
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12 - 109/12 

Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, 

Ari Tollånes 

 

Varamedlemmer: 

Jens-Erik Kosmo, Lars Morten Rødaas. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VVA, daglig leder Fauna KF, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 22.11.12 

 

 

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  22.11.12  

 

MERKNADER: 

 

8 av 9 representanter tilstede. 

 

Orientering: Bredbånd Valnesfjord v/avdellingsleder Tom Seljeås 

Orientering: VVA v/enhetsleder Frank Zahl 

Orientering: Fauna KF v/daglig leder Kristian Amundsen 

 



Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kjetil Sørbotten (FL): 

Bredbånd – Bør vi ikke ha politisk behandling/settes på dagsorden bredbånd – 

infrastruktur? 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

Har problemer med parkeringsforhold i Reitvollveien i forbindelse med utleie. Får ikke 

brøytet. 

Har utleier tilstrekkelige parkeringsplasser i forhold til utleie? 

Har kommunen leid ut areal til parkeringsplasser? 

Hva kan vi gjøre? 

 

 

Svar på spørsmål: 

Kjetil Sørbotten: Utvalgsleder svarte. Er enig. Bør få fram sak som belyser konkurransehensyn 

og kostnader. 

Janne Hatlebrekke: Kommunalsjef svarte. Gir tilbakemelding til Hatlebrekke. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

103/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

104/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

105/12 REFERATSAKER I PERIODEN 

106/12 SØKNAD OM TRANSPORT TIL FINNEIDVARDEN MED SNØSKUTER 

107/12 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV 

KROKDALSMYRA 

108/12 RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2. 

GANGS BEHANDLING 

109/12 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FURNES NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9730      

 Arkiv sakID.:   12/2282  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    103/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.11.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 11/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2012 godkjennes. 

 

 

PLUT-103/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/9729      

 Arkiv sakID.:   12/2281  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    104/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  20.11.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 135/12: 103/388 - PROFFTEKNIKK EIENDOM - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, ENDRING AV FASADE/BRUKSENDRING AV 3. ETASJE TIL UTLEIE I 

STORGATEN 69, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

bruksendring av 3. etasje i Storgaten 69, G.nr 103 B.nr. 388, som omsøkt, under 

forutsetning av brannteknisk vurdering. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett for Proffteknikk Eiendom AS godkjennes. 

 

Ansvarsretter for rørleggerarbeider og forstøtningsmur må innsendes når firma er valgt. 

 

Brannteknisk vurdering av godkjent foretak  må innsendes til kommunen.  

 

Merknad fra Ary Eiendom AS angående forstøtningsmur tas ikke til følge. 

 

 

 

DPLU. 139/12: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE F0R HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Hilde Dypaune, Fauske, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte en jacuzzi 

fra Skihytta og til hennes hytte v/Kjelvatn i Sulitjelma, ca 750 m i luftlinje. Tillatelsen 

gjelder for 1 tur. 

 

Det settes følgende vilkår: 



 

1) Transporten må være utført før 20. oktober 2012 og må foregå på dagtid mellom kl 

07.00 og kl 22.00. 

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

 

3) Balvatn Reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind, Sulitjelma, må varsles om flygingen i 

forkant. 

 

 

 

DPLU. 141/12: LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel innvilges følgende: 

 

1) Salten Jordskifterett gis tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med 

merking av grensen til Sjunkhatten Nasjonalpark.  Landingene skal foregå på 

Furnesfjellet (1) og  på Kvitblikfjellet (2), alternativt også ved Falkflogvatnan, jfr 

vedlagte kartutsnitt. 

2) Det gis tillatelse til å lande 2 ganger på hvert sted og ferdselen må skje på dagtid og 

være utført innen utgangen av oktober 2012. 

3) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

 

 

 

DPLU. 145/12: 54/15 - JENS B. KYED - SØKNAD OM ANSVARSRETTER OG LOKAL 

GODKJENNING FOR ARBEIDER I FORBINDELSE MED TIDLIGERE GODKJENT 

TILTAK,  BOLIG/GARASJE PÅ HAUG I VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles ansvarsrett for Maskineier Roar 

Løkås AS for PRO/KPR og UTF/KUT for også å innbefatte utvendig vann og avløp. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3 meddeles lokal godkjenning av foretaket 

Nico Farvehandel AS ansvarsrett for PRO/KPR og UTF/KUT for membranarbeidene. 

  

 

 

DPLU. 147/12: 109/1 - ODD VESTGÅRD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - TILLEGGSAREAL TIL HYTTETOMT MED EKSISTERENDE 

HYTTE. KJØPER: NINA OG TROND STENERSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tilleggsareal på 0,48 dekar til eksisterende hyttetomt, gnr. 

109/11,14.  

 



 

 

DPLU. 148/12: 49/1 - GEIR-RUNE HENRIKSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM TIL SOLVEIG JUSTAD - FRADELING AV TILLEGGSAREAL 

TIL LITEN LANDBRUKSEIENDOM, GNR 49/13 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av areal på 0,54 dekar som tilleggsareal til gnr 49/13. 

 

Det gis også tillatelse til omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1. 

 

 

 

DPLU. 149/12: 119/1, TOMT NR. 9576 - STATSKOG - SØKNAD OM 

MATRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE NAUST VED 

KJELVATNET 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte punktfeste for eksisterende naust med tomtenr 9576 på gnr 119, bnr 1 i 

Fauske kommune. 

 

Det gis også tillatelse til omsøkt punktfeste med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1. 

 

 

 

DPLU. 150/12: 48/4 - YNGVAR FLØNES SEIVAAG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, TILBYGG I 2 ETASJER, 1.ET: BRA=LA= 60 M2, 2.ET: BRA=LA= 22 M, TIL 

EKSISTERENDE BOLIG PÅ EGEN TOMT PÅ VENSET FAUSKE. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og SAK § 6-8 meddeles tillatelse til 

oppføring av til/påbygg til enebolig på Venset, G.nr. 48/4, som omsøkt. 

 

I medhold av Byggesaksforskriftens § 6-8 meddeles Yngvar F. Seivaag ansvarsrett som 

selvbygger som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 151/12: 108/80 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, TILBYGG BYA 71,2 M2, BRA 61,5 M2 TIL EKSISTERENDE GARASJE, 

GRØNÅS, FAUSKE  

 

VEDTAK : 



 

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

tilbygg til eksisterende garasje på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.80 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Øystein Megård godkjennes, jvf SAK 10     

§ 6-8. 

