 07.00 og 22.00 

3. Trase skal være korteste vei mellom startsted (asfaltbanen v/Langvannsveien i 

Sulitjelma eller SKS sitt driftssenter i Fagerli) og objekt, jfr vedlagte kartutsnitt. 

4. Det kan foregå inntil 2 landinger på hvert sted. 

5. Søker skal innhente tillatelse fra grunneiere og de skal varsle reinbeitedistriktene om 

flygingen i god tid før denne skal skje. 

6. Flygingen skal skje i en høyde som ikke unødvendig forstyrrer aktivitet på bakken. 

 

 

 

DPLU. 106/12: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  - GNR. 

105/36 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003 samt delegasjon, innvilges Lundhs Norwegian Rose AS konsesjon ved 

erverv av gnr. 105/36 i Fauske kommune som omsøkt. 

 



 

 

DPLU. 107/12: 103/637 - SKÅR EIENDOM AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE, TILBYGG TIL FORRETNINGSBYGG I  STORGT 98 

I 2 ETASJER MED BRA = 235 M2 I HVER ETASJE. BRA EKSISTERENDE BYGNING: 

680 M2. BYGN.NR: 188936172 01 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, § 21-2, § 21-4 og § 12-15 meddeles 

byggetillatelse for tilbygg i 2 etasjer til forretningsbygg i Storgt. 98 som omsøkt. 

 

Økt tilknytningsavgift for tilbygget er allerede sendt ut og betalt av tltakshaver. 

 

Søknader om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, ProsjektPartner Bodø AS, Fundamentering 

AS Heimdal, Rørlegger’n Fauske AS, Finneid Sveiseverksted AS og Fauske Elektro AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 108/12: 119/1, FNR. 312 - ELIN FORFANG - ENDRING AV TIDLIGERE 

GODKJENT RAMMESØKNAD, FRITIDSBOLIG, BRA = 80 M2, VED KJELVATNET, 

SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 jf. SAK10 § 6-4 meddeles godkjenning av 

endring av rammetillatelse for oppføring av ny hytte på samme plass som eldre hytte ved 

Kjelvatnet på G.nr. 119 B.nr. 1 F.nr. 312 som omsøkt. 

 

Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel § 2-1 godkjennes. 

 

Viser for øvrig til tidligere rammetillatelse gitt 14.05.12, sak 064/12  

 

 

 

DPLU. 109/12: 103/1293 STIG LEO HANSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, FRITTSTÅENDE GARASJE MED BYA = 36 M3, SAMT NY 

KJELLERINNGANG PÅ FRADELT TOMT I EIAVEIEN 15, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for frittstående 

garasje på fradelt tomt i Eiaveien 15, G.nr. 103, B.nr. 1293, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra SaltenBygg AS, Larssen Maskin AS og 

Asbjørn Knutsen godkjennes. 

 

 

 



DPLU. 110/12: 83/115 - HÅKONSEN GØRAN - SØKNAD OM ENDRING AV 

ANSVARSRETT 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles  Rørlegger’n Fauske AS 

ansvarsrett for PRO/UTF for innvendig sanitæranlegg.  

 

I medhold av SAK10 § 6-8 godkjennes Gøran Håkonsen ansvarsrett som selvbygger.    

 

 

 

DPLU. 111/12: 119/325 - ØSTBØ AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

RIVING AV SMELTEHYTTA 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan og bygningslovens § 20-1 og TEK10 § 9-6 meddeles rivingstillatelse 

av Smeltehytta på G.nr. 119, B.nr. 325 i Sulitjelma som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Østbø AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 112/12: 62/11 HANS ERIK ANDERSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK , RIVING AV BRANNSKADET ENEBOLIG P Å KOSMO, G.NR. 62/11, 

BYGN.NR. 188882668 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og TEK10 § 9-6 meddeles rivingstillatelse 

for brannskadet enebolig på Kosmo, G.nr 62/11, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Østbø AS godkjennes. 

 

 

 

 

DPLU. 113/12: 55/3 CHRISTIAN GRAVEM-NORDGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 171,6 M2 OG LA 162,6 

M2 PÅ HAUKLAND, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig på Haukland, Valnesfjord gnr.55 bnr.3 som omsøkt.  

 

Tilknytningsavgift for vann må innbetales til kommunen(regning blir tilsendt). 

 

Privat enkeltutslipp vises til sak nr. A-40/2012 (utslippstillatelse). 



 

Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes 

umiddelbart. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge, Støren Treindustri AS, Maskineier Roar 

Løkås AS, Bodø Rør AS og Steve Johansen AS godkjennes. Søknad om ansvarsrett som 

selvbygger fra Christian Gravem-Nordgård jvf. SAK 10 § 6-8 godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 114/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV UBEBYGD 

NAUSTTOMT - GNR. 46/40 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen for nausttomta er oppgitt til kr. 20.000,- og anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Jan-Otto Stokland konsesjon ved erverv av 

ubebygd nausttomt gnr. 46/40 i Fauske Kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 115/12: 90/2,5,6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM -  FRADELING AV TOMT FOR 

FRITIDSHUS VED SJØNSTÅDAL 

 

VEDTAK : 
 

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

tillatelse til omsøkte fradeling av hyttetomt.  

 

Dette begrunnes med at fradelingen ikke anses som forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning i et område hvor det i følge kommuneplanen kun er tillatt med 

etableringer i tilknytning til stedegen næring. Fradelingen vil dessuten kunne medføre 

drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for skogbruket i området. 

  

 

 

DPLU. 116/12: 104/179 - MARIT OG SVEIN SIGVANG - SØKNAD OM 

BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV STØYVOLL/SKJERM PÅ KLUNGSET 

 

VEDTAK : 
 

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

støyvoll/skjerm på Klungset, G.nr. 104/179 og G.nr. 104/151 (naboeiendom) som 

omsøkt. 

 



I medhold av PLB § 20-2 d), jvf. SAK §12-1 meddeles Marit og Svein Sigvang 

ansvarsrett for tiltaket. 

 

 

 

DPLU. 117/12: 103/1116 - ASRA AL-MAGZONMI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL LEILIGHET, NYTT LA = 59 M2, I 

KIRKEVEIEN 45, FAUSKE. EKSISTERENDE BRA = 275 M2 OG LA = 140 M2  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og SAK § 3-1 og § 2-2 meddeles tillatelse 

for ombygging og bruksendring av kjelleren i Kirkeveien 45, G.nr. 103/1116, som 

omsøkt. 