 

 

 

DPLU. 152/12: 103/11 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG, BRA = 208 M2, TIL 

UNDERVISNINGSFORMÅL VED VESTMYRA SKOLE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-3 og 20-1 meddeles tillatelse til oppføring 

av midlertidig bygg beregnet for undervisning, under forutsetning av Arbeidstilsynets 

samtykke. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Malthus AS godkjennes.  

 

Søknad om dispensasjon fra TEK 10 §§ 14-3, 14-5 og 14-7 godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 153/12: 119/405, 406, 407, 408 - STATSKOG - SØKNAD OM 

DELING/OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPDELING AV STØRRE 

TOMTEPARSELLER I REGULERINGSPLAN VED DAJA I SULITJELMAOMRÅDET 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 tillatelse til fradeling som omsøkt av: 

 

3 parseller a 0,67 dekar fra gnr 119, bnr 405 

3 parseller a 0,615 dekar fra gnr 119, bnr 406 

2 parseller a 0,695 dekar fra gnr 119, bnr 407 

1 parsell a 0,6 dekar fra gnr 119, bnr 408 

 

 ved Daja i Sulitjelmaområdet i Fauske kommune 

 

 

 

DPLU. 154/12: 119/1, FNR. 87 - STATSKOG - REKVISISJON AV DELING-

/OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE 

HYTTE MED PUNKTFESTE NORD FOR SKIHYTTEKRYSSET I SULITJELMA - 

ERVERVER: OVE JENSEN 

 

VEDTAK : 
 



Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 

119/1/87 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 155/12: 119/1, TOMTENR. 9762 - STATSKOG - SØKNAD OM 

MATRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE MED TOMTENR 

9762 NORD FOR KJELVATNET - ERVERVER: PER MARTIN JOHANSEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til omsøkte punktfeste for eksisterende hytte med tomtenr 9762 på gnr 

119, bnr 1 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 156/12: 119/1, TOMTENR. 9253 - STATSKOG - SØKNAD OM 

MATRIKULERING - PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE MED TOMTENR 

9253 NORD FOR DAJAVATNET I SULITJELMAOMRÅDET - ERVERVER: JON-

EGIL KVALNER 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til omsøkte punktfeste for eksisterende hytte med tomtenr 9253 på gnr 

119, bnr 1 i Fauske kommune 

 

 

 

DPLU. 157/12: 62/19 - KNUT FOSSUM - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT PÅ 1 DEKAR FOR EKSISTERENDE 

HYTTE I TOKDALEN - ERVERVER: LARS FOSSUM 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av 1 dekar som omsøkt for eksisterende hytte. 

 

Det gis også tillatelse til omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 

 

 

 

DPLU. 158/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - GNR. 53 / 

2,7 OG 17 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 



Kjøpesummen på kr. 1.500 000,- anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 

konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28. november 2003, samt 

delegasjon, innvilges Aage Iversen konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 53 bnr. 2,7 

og 17 i Fauske kommune. 

 

Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen 

innen 1 år fra overtakelse og bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 

 

Jordbruksarealet skal drives, jfr. Jordlovens § 8. Driveplikten kan oppfylles enten ved 

egen drift eller ved bortleie på langsiktig, skriftlig kontrakt med en varighet på minst 10 

år. og som er godkjent av kommunal landbruksmyndighet, jfr.. Konsesjonsloven §§ 1 og 

11.  

 

 

 

DPLU. 159/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM  -  GNR. 110 

/9  OG GNR. 42 / 9 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen på kr. 750 000,- anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 

konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven), samt delegasjon, innvilges 

Michael Lund og Viviana Lourdes Roman Rojas konsesjon for erverv av eiendommen 

gnr. 110 bnt. 9 og gnr. 42 bnr. 9 i Fauske Kommune. 

 

Det settes som vilkår for konsesjon at søkerne tilflytter og bosetter seg på eiendommen 

innen 1 år etter overtakelsen og bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

DPLU. 161/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM SOM 

TILLEGGSJORD/-SKOG - GNR. 60 / 3 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen på kr. 330 000,-  for eiendommen anses som akseptabel. 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Lov om 

konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt delegasjon, 

innvilges Svein Birkelund konsesjon for erverv av eiendommen som tilleggsjord/-skog, 

gnr. 60 / 3 i Fauske kommune. 

 

Det settes som vilkår for konsesjon at eiendommen skal drives på en jordbruksmessig 

forsvarlig måte, sammen med gnr. 60 / 8 som en driftsenhet, i minst 5 år 

sammenhengende fra overtakelsestidspunktet. 

 



I følge Jordlovens § 8 er det driveplikt på all dyrka jord uansett eiertid. Alternativ til egen 

drift er at dyrka jord leies bort, i samråd med kommunal landbruksmyndighet, på 

langsiktig, skriftlig kontrakt med varighet på minst 10 år, jfr. Konsesjonslovens §§ 1 og 

11 samt Jordlovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 162/12: 97/39 - KNUT HELGESEN/DAGFRID HELGESEN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT TIL 

EKSISTERENDE GARASJE VED HJEMGAM - ERVERVER: GØRAN HELGESEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av ca 0,65 dekar tomt for eksisterende garasje. 

 

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

Det settes som betingelse for slik tillatelse at det blir tinglyst nødvendig adkomst til 

omsøkte tomt langsetter eksisterende gårdsvei. 

 

 

 

DPLU. 163/12: 102/691 - RUNE BERNTSEN - SØKNAD OM ENDRING AV 

ANSVARSRETT FOR GRUNNENTREPRENØR, I FORBINDELSE MED OPPFØRING 

AV ENEBOLIG OG GARASJE I GREPLYNGVEIEN 33, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 22-3, 23-5 og 23-6 godkjennes søknaden fra 

Larssen Maskin AS om ansvarsrett for PRO/UTF for grunnarbeider, som omsøkt. 

 

Ansvarsrett for Bjørset Bygg og Anlegg AS opphører. 

 

Øvrige ansvarsforhold er uendret.  

 

 

 

DPLU. 164/12: 103/1033 - ODDBJØRG LEIRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR PARKERING OG 

GARASJE/UTHUS - ERVERVER:  KRISTIAN ØSE OG INGER LISE LEIRVIK 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i pkt. 2.1 a) og gir med hjemmel i 

samme lov § 20-1 tillatelse til fradeling av omsøkte areal på ca 0,16 dekar for 

eksisterende parkeringsplass og garasje/uthus som tilleggsareal til boligtomt gnr 

103/1181. 

 

 



 

DPLU. 165/12: 121/1 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM OPPRETTING AV NY 

GRUNNEIENDOM PÅ STRØMSNES - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE 

VEIBOMSTASJON PÅ RV 80 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av nødvendig areal for veibomstasjon ved rv 80 ved 

Strømsnes. 