Ansvarsforhold: 

Asra Al-Magzoumi har sannsynliggjort at arbeidene er utført ihht lover og forskrifter, og 

godkjennes som ansvarlig søker, og ansvarlig for at arbeidene er utført i samsvar med 

kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter. 

Fauske Elektro AS utfører alt arbeid med elektriske installasjoner. 

Fauske Rør AS utfører alt VVS-arbeide. 

Snekker Leif Kåre Karlsen utfører bygningsmessige arbeider. 

 

 

 

DPLU. 118/12: 76/240 - TOMMY BIRKELUND - SØKNAD OM ENDRING AV 

ANSVARSRETT I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV TILBYGG I BERGLIA 3, 

VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 22-3 og 23-6 godkjennes søknaden fra Nilsson 

AS om ansvarsrett for PRO/UTF for innvendig sanitæranlegg som omsøkt. 

 

Øvrige ansvarsforhold i tiltaket er uendret. 

 

 

 

DPLU. 119/12: 103/1323 - BILSKADESENTERET FAUSKE DA - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, TILBYGG PÅ 1 PLAN, BRA = 190 M2 TIL 

EKSISTERENDE VERKSTEDBYGNING MED BRA = 599 M2 I BERGVERKSVEIEN 9, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

på BRA = 190 m
2
 til eksisterende verksted i Bergverksveien 9 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Finneid Sveiseverksted AS, BIT Maskin 

AS og Grønås Bygg AS godkjennes. 

 



Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 121/12: 101/100  MAGNE ISAKSEN, TILBYGG BRA = 90 M2 OG LA = 68 M2, 

TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG MED BRA = 144 M2 OG LA = 126 M2 I LIAVEIEN 

4, FAUSKE. SØKNAD OM ANSVARSRETT OG FERDIGMELDING  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 meddeles ansvarsrett for PRO/KPR og 

UTF/KUT for grunn-, betong- og tømrerarbeidene for tilbygg til Bygg Team Fauske AS 

som omsøkt. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann og kloakk vil bli tilsendt. 

 

Byggesaken er behandlet etter plan- og bygningsloven av 11. juni 1993 nr. 85. 

 

 

 

DPLU. 122/12: 103/1040,1041 - ARNE IVAR STRAND OG RIGMOR IREN AASE - 

SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETT I FORBINDELSE MED 

VÅTROMSARBEID 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf § 22-3 meddeles lokal godkjenning av 

foretaket og ansvarsrett for PRO/KPR, UTF/KUT for våtromsarbeider i Kirkeveien 28 A, 

G.nr 103/1040 og 1041, samt ansvarsrett og lokal godkjenning av Ebbe Rørservice AS 

for PRO/KPR, UTF/KUT for vann og avløpsinstallasjon, som omsøkt. 

 

Øvrige ansvarsforhold i tiltaket er uendret. 

 

 

 

DPLU. 123/12: 84/198 - LINN BRASETH - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG OVER TO PLAN BRA 103 M2, LA 90 M2 TIL 

EKSISTERENDE ENEBOLIG TOTALT BLIR BRA 198 M2, LA 176 M2, LEIVSET, 

FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg til enebolig på Leivset, Fauske gnr.84 bnr.198 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS og Maskineier Roar Løkås AS 

godkjennes. 

 

 

 



DPLU. 124/12: KURT SLETTMYR,  FAUSKE. SØKNAD OM FRADELING AV CA. 80 

M2 AV EIENDOMMEN GNR. 104 BNR. 104. KJØPER: STIG GRØNLI, FAUSKE.                                                             

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven meddeles med dette tillatelse til fradeling av  80 

m
2
 av eiendommen gnr. 104 bnr. 104 som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 125/12: LIV SIVERTSEN, 8210 FAUSKE M.FL.  SØKNAD OM FRADELING AV 

HYTTETOMT STOR 1 DAA AV EIENDOMMEN GNR. 90 BNR. 6 BELIGGENDE  I  

SKJØNSTÅDALEN. KJØPER: BJØRN ROBERT JENSEN, 8230 SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

I hht DT-sak 29/2001 gir med dette leder plan/utvikling dispensasjon fra vedtatt arealplan 

samt dens bestemmelser, jfr. plan- og bygningslovens § 19.2, slik at fradeling av omsøkt 

areal kan tillates.  

 

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

daa av eiendommen gnr. 90 bnr. 6 som omsøkt. 

 

Ny eiendom må sikres vegrett over hovedbruket ved tinglyst erklæring. 

 

 

 

DPLU. 126/12: 83/80 - NORDLAND BETONG AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, TILBYGG, VARELAGER/LAB MED BRA = 77 M2  TIL EKSISTERENDE 

BYGG MED BRA = 99 M2 PÅ EGEN TOMT  I SKYSSELVIK, FAUSKE, . 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg med BRA = 77 m
2
 til industrilokale i Skysselvik, G.nr. 83 B.nr. 80, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Ing. E. Rognli-Bygg godkjennes.  

 

 

 

DPLU. 127/12: 117/20,37 - FREDRIK GRAVEM - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV FRITTSTÅENDE GARASJE/VERKSTED I TO PLAN BYA 

79 M2, BRA 137 M2, KLUNGSET, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

frittstående garasje/verksted i to plan på Klungset, Fauske gnr.117 bnr.20,37 som omsøkt. 

 



Dersom det skal legges inn vann i bygningen må det søkes om tilknytning til kommunal 

vannledning og ansvarsrett for rørarbeider. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Fredrik Gravem godkjennes, jvf. SAK 10  

§ 6-8.  

 

 

 

DPLU. 128/12: 48/16 - YNGVAR F. SEIVAAG - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TO HYTTETOMTER VED VENSET 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og til at omsøkte fradeling ikke har 

samfunnsinteresse av stor vekt, ikke kan anses forsvarlig med hensyn til eiendommens 

avkastning, lett vil kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper av betydning for drift 

på eiendommen, virker negativt for kulturlandskapet, at arealet vanskelig vil kunne føres 

tilbake til jordbruksmessig drift og ikke er i samsvar med eksisterende kommuneplan. 

 

Med grunnlag i det forannevnte gis det med hjemmel i jordlovens § 12 ikke tillatelse til  

fradeling av to hyttetomter som omsøkt og med hjemmel i § 9 samme lov ikke tillatelse 

til den nødvendige omdisponering av dyrkbar mark. 

 

 

 

DPLU. 129/12: 118/4 - ERLAND LUNDLI - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR HYTTE MED PUNKTFESTENR 

118/4/5 I KLUNGSETMARKA 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av 1,2 dekar for omsøkte hytte med punktfeste nr 118/4/5 i Fauske 

kommune. 