 

 

 

DPLU. 166/12: 104/798 -  DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM OPPFØRING AV 

FLERLEILIGHETSHUS MED BYA = 375 M2 MED 10 LEILIGHETER FORDELT PÅ 2 

ETASJER MED HENHOLDSVIS 5 LEILIGH. MED BRA = LA = 60+45+45+45+60 M2 I 

HVER ETASJE, BYGGESTED: HEGREVEIEN 9  

 

VEDTAK : 
 

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

med 10 leiligheter fordelt på 2 plan i Hegreveien 9 som omsøkt. 

 

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

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS og Rørleggermester Bringsli godkjennes. 

 

Når foretak for løfteinnretning er valgt, må søknad om ansvarsrett sendes til kommunen. 

 

 

 

DPLU. 167/12: 93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOM GNR 93, 

BNR 6 - ERVERVER: TOVE JENSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av ca 5 dekar som tilleggsjord til naboeiendommen gnr 93/6 og 

48/7. 

 

Det gis også tillatelse til omsøkte fradeling med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1. 

 

 

 

DPLU. 168/12: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - 

GAMMELGRANVEIEN VED LAKSÅ (ENKEL VEI) 

 

VEDTAK : 



 

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

skogsvei med betegnelsen Gammelgranveien ved Lakså 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 

2018. 

 

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

at han kan gjennomføre nødvendig kontroll. 

 

 

 

DPLU. 170/12: VS: SØKNAD OM LANDINGSTILLATESE MED HELIKOPTER 

 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Sulitjelma og Omegn Turistforening innvilges dispensasjon for inntil 5 turer med 

helikopter for transport av ved fra Tverfjellet v/Storelvvatnan til Sorjushytta. Det settes 

følgende vilkår: 

 

1) Flygingen må foretas ila 2012. 

2) Flygingen må skje på hverdager mellom kl 0700 og kl 2200 

3) Trase er korteste vei mellom start- og endepunkt. 

4) Søker må innhente tillatelse fra grunneier. 

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

 

 

 

DPLU. 171/12: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV UBEBYGD 

BOLIGTOMT - GNR. 85/71 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen,  og med hjemmel i Lov om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom ( Konsesjonsloven ) av 28.11.2003, samt 

delegasjon, innvilges Lill-Therese Johansen og Martin Andre Martinsen konsesjon for 

erverv av ubebygd boligtomt, gnr. 85/71, i Fauske kommune. 

 

                                                 
 
   

1
 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i § 25 i lov 

av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven). 



 

 

DPLU. 172/12: 90/2, 5 OG 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 tillatelse 

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 2 dekar.  

 

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

avkastning og vil gjøre det lettere for deler av eierinteressene å bruke eiendommen. 

Drifts- og miljømessige ulemper for jord- og skogbruket ved omsøkte fradeling synes å 

være både usikre og forholdsvis små. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-104/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

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 

 12/9624 U 12/1515 05.11.2012 Sigmund Sørflaten ULOVLIG BILKJØRING I 

RABBENVEIEN 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-105/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM TRANSPORT TIL FINNEIDVARDEN MED SNØSKUTER 

   

 
Vedlegg: - Søknad fra Finneid Idrettslag datert 28. mai 2012 

- Kartutsnitt  

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen datert 16.10.2012 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Finneid Idrettslag, Skigruppa, om dispensasjon for å 

benytte snøskuter til transport av materialer og rekvisita til vedlikehold av gapahuk ved Finneid-

varden, til sammen 3 turer. Søknad om dispensasjon behandles etter plan og bygningslovens § 

19. 

Samtidig søkes det om å få kjøre opp skiløype fra Finneid og til Finneidvarden etter behov. 

 

Saksopplysninger: 

Det er ikke hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel å transportere materialer o.l. i 

forbindelse med vedlikeholdsarbeid på for eksempel gapahuker som er plassert rundt og kring i 

utmarka.  Gapahuken på Finneid-varden trenger vedlikehold og dermed behov for transport av 

materialer/utstyr med snøskuter. 

Søknaden er sendt på høring til særlovsmyndighetene.  Reindriftsforvaltningen har kommet med 

uttalelse hvor det bl a sies at de ikke har noen særskilte merknader til at Finneid Idrettslag gis 

dispensasjon til 3 turer i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på gapahuken.  De er imidlertid 

sterkt kritisk til at det skal det gis dispensasjon til etablering av permanent vintertrase mellom 

Finneid og Finneidvarden uten at konsekvenser for reindriften er nærmere utredet.  

 

Det er ikke meningen at det skal opprettes nye permanente vintertraseer mellom Finneid og 

Finneidvarden. 

 

I vilkår for motorferdsel, vedtatt av Fauske kommunestyre den 31.10.02 heter det i pkt 1.2: 

 

«Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: e) opparbeiding og preparering av skiløyper og 

skibakker for allmennheten og for konkurranse, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 

idrettslag, turlag eller turistbedrifter.» 

 

Fauske kommune kjører i dag opp skiløyper fra Hauan til Finneidvarden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Gapahuken ved Finneidvarden trenger vedlikehold.  Finneid Idrettslag er villig til å kjøre opp 

material/utstyr som skal benyttes til dette. Arbeidet skal foregå på dugnad. Når det gjelder 



oppkjøring av løyper til Finneid-varden, så bør dette gjøres i samarbeid mellom reindrifta, 

Fauske kommune og Finneid Idrettslag. 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel slik: 

 

Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med snøskuter for 

transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på 

Finneidvarden.  Trase ihht vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og kl 22.00 på hverdager. 

2) Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13 

3) Søker må innhente grunneiers tillatelse. 

4)  Det skal føres kjørebok som skal returneres til Fauske kommune når transporten er 

gjennomført. 

 

Når det gjelder oppkjøring av skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i et 

samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag. 

 

 

PLUT-106/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel slik: 

 

Finneid Idrettslag, Skigruppa, innvilges dispensasjon for inntil 3 turer med snøskuter for 

transport av materialer/utstyr i forbindelse med vedlikehold av gapahuken på 

Finneidvarden.  Trase ihht vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Transporten skal foregå mellom kl 07.00 og kl 22.00 på hverdager. 

2) Transporten må være gjennomført innen utgangen av sesongen 2012/13 

3) Søker må innhente grunneiers tillatelse. 

4)  Det skal føres kjørebok som skal returneres til Fauske kommune når transporten er 

gjennomført. 