 

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

fradeling   av 1,2 dekar. 

 

 

 

DPLU. 130/12: 103/1566 - BYGGM. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM 

IGANGSETT.TILL. FOR BYGGETRINN 2, GRYTTINGVEIEN, OPPF. AV 3-

LEILIGHETSHUS I 2 ETASJER. BRA 1. PLAN = 202 M2, BRA 2.PLAN = 147 M2. LA : 

SEKSJON 40 OG 44 = 112 M2/LEIL. SEKSJON 42 = 119 M2  MED TILH. CARPORTER 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 jvf. SAK 01 § 5-4 meddeles 

igangsettingstillatelse for oppføring av 3-leilighetshus med frittstående carporter i 

Greplyngveien 40, 42 og 44 som omsøkt. 



 

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

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggm. Sten Andersen AS, Fauske Rør AS, Murm. Sigurd 

Tverå og A. Moan AS godkjennes.  

 

 Det vises for øvrig til rammetillatelse sak 44/2011, og endring sak 203/11.   

 

 

 

DPLU. 131/12: 103/350, 352 - SØKNAD TILLATELSE TIL TILTAK, RIVING AV 

EKSISTERENDE BOLIG, BYGN.NR. 188876420 OG GARASJE, BYGN.NR. 188876439 I 

TORGGATA 16 FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og TEK10 § 9-6 meddeles rivingstillatelse 

for bolig og garasje i Torggata 16, G.nr. 103 B.nr. 352, som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett fra Østbø AS godkjennes.   

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-084/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

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 

 12/6320 I 11/1033 04.07.2012 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING 

 12/6877 I 12/1657 10.08.2012 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

INNSPILL TIL NASJONAL 

GJENNOMGANG AV 

KOMMENDE 

REVISJONSSAKER 

 12/7212 I 12/1719 24.08.2012 Fylkesmannen i Nordland JUNKERDAL NASJONALPARK 

- UNDERRETNING OM 

GRENSEENDRING 

 12/7682 X 10/2558 10.09.2012  LEIEKJØRING MED 

SNØSKUTER - SESONGEN 

2011/12 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-085/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: Utkast til kommunal planstrategi for Fauske kommune datert 4. september 2012 m/vedlegg, 

faktadel 

 

Saksopplysninger: 

 

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Som et nytt verktøy i 

kommunal planlegging er det innført et kra i lovens § 10-1 om at kommunestyret minst en gang i 

hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien 

er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre i valgperioden 

for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.  

 

De sentrale elementene i en kommunal planstrategi er; 

 Den skal være et verktøy for kommunens politiske/administrative ledelse for å skape en 

oversikt over planverket i kommunen. 

 Den skal være et verktøy for å identifisere planer som er modne for revisjon. 

 Den skal kunne identifisere planer som skal saneres. 

 Den skal kunne påvise områder der kommunen bør utvikle nye planer. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunal planstrategi for Fauske kommune bygger på arbeidet gjennomført i forbindelse med 

utvikling av kommuneplanens samfunnsdel «Fauske 2025». 

Videre er innspill fra planutvalgets politiske verksted med tema planstrategi i mai i år, 

innarbeidet i utkastet. Enhetslederne har også bidratt med gjennomgang av egne temaplaner.  

 

Planstrategien skal ikke sendes på vanlig høring, slik plan- og bygningsloven krever for ordinære 

plansaker, men forslaget til kommunestyret skal gjøres offentlig kjent minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling.  

 

Fauske kommune har nylig oppdatert det overordna planverk, kommuneplanen, både arealdelen 

og samfunnsdelen, med vedtak i 2011. Rådmannen har ikke funnet grunnlag til å anbefale 

revisjon av det overordna planverket i inneværende valgperiode.  

 

Rådmannen anbefaler at planutvalget tar vedlagte planstrategi til orientering og at den gjøres 

offentlig kjent i 30 dager hvor den legges ut i servicetorget og på kommunens nettside.  

 



Kommunen vil ta stilling til innkomne synspunkter og evt innarbeide disse i planstrategien før 

den sendes videre til formannskap og kommunestyre.  

 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. 

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering 

3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innhente synspunkter før 

den fremmes videre til formannskap og kommunestyre.  

 

 

PLUT-086/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Gry Janne Rugås (FL) foreslo: 

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og 

grunnskoler. 

Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 2010- 2012. 

For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre mangfold og trygghet for 

sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de ulike barnehager og skoler inkluderes 

i arbeidet. 

 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel rulleres i 

kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i kommende års 

budsjett til dette arbeidet. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at dette arbeidet 

startes i løpet av planperioden. 

 

Erling Palmar (KRF) foreslo: 

Boligsosial handlingsplan «Alle trenger en bolig» 2006. Planen som foreligger er utdatert 

og må fornyes i planperioden. 

 

AP’s forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt. 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag (Godtfredsen) ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag legges ved planen. 

Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver 

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. 

 

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til kommunal planstrategi til orientering med 

følgende endringer: 



 Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel 

rulleres i kommende planperiode, med oppstart 2013. Det settes av ressurser i 

kommende års budsjett til dette arbeidet. 

 Boligsosial handlingsplan «Alle trenger en bolig» 2006. Planen som foreligger 

er utdatert og må fornyes i planperioden. 

 PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at dette 

arbeidet startes i løpet av planperioden. 

 Følgende legges ved saken: 

En styrket plan på kvaliteten på barn og ungdom særlig vekt på barnehager og 

grunnskoler. 

Budsjettene er innenfor barnehager og skoler blitt kraftig redusert i perioden 

2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre 

mangfold og trygghet for sunn læringsutvikling for barn og ungdom. SU i de 

ulike barnehager og skoler inkluderes i arbeidet. 

 

3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innhente synspunkter før 

den fremmes videre til formannskap og kommunestyre.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERINGSPLAN NASA 

KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE 

   

 
Vedlegg: 1. Brev datert 27.05.2011 fra SWECO Norge AS vedrørende Kunngjøring  oppstart 

utarbeiding reguleringsplan med planprogram  Nasa kvartsforekomst. 

2. Kopi av e-poste datert 15.07.2011  fra plan/utvikling – Innspill til planprogrammet. 

3. Kopi av brev fra Rana kommune datert 21.05.2012  

4. Kopi av e-post datert 20.06.2012 til Rana kommune vedrørende søknad om forlenget 

høringsfrist. 

 

Sammendrag: 
 

På vegne av Elkem AS Salten har Sweco Norge AS utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan 

for Nasa kvartsbrudd. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for uttak av kvarts  til bruk 

ved Salten Verk. 

 

Planområde ligger på Nasafjellet vest for Bolna i Randalen og er på totalt 992 daa. 

I dag er området et uberørt høgfjellsområde. 

 

Av planbeskrivelsen framkommer at utsprengt kvarts vil bli transportert fra Nasafjellet enten 

langs E6 over Saltfjellet til Salten Verk i Sørfold, (ca. 125 km), eller til RIT-området i Mo i 

Rana, (ca. 80 km), for videre transport med båt til Salten Verk. Begge alternativene utredes i 

konsekvensutredningen, da valg av oppredningslokalitet ikke er tatt pr. mai 2012. 

 

Det må bygges en adkomstveg på ca. 7 km fra E6 inn til bruddet. 

 

Det planlegges å bryte ut og frakte bort ca. 150.000 tonn kvarts årlig. En økning opp til 200.000 

tonn kan bli aktuelt avhengig av markedssituasjonen. Bruddets levetid med et årlig uttak på 

150.000 tonn  vil være mer enn 30 år. 

 

Produksjonen vil skje i perioden mars – november, dvs i 9 av årets 12 måneder. Råsprengt kvarts 

vil bli transportert til oppredning ved Salten Verk i Sørfold eller til RIT-området i Mo i Rana, og 

transporten vil foregå med vogntog langs E6,  i gjennomsnitt 30 lass pr. døgn, (inkl. retur 30 x 2 

= 60 kjøretøy pr. døgn), og 28 tonn kvarts pr. lass. Velges alternativet E6 over Saltfjellet til 

Salten Verk vil denne trafikken måtte passere gjennom Fauske sentrum. 

 

Forslag om transport langs E6 (gjennom Fauske sentrum) har medført at Fauske kommune har 

gitt tilkjenne at de anser seg som part i saken. SWECO Norge AS har i brev av 27.05.2011 

akseptert dette. 



 

I forbindelse med oppstartmeldingen innga Fauske kommune følgende betenkning:  

Drift av kvartsbruddet  i Nasa med transport til Sørfold vil medføre betydelig trafikkøkning 

gjennom Fauske sentrum. Vi ber i den forbindelse om at støy blir tatt med i planprogrammet som 

et tema som skal utredes.   

 

Planforslaget med tilhørende KU er behandlet av Rana kommune og vedtatt  lagt ut til offentlig 

ettersyn med høringsfrist 06.08.2012.  

 

Fauske kommune er etter søknad gitt forlenget høringsfrist. 

 

KU - Konsekvensutredningen punkt 17: Samfunn – Trafikk/Transport, tar for seg 

trafikkbelastningen bl.a. gjennom Fauske sentrum. Dagens trafikk gjennom Fauske sentrum er 

anslått til ca. 9000 kjt./døgn. Trafikkøkningen som følge av kvartstransporten ( 60 kjt./døgn)  

utgjøre en liten del av den samlede trafikken gjennom Fauske sentrum. 

 

KU-en konkluderer med at massetransportens påvirkning på trafikkavviklingen på E6 gjennom 

Fauske sentrum vil være svært liten. 

 

Rådmannens konklusjon: 

 

Fauske kommune er positiv til at Elkem Salten får tilgang til å hente råstoff lokalt, da dette vil 

styrke bedriftens eksistens og sikre arbeidsplasser. (Transportnæringen kan få økt sysselsetting). 

 

Som en konsekvens av vedtatt reguleringsplan vil det imidlertid kunne bli iverksatt tiltak som 

kan/vil gi økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum. Miljømessig vil den økte tungtrafikken 

gjennom Fauske sentrum utvilsomt bli en belastning. 

 

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen ikke fremme noen faglige merknader til planforslaget 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detaljreguleringsplan Nasa 

kvartsforekomst. 

 

 Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum det 

 planlagte tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutredningens konklusjon 

 til orientering.  

 

 

PLUT-087/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune har ingen faglige merknader til planforslag detaljreguleringsplan Nasa 

kvartsforekomst. 

 



Hva angår de trafikale forhold med økt tungtrafikk gjennom Fauske sentrum det planlagte 

tiltaket vil medføre, tar Fauske kommune konsekvensutredningens konklusjon til 

orientering.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Plansjef til videre forføyning    
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OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU 

   

 
Vedlegg:  Plankart med bestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 ROS-sjekkliste 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

   

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Jordbru. Utarbeidelse av 

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

 

Planområdet er på ca. 57,5 daa og omfatter gnr.65 bnr.5 og 6. Området ligger ca. 12 km nord for 

Strømsnes og avgrenses av Storelva mot vest og kommunal veg, ”Jordbruveien” mot øst.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt tilhørende 

atkomst og parkering. H1 er eksisterende hyttetomt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass. 

3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 

4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg. 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.  

Området er avsatt som LNF-BC2 (spredt bolig- og fritidsbebyggelse). I planperioden kan det 

bygges en bolig og to hytter innenfor området. Tiltaket utløser krav om reguleringsplan.  

 

Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboene da terrenget heller svakt mot elva og det 

stilles krav til byggehøyde. Endring i utsikt vurderes derfor til å ha små negative konsekvenser. 

Det er satt byggegrense mot elv på 50 m og tomtene skal ikke gjerdes inne. Tre av tomtene 

lengst nordøst i området ligger tett, men det er god passasje for turgåere like nord for disse samt 

mellom de andre tomtene i området. Det tillates ikke inngjerding eller andre stengsler. Tiltaket 

vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn ferdsel. 

 

Ettersom antallet fritidsboliger overstiger antall i overordna plan har kommunen vurdert tiltaket 

opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket faller inn under forskriftens § 3 c) 

områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de angitt i § 



2 d). I forhold til verna vassdrag er dette avklart med ansvarlig myndighet, som er NVE. Når det 

gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet. I følge DNs 

naturbase er det avsatt et statlig sikret friluftsområde (FS00001857, Jordbru) mellom Storelva og 

Jordbruelva. Dette friluftsområdet ligger vest for og utenfor planområdet. I kommunens 

friluftskartlegging er det satt av en stripe på begge sider langs Jordbruelva og Storelva 

klassifisert som C – Registrert friluftsområde. I planen er dette tatt hensyn til ved at tomter er 

trukket så nært vei som mulig i tillegg til vist byggegrense. Vurdering av vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn etter § 4 tilsier at kommunen ikke krever konsekvensutredning for tiltaket. 

  

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. 

 

Kommentar fra VVA-avdeling om at det forutsettes tett tank for avløp ved innlagt vann pga. 

verna vassdrag. Det er naturlig å se på mulighet for fellesanlegg pga. avstand fritidsboliger og 

vei. 