 

Når det gjelder oppkjøring av skiløype til Finneidvarden, skal dette eventuelt foregå i et 

samarbeid mellom reindrifta, Fauske kommune og Finneid Idrettslag. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA 

   

 
Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS m/kart 

 

Saksopplysninger: 

 

Gunvald Johansen Bygg AS har, i brev datert 17.10.2012, sendt en forespørsel til Fauske 

kommune og bedt om vurdering av mulig omregulering fra formål forretning/industri til 

boligformål på Fauske stasjonsområde på Krokdalsmyra  

 

Søkeren eier et ubebygd areal på ca 23 mål innenfor regulert område på Krokdalsmyra. Ca 9 mål 

ønskes omregulert til boligformål, resterende 14 mål beholdes som fremtidig næringsareal.  

 

Det angis som grunn for forespørselen at det er gjort flere forsøk på å etablere næring på 

eiendommen uten at det har lyktes å finne en interessent. Boligmarkedet er vurdert av lokale 

meglere som har konkludert med at det er behov for flere boliger i Fauske.  

 

Reguleringsplanen for Fauske Stasjonsområde ble vedtatt av kommunestyret den 29.11.2006. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Reguleringsplanen for Fauske stasjonsområde ble vedtatt etter en grundig prosess. Planen har en 

avklart avgrensning mellom toglinja, Terminalveien og Sildreveien.  

 

Areal til næringsformål i nærhet av Fauske sentrum vurderes å være en begrenset ressurs. Det er 

kun i området nord for Fauske sentrum at det er utviklingsmuligheter for næringsarealer. 

Kommunen er nå i gang med regulering av et større område på Krokdalsmyra. Både kommunen 

og Fauna KF har henvendelser fra næringsaktører som viser interesse for fremtidig etablering i 

området.  

 

I Fauske sentrum er et betydelig areal regulert til boligformål, det foregår også fortetting i 

sentrum, gjerne ved oppføring av flerleilighetsbygg.  

 

På lang sikt vurderes tilgang på næringsareal å være større kritisk suksessfaktor enn tilgang på 

boligareal. 

 

Det er rådmannens anbefaling at det ikke settes i gang en prosess med å omregulere næringsareal 

til boligformål i Fauske stasjonsområde.  

 



 

 

INNSTILLING : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vil ikke tilrå at det igangsettes omregulering av næringsareal 

til boligformål på Fauske stasjonsområde.   

 

 

PLUT-107/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vil ikke tilrå at det igangsettes omregulering av næringsareal 

til boligformål på Fauske stasjonsområde.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2. GANGS 

BEHANDLING 

   
Vedlegg: Forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016 

 

Saksopplysninger: 

 

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

trafikksikkerhetsplanen for Fauske kommune. Planen skal utarbeides som kommunedelplan 

for trafikksikkerhet 2012 – 2016. 

 

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

fremdrift av arbeidet.  

 

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

 

Det forslag som nå foreligger er utarbeidet av en administrativ  

administrativ prosjektgruppe, nedsatt av plan- og utviklingsutvalget med tverrfaglige 

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

talsperson, folkehelserådgiver, representanter for skolene, barnehagene, rådet for 

funksjonshemmede, faglig trafikkforum og enhet plan/utvikling.  

 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er 

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

representerer den en helhetlig tenkning ved at trafikksikkerhetsarbeid ses i sammenheng med 

kommunens planer innenfor hms arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale 

delplaner.  

 

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

 

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til rullering av kommuneplanens samfunnsdel 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

INNSTILLING : 
 

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

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-076/12 VEDTAK-  22.05.2012 



 

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

«Arbeide for» endres til «utrede». 

 

Kai Inge Slettvold (FRP) foreslo: 

Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak. 

 

Rådmannens endring innstiling ble enstemmig vedtatt. 

FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

trafikksikkerhetsplanen ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 

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

 Gatelys på nedre Leivset blir med i prioriterte tiltak 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Det fremmes forslag til Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016. 

 

Forslaget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 29. mai til 10. juli 2012.  

 

Det er kommet inn 14 høringsuttalelser/merknader til planforslaget.  

___________________________________________________________________________ 

Saksbehandlers vurdering 
 

Hver enkelt merknad en innført enten i sin helhet (angitt ved «mm») eller som komprimert 

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

fremstår.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 

 

«Trafikksikkerhetsplanen for 2012 – 2016 som er sendt ut til offentlig ettersyn vil være 

utgangspunkt for søknader om trafikksikkerhetsmidler til fysiske tiltak i kommunen. Planen vil 

også være retningsgivende for planlegging og holdningsskapende arbeid.  

 

Statens vegvesen ert positivt på utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner for kommunene. I 

Fauske kommune er det vedtatt en ny skolestruktur fra 2017 og de trafikale forhold i 

forbindelse med ny skolestruktur bør vurderes. Kommunen må ta hensyn til de vedtak de 

allerede har gjort selv om iverksettelsen er frem i tid.» 

 

Vurdering/anbefaling: Den nye skolestrukturen i Fauske skal utredes gjennom eget prosjekt. 

Endring av trafikale forhold i forbindelse med ny skolestruktur forutsettes utredet gjennom 

prosessen med å utvikle og planlegge skoleutbygging i kommunen. 

 

 

 

Uttalelse fra Helse- og Miljøtilsyn Salten 

 



«Det vises til høring av trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016. Kommuneoverlegen har sendt 

dokumenter til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) for vurdering. HMTS har delegert 

myndighet etter folkehelseloven innenfor miljørettet helsevern og saksbehandler i samråd med 

kommuneoverlegen.  

 

Vurdering:  

Vi tiltrer systemtenkningen som planen legger opp til med en aktiv oppfølgning årlig. 

  

Under 2.4. aktuelle lover og forskrifter har vi følgende merknad: 

-2.4.3. Lov om helsetjeneste i kommunen er opphevet (samtidig som folkehelseloven trådte i 

kraft 1.1.2012). 

-2.4.9. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har bestemmelse i § 14 

(sikkerhet og helsemessig beredskap) som kan nevnes særskilt i tillegg til § 4.» 

 

Vurdering/anbefaling: Opphevet lov fjernes fra oversikten. 

 

Uttalelse fra Trygg Trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 

 

«Trygg Trafikk viser til telefonsamtale med plansjef Gudrun Hagalinsdottir vedrørende 

forlenget frist for høringssvar fra Trygg Trafikk. Etter avtale med Nordland fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har vi valgt å levere en felles høringsuttalelse. 

 

Kommunen har etter vår mening i forslag til plan et godt gjennomarbeidet dokument som 

inneholder de viktigste elementer vi mener bør være med i en kommunal trafikksikkerhetsplan. 