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. Det er medtatt 

rekkefølgekrav til felles parkering, jfr. bestemmelsenes §§ 3.2 a) og 6.1 a).  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-088/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser av 23.04.2012. Planbeskrivelse av 23.04.2012. ROS-

analyse. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Stadssalg Eiendom AS og Fauske 

kommune forslag til områderegulering for Sjøgata vest. 

 

Planområdet er på ca. 59,8 daa og avgrenses av riksveg 80 mot nord, Postveien mot øst, sjøen 

mot sør og Fauske museum/Teletunet mot vest. Innenfor området finnes i dag Fauske apotek i 

sørøst, Skatteetaten mot nordøst, Nav/Telenor mot nordvest og kommunale bygg (VVA, 

Brann, Park/idrett m.v.) mellom Sjøgata og sjøen i mot sør.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye forretningsbygg og bygg 

med kombinert forretning i 1. etasje, kontor i 2. etasje samt leiligheter i øverste etasje. Planen 

legger også til rette for et nytt barnehagebygg og et bygg for fjernvarmeanlegg mot sjøen. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning, Barnehage, Kontor, Bygdemuseum, Avløpsanlegg, 

Fjernvarmeanlegg, Forretning/Kontor/Bolig, Næring/Bolig. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles avkjørsel, 

Fortau/Gangveg, Annen veggrunn (tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplasser. 

3. Grøntstruktur: Friområde. 

4. Hensynssoner: Angitt hensynssone bevaring kulturmiljø.  

 

Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Telenor-tomten (vedtatt 9.12.2003), 

reguleringsplan for Sjøgata (vedtatt 25.6.1985) og reguleringsplan for Radioskogen (vedtatt 

11.2.1999). 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 2 er vedtatt av kommunestyret 3.2.2011.  

Foreliggende forslag til omregulering er i hovedsak i tråd med denne.  

 

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

Kommunen er kjent med ustadige grunnforhold (kvikkleire) innenfor planområdet. 

Rådmannen viser til at dette er ivaretatt gjennom allerede utarbeidet geoteknisk rapport 

(Stadssalg Eiendom AS) og bestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b). Rådmannen tar forøvrig 



vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes andre 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. 

 

Barnas representant finner ingen kritikkverdige forhold knyttet til barn og unge. Generelt 

stilles imidlertid spørsmålstegn ved behovet for en barnehage i dette området. 

 

Kommentar fra folkehelserådgiver er som følger: “Slik jeg oppfatter reguleringsplanen er det 

tenkt at området først og fremst skal brukes til forretningsvirksomhet og kontorer. Det er i 

utgangspunktet trafikkøkende og dermed lite forenlig med for eksempel barnehagevirksomhet. 

Selv om det er forventet en forbedring av trafikkforholdene med definert skille mellom 

kjørebane og fortau vil en generell trafikkøkning og trafikktetthet være en utfordring i 

områder der barn skal ferdes. 

 

Ut fra et helsefremmende perspektiv bør barnehager ligge i områder med stor frihet til 

aktivitet og stort mangfold av opplevelsesmuligheter. Slik områdereguleringen for Sjøgata 

vest fremstår, har området som ””barnehagearena”” klare begrensninger. 

 

Et av oppmerksomhetsområdene knyttet til barnehager er hvordan barna kommer til 

barnehagen. Legges det til rette for at barna skal kunne kjøres helt inntil barnehagen er av- 

og påstigningsområdet et kritisk punkt i forhold til trafikksikkerhet. Dette går ikke tydelig 

frem av reguleringsplanen” 

 

Fauske kommune har for tiden full barnehagedekning. Utfra ovenstående merknader og at det 

ikke er fremkommet konkret behov for en barnehage i dette området anbefaler rådmannen at 

området BH1 og FR9 tas ut av planforslaget. Planens begrensning reduseres tilsvarende.  

Planstatus for dette området er vist i gjeldende reguleringsplan for Radioskogen. Området har 

benevnelsen Spesialområde – Bygdemuseum, M1.      

 

I angjeldende planforslag overlapper Friområdet FR1 gjeldende boligområde B1 i 

reguleringsplan for Radioskogen.  

Rådmannen anbefaler derfor at FR1 tas ut av planforslaget og planstatus (boligområde) i 

gjeldende reguleringsplan for Radioskogen videreføres.     

 

Forøvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges 

ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR1 og FR9 ut og planens begrensning reduseres 

tilsvarende. 



 

 

INNSTILLING : 
 

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

områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn. 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR1og FR9 ut og 

planens begrensning reduseres tilsvarende. 

 

 

PLUT-043/12 VEDTAK-  16.04.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn. 

Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BH1, FR1og FR9 ut og 

planens begrensning reduseres tilsvarende. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Sjøgata Vest. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 02.05 – 20.06.12. Det er 

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

myndigheter. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

 

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

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

fremstår. 

 

 

Fylkesmannen i Nordland (FM), 19.06.2012 

Det tillates BYA på 50 % i områdene F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 der det tillates boliger. 

Dette innebærer tilrettelegging for samlet boligareal på inntil 6 700 m
2
. Bestemmelsen § 3.6 f) 

krever lekeareal på 25 m
2
 pr boenhet. Plassering tak/terrasse tillates. Her må det settes 

rekkefølgebestemmelser som sikrer at lekearealene er ferdig opparbeidet før boligene tas i 

bruk.  



 

Når det gjelder støy på uteoppholdsarealer vises det til tidligere merknad. Når det gjelder 

planbestemmelsen § 7.5 Trafikkstøy så må det være en misforståelse med henvisning til 

innendørs støynivå da T-1442 setter krav til utendørs støy. Krav til innendørs støy 

fremkommer av teknisk forskrift, hvor minstekrav til nye boliger tilsvarer klasse C i NS-8175. 

Viser til vårt innspill til oppstart der vi ba om at følgende bestemmelse om støy tas inn i 

planen: «Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 

dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i 

nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være 

tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift».  

 

Ber om at bestemmelse om støy endres. FM ba også om en støyfaglig utredning i innspill til 

oppstart. Bygging av boliger i sentrumsområder kan medføre konflikter mellom krav til støy 

på uteoppholdsarealer og utenfor rom med støyfølsom bruk og solforhold/utsiktsforhold. 

Dette setter spesielle krav til utnyttelse av tomt, planløsninger og plassering av 

uteoppholdsarealer. Disse forhold omhandles normalt i en støyfaglig utredning basert på 

beregnede støynivåer. FM antar at dette også kan ivaretas gjennom evt. Detaljplan/søknad om 

rammetillatelse under forutsetning av at reguleringsbestemmelse om støy er tilstrekkelig 

presise. 