 

Planen bør primært være et instrument / verktøy for trafikksikkerhetsarbeidet innenfor 

kommunens egne ansvarsområder. Det er viktig at planen som skal vedtas av kommunestyre 

inneholder tiltak som kommunen selv har mulighet til å gjennomføre innenfor egen 

virksomhet. Det er i en kommune mange andre aktører som bidrar i det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. Disse bør ikke tillegges ansvar i planen men nevnes som 

samarbeidspartnere.  

 

For at planen skal være lesbar og bli et godt verktøy for kommunen er det viktig at planen er 

så kortfattet, presis og konkret som overhode mulig. Vi mener derfor at teksten «strammes 

opp» og at noe av innholdet kan strykes. Dette vil vi komme tilbake til under hvert kapittel. 

 

Innledning  

Ingen kommentar 

 

Visjon og målsetting 

1.1 Nasjonale mål for planperioden 

Nullvisjonen er nevnt i innledningen til kapittelet og kan kuttes under dette punkt. 

Det vil være tilstrekkelig med noen linjer om Nasjonal tiltaksplan for 

trafikksikkerhet 2010 – 20213. 

Kapittel om Nasjonal transportplan foreslås kuttet. 

 

 

 

1.2 Regionale mål 



Foreslås kuttet ned. Det blir da tilstrekkelig å referere målet i ulykkes reduksjon 

og at et viktig satsningsområde for fylkeskommunen er å stimulere det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

 2.3.1. Overordnede kommunale mål 

  Ingen tilleggskommentar 

  

2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsetting 

Dette kapittelet fremstår som en blanding av tiltak og målsettinger og bør 

strammes inn og samles i noen få punkter som for eks: 

 Ulykkes reduksjon …………. 

 Påvirke til, og legge forholdene til rette for at flest mulig kan gå og sykle 

til arbeid og skole……………………….. 

 Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet 

 Trafikksikkerhet skal integreres som en naturlig del av kommunens HMS 

arbeid 

 

2.4 Aktuelle lover og forskrifter 

Vi foreslår at det skrives noen linjer om kommunens ansvar for 

trafikksikkerhetsarbeidet og at dette er regulert gjennom flere lover og 

forskrifter som kan listes opp uten at de blir nærmere beskrevet og ikke som 

egne nummererte inndelinger. 

Forslag:              Kommunen er 

en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som vei- eier, 

som eier av skole og barnehager, stor arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester har kommunen et ansvar for å forebygge ulykker. 

Kommunens ansvar er regulert gjennom flere lover og forskrifter som for eks: 

Kommuneloven, Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, 

Plan og bygningsloven, Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, 

Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler og HMS forskriften 

 

3 Organisering og ansvarsfordeling 

Lensmannsetaten, lag og foreninger, Andre og Trafikkfaglig forum Fauske bør 

ikke være en del av dette kapittelet da de ikke har et ansvar i kommunens 

trafikksikkerhetsplan. Her bør det kun være Kommunestyre/ ordfører, 

Rådmann og kommunens ulike etater som er omtalt.  

 

     4 Registrering og problemanalyse 

  Foreslår at denne overskriften endres og slås sammen med punkt 5 

  og får navnet «Trafikkulykker; omfang og kostnader» 

 

Når det gjelder kostnader bør hovedpoenget være å tallfeste de 

samfunnsøkonomiske kostnadene trafikkulykkene representerer i Fauske 

kommune(anslagsvis pr år) Tabellen fra forsikringsbransjen blir for komplisert 

og tabellen bør kuttes og forenkles. 

  

      6 Årsaken til ulykkene 



 Foreslår at tabellen kuttes og teksten endres til: 

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom granskning av de alvorligste 

ulykker (2005 – 2008) konkludert med at i de aller fleste alvorlige ulykker er 

trafikantenes egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse 

feilhandlingene kommer som regel av bevisste brudd på trafikkreglene gjennom for 

eks manglende førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I 

tillegg kunne skadeomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig 

verneutstyr.  

I 28 % av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak  

 

 7 Kommunens trafikksikkerhetsarbeid 

Dette punktet bør være lengre frem i planen og være generelt om det kommunale 

trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil også her være naturlig å ta med ambisjonen om å 

innarbeide kriteriene for trafikksikker kommune med sjekklister osv. 

 

Kapittel 8 og 9 

Dette bør slås sammen og kalles tiltaksdel. Tiltaksdelen deles for eks inn i fysiske og 

ikke-fysiske tiltak. Tiltakene bør være mest mulig konkret, hvem har ansvar, når skal 

tiltaket gjennomføres og hva er kostnadene.  Som et vedlegg til planen kan alle 

tiltakene vises i tabellform.  

Mange i kommunen er med rette svært opptatt av å få planfri kryssing av E6. Det er 

viktig i planen å presisere at dette er tiltak som er Statens oppgave og som ikke lar seg 

løse innenfor de kommunale budsjetter. Dette tiltaket står ikke på Vegvesenets 

prioriteringslister og vil ikke la seg gjennomføre innenfor den kommende 

planperioden. 

 

Eksempel på relevante konkrete tiltak og hvordan disse kan fremstilles 

 

Skole / Barnehage 

Tiltak:   Alle grunnskoler og barnehager i kommunen skal implementere 

trafikkopplæring og utarbeide retningslinjer i samsvar med fylkeskommunens 

kriterier/sjekklister for «trafikksikker skole» 

Frist:   Innen desember 2013 

Ansvar: Enhetsleder oppvekst 

Kostnad: Tidsressurs 

 

Frivillige lag og foreninger 

Tiltak:      Kommunen skal påvirke til at alle lag frivillige lag og foreninger 

    Utarbeide egne retningslinjer for transport innenfor egen virksomhet.  

               Det øremerkes årlig kulturstøttemidler til dette formålet.  

Frist:    Årlig 

Ansvar:   Enhetsleder kultur 

Kostnad. 30.000 pr år 

 

Kommunens politikere og ansatte 

Tiltak:     Utarbeide og implementere retningslinjer for  

  tjenestereiser(reisepolicy)som skal gjelde for alle ansatte som går eller 

  kjører i tjenesten 

Frist:      Reisepolicy vedtatt innen utgangen av 2013 

   Implementeres i virksomheten innen utgangen av 2014 



Ansvar: Rådmann 

 

Kartlegging av trafikkulykker 
Tiltak:  Det skal årlig utarbeides en oversikt over trafikkulykker/ uhell  i  

            Kommunen. Materiale skal inngå som en del av oversikten i kommunens 

            helseforebyggende arbeid 

 

Frist:    Utgangen av mars hvert år 

Ansvar: Enhetsleder helse 

Kostnad: 0 

 

Sikre Grønnåsveien for myke trafikanter 

 

Tiltak:     Bygge fortau fra til……. 