 

Vurdering/Anbefaling: Total areal på F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 er 11 400 m
2
. Med BYA 

på 50 % utgjør dette 5 700 m
2
 og i dette er både bygg og parkering inkludert. 

Forretning/kontor genererer 1 p-plass pr 100 m
2
 grunnflate og bolig generer 1,5 p-plass pr. 

boenhet. Veileder for grad av utnytting anbefaler at det regnes 18 m
2
 pr. p-plass. Med bygg i 2 

etasjer vil omtrent halvparten av arealet gå bort til parkering til forretning/kontor og bolig. Det 

vil gå bort enda mer areal ved 3 etasjer. Dette gjør at det tilrettelegges for et samlet boligareal 

på ca. 3 500 m
2
 og ikke 6 700 m

2
 som FM antyder. Rådmannen anbefaler at det legges til et 

nytt punkt i bestemmelsens § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke gis brukstillatelse for 

F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf. § 3.6 f)”. 

 

Rådmannen anbefaler at bestemmelsenes § 7.5 a) endres til følgende tekst: “Alle 

boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass 

og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden 

(23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de 

krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 

Nordland fylkeskommune (Nfk), 18.06.2012 

Viser til innspill gitt ved oppstart 24.09.2008 og Nfk ser at planforslaget i hovedsak er i tråd 

med dette. Har ingen ytterligere planfaglige merknader i saken. Vi kjenner ikke til at 

planforslaget er i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om 

varslingsplikt ved funn inngår i bestemmelser. Ingen ytterligere kulturminnefaglige 

merknader til planforslaget. 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Sametinget, 09.05.2012 



Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området. Ber 

om at punkt om arbeid i marken tas med i fellesbestemmelser. Det forutsettes at dette 

videreformidles til de som skal utføre arbeidet i marken.  

 

Vurdering/Anbefaling: Bestemmelse om arbeid i marken var allerede ivaretatt ved offentlig 

ettersyn jf. planbestemmelsens § 7.1 c).  

 

 

NVE, 22.06.2012 

I henhold til NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være en 

indikasjon på ustabile grunnforhold. NGIs kvikkleire-kartlegging av 04.12.2009 har ikke 

påvist kvikkleire innenfor området. I vedlagte ROS-sjekkliste er det krysset av for at området 

kan være utsatt for kvikkleireskred. Det foreligger geotekniske rapport for Telenor-tomten 

utarbeidet i 2003 og for NAV-utbyggingen utarbeidet i 2009. Disse rapportene ligger til grunn 

for fremtidige byggeplaner i området F1. Det stilles også krav i bestemmelsenes § 7.1 b) om 

at det må foreligge geoteknisk undersøkelse før byggetillatelse gis. NVE mener ut fra dette at 

hensyn til skredfare er tilstrekkelig ivaretatt og har ingen merknader til planen.  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

 Statens vegvesen Region nord, 06.06.2012 

“Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av forretningsbygg og bygg 

med kombinert forretninger i 1. etasje, kontorer i 2. etasje og leiligheter i øverste etasje. I 

tillegg skal det bygges atkomstveger og parkeringsplasser. 

 

Planen mangler byggegrense fra rv. 80. Dermed gjelder veglovens generelle byggegrense fra 

riksveg som er 50 m fra midten av vegen. Dette må medtas i de generelle bestemmelsenes §1. 

 

Ved senere utbygginger nærmere enn 50 m fra midtlinjen av rv. 80 må derfor Statens 

vegvesen gi samtykke før planen kan endres. I praksis gjelder dette de byggbare områdene 

nærmest rv. 80 som er områdene Forretning K1 og Næring/kontor N/K 1.” 

 

Vurdering/Anbefaling: I foreliggende planforslag er byggegrense vist i området K1 i en 

avstand på 30 m fra midtlinje rv. 80. Ved en inkurie er avstand (30 m) ikke påført plankartet.  

På N/K1 ligger byggegrensen mot rv. 80 i vegg på eksisterende bebyggelse. Videre ut fra 

eksisterende bebyggelse på N/K1 legges byggegrensen i en avstand på 30 m fra midtlinje rv. 

80. Rådmannen påfører byggegrenser i henhold til ovenstående.       

 

Statens vegvesen v/Jørn Olsen ble kontaktet pr. telefon og foreslått byggegrense på 30 m fra 

midtlinje rv. 80, utenfor eksisterende bebyggelse, ble akseptert. Det vurderes ikke å være 

behov for nytt offentlig ettersyn vedrørende dette.   

 

 

Kommuneoverlege Terje Arild Blekastad, 16.05.2012 

Plan har vært til intern behandling i kommunen tidligere og involvert folkehelserådgiver, 

barnas representant, representant for miljø/friluft osv. Er forundret over at kommuneoverlegen 

ikke ble inkludert i denne runden. Det registreres at den vesentlige delen av arealet i 

planforslaget allerede er nærmest ferdig med grunnarbeidene og har kommet godt opp i 



høyden med nybygget til Stadssalg AS. Ordinære rutiner følges likevel og sendes Helse- og 

miljøtilsyn Salten for ordinær saksbehandling.  

 

Vurdering/Anbefaling: Gjeldende rutiner for “intern” høring i kommunens administrasjon 

har til nå omfattet barnas representant, representant for miljø/friluft, representant for VVA og 

etter hvert folkehelserådgiver. Pr. i dag fungerer dette fint og rådmannen anser det som 

tilstrekkelig at Kommunelegen i lag med f.eks. Fauske kommunale råd for 

funksjonshemmede og Eldrerådet får uttale seg i den offisielle høringen uten at det går ut over 

retten til medvirkning. Påbegynte arbeider i forbindelse med Rema 1000 er i henhold til 

gjeldende plan for området, reguleringsplan for Telenor-tomten (Lidl) vedtatt 09.12.2003.  

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 08.06.2012 

Plan kommenteres i forhold til folkehelseloven og miljørettet helsevern: Støy- og 

forurensningshensyn må ivaretas under anleggstida i forhold til arealretningslinjen T-1442. 

Særlig gjelder det entreprenører som driver ut over normal arbeidstid. Boliger og andre 

støysårbare bygg i nærheten må ikke utsettes for støy ut over anbefalte grenser og tidspunkt 

på døgnet. Det presiseres av oss at næringsdrift kombinert med boliger i samme bygg stiller 

store krav til lydisolering i bygget. Næringsdrift som utvikler særlig støy eller annen 

forurensning (røyk, gass) bør unngås i slike kombinerte bygg. Eksempler på slik næringsdrift 

er treningssenter, nattklubb, pub, diverse verkstedsvarianter. 