Frist:       Ferdigstilles vår 2014 

Ansvar:   Enhetsleder teknisk 

Kostnad: 1,8 mill (finansieres gjennom aksjon skolevei midler)? 

      Kommunal egenandel 360.000 

 

Ved utarbeidelse av tiltak vil det være til hjelp å bruke vedlagte kriterieliste for å 

kvalitetssikre at relevante tiltak innlemmes i planen 

 

Det kan være en utfordring å kostnadsberegne fysiske tiltak på relativt kort tid (før planen 

skal være ferdigstilt) dette kan løses ved at et av tiltakene i planen er å utarbeide ei 

prioriteringsliste med økonomi og fremdrift.  

 

Økonomi 

Det bør være et eget kapittel om økonomi / finansiering. For at planen skal bli et 

realistisk verktøy bør alle tiltakene kostnadsberegnes og innarbeides i økonomiplanen 

 

Rullering / evaluering 

Alle tiltak i planen innarbeides i sjekklister for de respektive etatsleder som 

rapporterer disse tilbake til rådmannen ved utgangen av hvert år. Rådmannen legger 

årlig fram en rapport for kommunestyret. 

 

Vurdering/anbefaling: Trygg Trafikk og NFTU uttaler at planen med fordel kunne vært 

strammet opp for å få den mest mulig kortfattet, presis og konkret.  Trygg Trafikk og NFTU 

har gjennomgått teksten og kommer med konkrete forslag til kutt og forkortet tekst.  

 

Dette er merknader som vi gjerne skulle ha hatt tidligere i prosessen med utarbeiding av 

planen og før planen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Mindre endringer og kutt i planens 

beskrivende del vil kunne gjøres uten at det vil føre til så vesentlige endringer i planen at den 

må legge ut på nytt til offentlig høring. 

 

Det tilrås at Trygg Trafikk og NFTU sine anbefalinger følges under kap 2.1, 2.4 og 6.  

 

Det kan ikke gjøres vesentlige endringer i planens målsetting og tiltaksdel uten at den må på 

nytt ut på høring. Det anbefales at tiltaksdelen, kap 8 og 9 består uendret, og følges opp med 

et handlingsprogram med beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. 

Handlingsprogrammet rulleres årlig.  



 

 

 

Uttalelse fra Kaja Stang Opsahl – prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei.» 

 

«Innspill til forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012-2016. 
 

Trygg Trafikk har et pågående samarbeidsprosjekt med Fauske kommune: «Aktiv og 

trafikksikker skolevei» hvor et hovedmål er å øke andelen barn og unge som bruker aktiv 

transport til skolen – der det er mulig. Som prosjektleder har jeg følgende innspill til 

planforslaget. 

 

Aktiv transport. 

Planen mangler en klar målsetning om å øke andelen som bruker aktiv transport i Fauske 

kommune.   

 

Det er mange fordeler ved at flere går og sykler til skole og jobb, til butikk og ulike 

fritidsaktiviteter. Presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser. Dette 

er særlig viktig i områdene rundt skolene hvor trafikkbelastningen er stor rundt 

skolestart/slutt. Det vil i tillegg redusere de lokale utslippene av klimagasser og kan bety en 

betydelig helsegevinst for mange. Dette ligger implisitt i planforslaget, blant annet under 

2.3.2, men bør komme tydeligere fram. 

 

Som beskrevet i høringsforslaget er fysiske tiltak nødvendig for å bedre og trygge forholdene 

for myke trafikanter. 

For å få flere til å bruke aktiv transport i det daglige, må man parallelt med satsingen på 

fysisk tilrettelegging, jobbe med holdningsskapende tiltak også på dette området. Dette er et 

moment som med fordel kan innlemmes trafikksikkerhetsplanen.  

 

For øvrige kommentarer vises det til høringsuttalelsen fra Trygg Trafikk v/ distriktsleder.» 

 

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses klarere målsetting om å øke andelen som bruker aktiv 

transport til skolen.  

 

Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden som «trafikksikker 

kommune» 

 

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Statens vegvesen om tilrettelegging for 

sammenhengende sykkelveinett i Fauske. 

 

I forbindelse med utredning av ny skolestruktur bør aktiv og trafikksikker skolevei være et 

tema.  

 

Uttalelse fra Folkehelserådgiver Jakob Djupvik 

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016 er fra et folkehelse-perspektiv en 

svært viktig plan. 

 

På et generelt grunnlag kunne planen hatt et mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i seg. Med 

det mener jeg at oppvekstenhetene i større grad må legge opp til at barn og unge aktivt 

«øver» på å bli gode trafikkutøver/trafikanter, for eksempel legge til rette for å øve på å bli 



god i bruk av sykkel, lage gode og utfordrende sykkelløyper i skolens nærområde. Det må 

også «øves» på god trafikkatferd, for eksempel «øve» på å gå/sykle til skolen, «øve» på å 

passere ulike trafikale knutepunkter. Målet kan være slik det kom til uttrykk i 

«Aktivskoleveikampanjen» høsten 2011, «Våkn opp – gå til skolen». 

 

Innspill/kommentarer: 

– I planen henvises/refereres det til Forskrift for miljørettet helsevern. Jeg tror at det også 

bør være en tydeligere henvisning til Folkehelseloven en det som står i kap. 2.4.4 i 

forslaget. I tillegg til at Folkehelseloven bør være med på et generelt grunnlag § 1 

Formål. Folkehelseloven sier også noe om Miljørettet helsevern kapittel 3.  

 

– Fauske kommune har i samarbeid med Trygg Trafikk et prosjekt om Aktiv og sikker 

skolevei. Avtalen går ut 01.09.12. Dette arbeidet krever oppfølging og må komme til 

utrykk i planen. I avtalen forplikter Fauske kommune seg på følgende områder: 

 Fauske kommune går inn med personellressurser i prosjektperioden 

 Fauske kommune videreformidler informasjon til skoler/foresatte og er behjelpelig 

med å gi Trygg Trafikk innpass i aktuelle fora (lærermøter, FAU m.fl.) 

 Fauske kommune forplikter seg til å påse at arbeidet med en aktiv og trafikksikker 

skolevei er nedfelt i skolenes og kommunens planverk 

 Fauske kommune deltar i resultatmålinger mot slutten av prosjektperioden 

 

Skole og barnehage er en av de viktigste arenaene også når det gjelder trafikk og 

trafikksikkerhet fordi barn og unge nås i en viktig fase av livet. I denne livsperioden har 

familien, nærmiljøet og skolen viktige oppgaver med å legge grunnlaget for de primære 

oppdragelses- og danningsprosesser. Generelt handler det om en skole for kunnskap, 

mangfold og likeverd, dette innebærer gode lærings-/opplæringstiltak som bl.a. fremmer god 

læring i et trafikksikkert perspektiv. 

 

«Se skoleveien som en mulighet» ligger som vedlegg og er ment å være en inspirasjon til et 

noe mer aktivt trafikksikkerhetsperspektiv i planen. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra prosjektleder 

«Aktiv og trafikksikker skolevei».  

 

Uttalelse fra Valnesfjord nærmiljøutvalg  

 

Utkastet til trafikksikkerhetsplan for de neste fire år gir etter Valnesfjord nærmiljøutvalgs 

oppfatning et godt grunnlag for systematisk arbeid for å nærme seg «nullvisjonen» 

i nasjonal transportplan 2010-2019. Kommunen knytter målsettingene for perioden 

fram til 2016 opp mot kommuneplanens samfunnsdel og legger forbindelser mellom 

trafikksikkerhetsarbeidet og kommunal innsats for utvikling, trivsel og folkehelse. Det syns 

vi er positivt.  

Målsettingene om å legge til rette for aktiv og trygg transport til og fra skoler, 

idrettsanlegg, turstier, etc er veldig bra. - Likeledes målsettingen om å trafikksikre områdene 

rundt Valnesfjord, Sulitjelma og Erikstad oppvekstsenter. 

 

• Under avsnitt 3.5 (Helse og velferd) vil vi påpeke at navnet Fylkeslegen som embete 

ikke lenger eksisterer. Det heter nå Fylkesmannen i Nordland Helseavdelingen. 

 

• Under avsnitt 7.2 (Utearealer ved skoler og barnehager) nevnes at kampanjen «Aktiv 



skolevei» ble gjennomført ved en skole i 2011. Vi foreslår at dette blir videreført som 

et fast innslag, hvert år, i alle skolene og att dett tas inn som tiltak i kapittel 8. 

 

• Under avsnitt 8.2 (Kampanjer og holdningsarbeid) foreslår vi at kommunen setter inn 

som tiltak årlig gjennomføring av kampanje for å fremme sykle eller gå til jobben. 

Aktiv transport bidrar til å redusere unødig bilbruk på avstander under tre kilometer. – 

Det fremmer også fysisk aktivitet! 

 

• Under avsnitt 8.3.1 (Prioriterte tiltak) nevnes planlegging av gang og sykkelvei 

mellom Rv 80 og Valnesfjord skole. Nærmiljøutvalget mener dette bør planlegges for 

Helskog, Hagenes og Nes også. Dette blir viktig i arbeidet med sentrumsutvikling på 

Strømsnes etter omleggingen av riksveien. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunktet vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei».  

 

Utbygging av gang- og sykkelveier langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal oppgave 

og kan ikke løses innen kommunens budsjett. 

 

Feil navn under avsnitt 3.5 rettes opp. 

 

 

Uttalelse fra Fauna KF v/Kristian Amundsen 

 

Planen har mange gode og gjennomtenkte punkter, men den virker etter vårt syn lite konkret, 

med tanke på det stadig voksende trafikkbildet i Fauske . 

 

Det er vanskelig å se, i utkastet til ny plan, at det er tatt høyde for, og gjort tiltak for den 

betydelige økning av tungtrafikken som kommer til å øke i og rundt Fauske sentrum (25% 

økning innen 2020 sier tallene fra SSB). 

 

For å utnytte det næringspotensiale Fauske har som by sentralt i Nordland, må vi ha en 

fremtidsrettet infrastruktur. Her kan vi sammen med Statens vegvesen legge til rette for at de 

ulike aktørene kan ha ei forutsigbar tilrettelegging. Dette kan bidra til at vi  er et attraktivt 

knutepunkt i Norge, der muligheter for vekst og økt sysselsetting innen transportsektoren er 

stor.  

 

Det er heller ikke lagt vesentlig vekt på de utfordringene vi får når ny skolestruktur 

innføres i 2017. (kommunestyret har vedtatt at det innen 2017 skal bygges ei ny storskole på 

Vestmyra). 

Dette er vedtak som medfører at en også må tilrettelegge for aktiv og trafikksikker skolevei. 

Her vil det være sentralt at infrastrukturen er på plass, slik at økt ferdsel fra boområdene inn 

til ny skole skjer på en trafikksikker og god måte. 

 

 

Fauske har og skal være en foregangskommune for god folkehelse. Da vil tiltak for de myke 

trafikanter være særdeles viktige i en trafikksikkerhetsplan. Her synes vi de fysiske tiltakene i 

forslaget til ny trafikksikkerhetsplan er for defensive.  Vi skulle ønsket en enda tydeligere 

strategi for gang sykkelveier, i og rundt Fauske sentrum. Dette ville etter vårt syn medføre en 

bedre helhetstenking på hvordan en tilfredsstillende tilretteleggingen kunne gjennomføres. 



 

På bakgrunn av dette har vi følgende forslag til tilføyelse på utkast til Plan: 

 

 Planfrie kryss E6 og RV 80 blir satt opp som prioriterte tiltak og det inngås dialog 
med Statens Vegvesen høsten 2012 

 E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum utredes snarest og dialog/fremdriftsplan 
opprettes sammen med Statens vegvesen 

 Helhetlig plan for gang og sykkelsti i Fauske bør utredes i løpet av 2013. 
 

Vurdering/anbefaling: Det vises i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

prosjektleder «Aktiv og trafikksikker skolevei». 

 

Planfrie kryss E6 og RV 80 er ikke en kommunal oppgave og kan ikke løses inne kommunens 

budsjett.  Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av E6 og RV 80 i Fauske 

sentrum. 

 

 

Uttalelse fra SU ved Valnesfjord barnehage 

 

Til planens pkt 7.2: Utearealet ved skoler og barnehager: 

 Det er viktig når det gjøres endringer for å sikre trafikkforholdene for ei gruppe, at  

 endringene ikke medfører økt trafikkfare for ei anna gruppe. 

 Som eksempel, så vil vedtaket om å stenge skolebakken i Valnesfjord føre til 

 økt trafikkbelastning for barnehagen. 

 
Til planens handlingsdel, pkt 9.3 

 

Pkt 9.3.1: 

 Vi ønsker nærmere presisering av tidsfrist, f.eks januar. Årlig blir for upresist. 

 

Pkt 9.3.3: 

Innføre hjelmpåbud for syklende til barnehagen. 

 Vi kan oppfordre til hjelmbruk på foreldremøter og andre arenaer der vi møter 

foreldrene. Vi kan jobbe forebyggende med ungene, både ang. hjelm og bruk av 

refleks. Personalet kan være gode forbilder. 