 

Vurdering/Anbefaling: Evt. støy- og forurensning under anleggstiden ivaretas gjennom 

byggesaksbehandlingen.  

Rådmannen anbefaler at bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates 

kontor/forretning i 1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i 

andre etasje. Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved 

innslag av bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

 

Fauske Næringsforum, 09.05.2012 

Ønsker at «Cirkustomta» opparbeides og asfalteres. Foreslår at den reguleres for 

avgiftsparkering på linje med Melenci Plass. Bør vurderes oppstillingsplass for 

sykler/sykkelstativer. Tømmestasjon for bobiler bør flyttes ut av sentrum. Her har «Midt på 

E6» vært nevnt ved flere anledninger. 

 

Vurdering/Anbefaling: Det antas at det med «Cirkustomta» menes P8 i plankartet. Evt. 

kostnader ved asfaltering og evt. inntekter ved avgiftsparkering vil være en politisk 

beslutning. Det er mulig å ta med i bestemmelser at området kan / skal asfalteres, men det må 

likevel gjøres en politisk prioritering / beslutning i forbindelse med budsjett m.m. for å få 

gjennomført dette. Det kan ikke tas med i juridiske planbestemmelser at området skal 

avgiftsbelastes da det må gjøres et eget politisk vedtak på dette. En problemstilling ved 

avgiftsparkering kan være at det fører til at avgiftsfrie parkeringsplasser hos Rema 1000 fylles 

opp. Det er avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser på P8 og det er fullt mulig å erstatte 

noen av parkeringsplassene med sykkelstativ.  

 

Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i bestemmelsenes § 4.7 d): Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet samt 

strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 parkeringsplasser til 

personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides med grus eller asfalt, 



kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av parkeringsplassene erstattes med 

sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for sykkel. 

 

Når det gjelder tømmestasjon for bobiler så fungerer dagens løsning godt i følge kommunens 

VVA-avdeling. Rådmannen anbefaler at denne beholdes frem til det er opparbeidet et fullgodt 

alternativ for tømming et annet sted, f.eks. som tidligere foreslått ved midtpunkt på E6. 

 

 

Fauske Parkering AS, 10.05.2012 

Anbefaler at det avsettes plass til sykkelskur innenfor P8. Innbyggerne har mange muligheter 

for å bruke sykkel til sentrum og vil derved få en trygg plass for sykkelen. P8 bør snarest 

opparbeides og tillates langtidsparkering på linje med dagens ordning for 

Samfunnshusplassen. Bakgrunn er behov for dagplasser i tilknytning sentrum. Videre bør 

Sjøgata ferdigstilles snarest og opparbeides med fortau. Tømmeplassen for bobiler bør flyttes 

ut av sentrum. 

 

Vurdering/Anbefaling: Viser til vurdering/anbefaling under Fauske Næringsforum 

vedrørende sykkelparkering og tømmeplass for bobiler. Ferdigstillelse av Sjøgata med fortau 

vil være en politisk prioritering / beslutning i forbindelse med budsjett. 

 

 

Odd-Erling Jensen, 20.06.2012 

Sjøgata 56 AS ønsker å kjøpe tomt mot “brannstasjonen”, fordi eiendommen trenger mer 

uteareal/parkeringsplasser for å få videre utvikling. Dette er omsøkt tidligere med beskjed om 

at det skulle avventes til reguleringsplan forelå. Håper dette blir hensyntatt. 

 

Vurdering/Anbefaling: Forslag til plankart legger ingen begrensninger på areal som ønskes 

kjøpt da formål vil være det samme. Parkeringsplasser vist i plankartet uten eget formål er 

kun retningsgivende. Evt. salg av tilleggstomt fra kommunens eiendom vil gå som egen sak 

når områdeplan er vedtatt. 

 

 

Fauske eldreråd, 13.08.2012 

“Radioskogen Borettslag tilhørende Salten Boligbyggelag – forslag til alternativ adkomst. 

 

Bakgrunn 

Borettslaget har i dag Skoanveien som adkomst. Laget består av fem boliger med til sammen 

13 leiligheter som beboes av gamle og uføre. 

Skoanveien er eneste adkomst til boligene. Veien munner i nord ut i Storgata. Fra Sjøgata kan 

beboerne via Fauske Bygdetun ta seg frem til Skoanveien og boligene. Det som betegner 

begge disse adkomstene er at terrenget er forholdsvis bratt. Om vinteren er veien belagt med 

snø og is noe som kan være særdeles krevende og lett føre til fall og skader. 

 

Vurderinger og forslag 

Eldrerådet er kjent med de særdeles vanskelige adkomstforholdene til boligene. For å følge 

det offentlige busstilbudet må beboerne ta seg frem til busstoppen ved hovedadkomst til 

Fauske Kirkegård. 

Eldrerådet ber om at følgende forslag vurderes: 

a. Det opparbeides gang- og sykkelvei fra boligfeltet mot øst til Storgata. Terrenget 

her bør ligge til rette for å skape en akseptabel adkomst. I Storgata etableres 



gangfelt og busstopp på begge sider av gata. Det er viktig at området til og fra 

boligene og ved Storgata er godt opplyst i den mørke delen av året. 

b. Det etableres gang- og sykkelvei fra boligfeltet mot øst til Storgata hvor det fylles 

ut avkjøring fra Storgata for busstopp. Gangfelt etableres i forbindelse med 

busstopp på den andre siden av gata.  

 

Vurdering/Anbefaling: P.g.a. møteavvikling i eldrerådet er utsatt høringsfrist til 13.08.2012 

innvilget. 

Radioskogen Borettslag ligger utenfor planområdet. I foreliggende planforslag er det planlagt 

gangveger (G3, G4, G5, G6 og G7 m.fl.) østover fra angjeldende område. Terrenget her har 

ingen stigningsmessige utfordringer og utløser gangatkomst til nærliggende 

forretningsområder (nye REMA 1000) og sentrum for øvrig. Etablering av gangvegsystem 

østover til bl.a. Storgata (rv.80) er altså ivaretatt dersom foreliggende planforslag blir vedtatt.    

I Storgata er det etablert fortau på sørsiden (G1 og G2) for mange år siden. 

 

Skal forslag til busstopp i området legges inn i plankartet er dette en vesentlig endring som 

utløser utvidelse av planområdet og krever nytt offentlig ettersyn.  

Rådmannen har ikke noe grunnlag for å vurdere påpekt behov for busstopp og foreslå en 

konkret løsning. Det anbefales derfor at saken tas opp som egen sak der Nordland 

fylkeskommune/Nordlandsbuss (bussansvarlig for lang-/lokal-/bybussruter) og Statens 

vegvesen (rv. 80 berøres) involveres som sentrale premissleverandører.  

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes. 

 

 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 11.06.2012 
“Forslag til områderegulering for Sjøgata Vest tas til orientering.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i 

planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates kontor/forretning i 

1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i andre etasje. 

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag 

av bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: “Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet 

samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 

parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides 

med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av 

parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for 

sykkel”. 

 



Det legges til et nytt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke 

gis brukstillatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf. 

§ 3.6 f)”. 

 

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: “Alle boenheter/bygninger med 

støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 

PLUT-089/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i 

planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: “Det tillates kontor/forretning i 1-

2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tillates bolig i andre etasje. 

Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag av 

bolig i bygget må dette tas hensyn til”. 

 

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: “Område P8 er offentlig 

parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet 

samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 

parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides 

med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tillates at noen av 

parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstillingsplasser for 

sykkel”. 

 

Det legges til et nytt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: “Det kan ikke 

gis brukstillatelse for F/K/B1, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf. 

§ 3.6 f)”. 

 

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: “Alle boenheter/bygninger med 

støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift”. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ATV TIL 

HYTTE VED KJELVATNET 

   

 
Vedlegg: - Søknad om dispensasjon m/vedlegg, datert 09.08.2012 

- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 21.08.2012 

 

  

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bjørn Tore Rønning, Fauske, om dispensasjon til å 

kjøre atv til hytte ved Kjelvatn. 

I og med at kjøring på barmark ikke er tillatt, skal alle slike dispensasjonssøknader behandles av 

Planutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Bjørn Tore Rønning søker om dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel for å 

kjøre atv med henger fra p-plass ved Balvatnsveien og til hytte beliggende ved Kjelvatnet.  

Formålet med kjøringen er å transportere byggematerialer til anneks, div innbo til hytte og div 

materialer til bygging av altan og plattinger.  Det søkes om å kjøre med atv med henger 1 dag, 

ikke et bestemt antall turer. 

 

I kommunedelplan med tema motorferdsel er det ikke adgang til motorisert ferdsel på barmark i 

utmark og vassdrag i noen del av kommunen. 

 

Saken er sendt særlovsmyndighetene til uttalelse.  Fylkesmannen i Nordland fraråder at det 

innvilges dispensasjon som omsøkt. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Ferdsel på barmark er ikke tillatt i noen del av kommune, iflg. kommunedelplan med tema 

motorferdsel. Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark. 

 

Det søkes her om transport som på snødekt mark kan utføres med snøskuter uten dispensasjon. I 

tillegg ligger hytta i en c-sone og over 2,5 km fra nærmeste brøyta veg, og det kan dermed 

transporteres til hytta uten begrensing i antall turer. 

 

Selv om det er skader på terrenget i området, kan en ikke legge avgjørende vekt på dette.  

Ytterligere ferdsel her vil medføre at det tar lengre tid før terrengskadene er reparert. 

 



Omsøkt ferdsel ikke vil ha annen fordel enn at transporten vil kunne skje på et tidligere 

tidspunkt.  Dette er ikke grunn god nok for å innvilge dispensasjon.  Ulempene med kjøringen vil 

etter ei samlet vurdering være større enn fordelene, bl a vil en dispensasjon kunne skape 

presedens for andre saker. Å tillate ferdsel med atv i et så stort hytteområde, vil utgjøre stor 

miljøbelastning og terrengskader. 

 

På bakgrunn av dette, innstiller Rådmannen på at søknaden avslås. 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad fra Bjørn Tore 

Rønning, Fauske, om transport av byggematerialer og utstyr med atv fra parkeringsplass 

v/Balvatnveien og til hytta v/Kjelvatnet. 

 

Ferdsel på barmark er ikke tillatt i noen del av kommunen. 

 

 

PLUT-090/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger 1 dag, for å 

frakte utstyr og materialer til hytta. Dette er på bakgrunn av at traseen han søker om å 

bruke allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at denne 

kjøringen ikke vil medføre ytterligere skade i naturen. 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer (utvalgsleders dobbeltstemme). 

 

VEDTAK: 

PLUT gir Bjørn Tore Rønning dispensasjon til å kjøre ATV med henger 1 dag, for å 

frakte utstyr og materialer til hytta. Dette er på bakgrunn av at traseen han søker om å 

bruke allerede er oppkjørt i forbindelse Fauske Lysverks arbeidet i området, og at denne 

kjøringen ikke vil medføre ytterligere skade i naturen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/7570      

      Arkiv sakID.:   12/330  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Klagenemnda 
 

Sak nr.:    091/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  18.09.2012 

 

 

 

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. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

Åge Jørgensen har påklaget PLUT sitt vedtak i sak 73/12. 

Det er egentlig ikke framkommet nye opplysninger i saken. Jørgensen har beskrevet hvordan 

ferdsel gjennom Hankenlia skjer og hvordan han opplever at ferdsel til fots og med snøskuter 

virker inn på reinens adferd. 

 

Jørgensen har hytte ved Lomivatnet og all ferdsel til hytta hans skal skje via turistløypa fra 

Daja til svenskegrensen.  Turistløypa åpner ikke før tidligst 1. januar, og det er i det 

tidsrommet når løypa er stengt at det søkes om dispensasjon om ferdsel via Hankenlia. 

 

Det er vanskelig å si hva vedtaket i sak 73/12 innebærer når det vedtas at det skal tas med i 

rulleringen av motorferdselsplanen.  Dette arbeidet er så vidt påbegynt og vil tidligst være 

sluttført innen 1. halvår 2013. 

 

Rådmannen legger på bakgrunn av dette fram følgende innstilling: 

 

NY INNSTILLING: 

 

Klagen fra Åge Jørgensen, Fauske, tas ikke til følge.  Deler av omsøkt trase ligger i a-

sone hvor motorisert ferdsel normalt ikke er tillatt. 

 

 

PLUT-091/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. 

 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8043      

      Arkiv sakID.:   12/1895  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg 
 

Sak nr.:    092/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  18.09.2012 

 

 

 

 

OPPSTART REGULERINGSAK BUEN 

   

 
Vedlegg: Ingen  

 

Sammendrag: 
 

Saken ble fremmet i møtet. 

 

 

PLUT-092/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det igangsettes regulering vedr. oppføring av omsorgsboliger i Buen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