Men vi kan ikke innføre noe påbud. 

 

Pkt 9.3.4:  

 Hvem er overordnet myndighet ? 

 Overvåke er et sterkt ord. Kan barnehageansatte «pålegges» å være trafikkpoliti ? 

 Vi savner en Plan b under dette punktet. 

 Hvem definerer hva som er et avvik ? Hvordan skal et avvik håndteres, og hvem  

 skal avviket meldes til ? 

 Trafikkbildet ved barnehagen inneholder mange farlige elementer, bla. skolebuss og 

 foreldre som kjører til og fra, og skolebarn som ferdesw til fots. 

 Når da kommunen f.eks vedtar stenging av skoleveien og skaper økt trafikkfare hos 

 oss, hvem melder vi avvik til da ? 

  

Pkt 9.3.5:  

 Drøfte trafikksikkerhet m.m med foreldrene årlig. Vi ønsker dette tidfestet til  



 foreldsremøtene på høsten hvert år, og at referat fra dette møtet deles ut til alle 

 foreldrene. 

 

Vurdering/anbefaling: Det etterlyses presiseringer av tidsfrister og ordbruk i planen. Det vil 

være rom for tilpasninger innenfor den enkelte virksomhet så lenge det ikke går utover 

intensjonen med planen.  

 

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SU) ved Kosmo Oppvekstsenter 

 
I tråd med nullvisjonen i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (null drepte og null hardt skadde 

i trafikken), ønsker vi at en plan for gang- og sykkelveg mellom Straumsnes og Valnesfjord 

Helsesportssenter  (Fylkesvei 530 i Nordland) taes med. 

Det bor mange barnehagebarn og skoleelever langs veien. 

Veien er smal (uten midtlinje),  ofte uoversiktlig, og har få veilys. 

Dette er viktig for å bedre sikkerheten, og skape muligheter for aktiv skolevei for flere, 

og også, som påpekt i Trafikksikkerhetsplanens målsettinger, (2.3.2 side 9) 

for å tilrettelegge bedre for fysisk aktivitet for barn og voksne, 

 

I del. 9. Handlingsdel, 9.3 Barnehager og 9.4 Skolene, punkt 1. står det: 

Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste-kontroller. 

Vi ønsker å motta disse så fort som mulig. 

 
Vurdering/anbefaling: Gang- og sykkelvei langs riks- og fylkesveier er ikke en kommunal 

oppgave og kan ikke finansieres over kommunens budsjett.  

 
Uttalelse fra SU Vestmyra barnehage 

 

«Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg (SU) har i møte 14.06.2012 hatt oppe 

høringsforslaget til «Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016.» 

I behandlingen av planen konsentrerte utvalget seg i hovedsak om de punkter som omhandler 

barnehage, da dette er mest relevant. 

 

Vestmyra barnehages SU har følgende kommentarer til planen: 

Trafikksikkerhet er nært knyttet til folkehelse, og det er derfor naturlig for 

folkehelsekommunen Fauske å ha en forpliktende trafikksikkerhetsplan. 

Under kapittel 2.3.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger savnes målsetting om at Fauske 

kommune i planperioden skal oppfylle kriteriene for hhv trafikksikker kommune, trafikksikre 

skoler og trafikksikre barnehager. Dersom de ulike kommunale ledd oppfyller de krav og 

forventninger som skisseres i planen mener SU at man lant på vei oppfyller de nevnte 

kriterier, og det vil derfor være naturlig å sette seg klare mål om å bli trafikksikker kommune, 

skole og barnehage.  

Under kapittel 8.3 Fysiske tiltak ønskes gatelys i ved Vestmyra barnehage inn som et tiltak, da 

dette er lovet satt opp i løpet av vår/sommer 2012.11.07 I handlingsdelens punkt 9.3, er 

barnehagens oppgaver listet opp. SU mener at alle disse punktene er lett gjennomførbare 

innenfor de rammer kommunens barnehager har. Ved å gjennomføre disse oppgavene, i 

tillegg til punktene i kapittel 8.2 vil Fauskes kommunale barnehager oppfylle kriteriene for 

trafikksikker barnehage.» 

 



Vurdering/anbefaling: Planen inneholder målsetting om å oppnå sertifisering i planperioden 

som «trafikksikker kommune», i det ligger at kommunen skal sikre at kriteriene for trafikksikre 

barnehager og skoler blir implementert og fulgt opp.  

 

Uttalelse fra Barn- og unges representant i plansaker, Sissel Alver 

 

«I og med at jeg har deltatt i arbeidsgruppa føler jeg at mine synspunkter er ivaretatt. 

 

Jeg viser imidlertid til høringsuttalelsen fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg, hvor det 

påpekes at planen burde hatt større fokus på «Trafikksikre skoler» og «Trafikksikre 

barnehager». Dette er punkter som arbeidsgruppa hadde stort fokus på, men ikke er 

tilstrekkelig påpekt i planforslaget!» 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling under uttalelse fra SU Vestmyra 

barnehage. 

 

Uttalelse fra SU Erikstad barnehage 

 

«SU har gått gjennom høringsforslaget, og har konsentrert seg om det som gjelder 

barnehagene. SU mener at det som står om barnehagene er bra og gjennomførbart. SU har 

ingen videre synspunkter. SU tar høringsforslaget til orientering.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

Uttalelse fra Eldrerådet 

 

«Eldrerådet er positiv til utbygging av gang- og sykkelveier og til å få belyst veier utenfor 

sentrum.»  

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 

 

Planen ble enstemmig tatt til etterretning med følgende merknad: 

Planen må innholde tiltak i forhold til fotgjengerovergang E6 til Vestmyra.  

 

Vurdering/anbefaling: Fotgjengerovergang E6 til Vestmyra er statens ansvar og kan ikke 

løses inne kommunens budsjett.  Det er innledet dialog med Statens vegvesen om kryssing av 

E6 til Vestmyra. 

 

Oppsummering 

 

Det er svært positivt at det vises stor interesse for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det 

er kommet inn mange gode innspill til trafikksikkerhetsplanen.  

 

Planen er god og gjennomarbeidet. Noe oppstramming og konkretisering kan med fordel 

gjøres for å gjøre den mer presis og lesbar, det vises i den sammenheng særlig til 

kommentarene fra Trygg Trafikk og NFTU.  

 



Det er viktig å få planen vedtatt i inneværende år Store endringer i planens målstruktur og 

tiltaksdel vil kunne utløse krav om ny høring. Rådmannen vil derfor tilrå at planen vedtas med 

de endringer som er foreslått i innstillingen. Ved rullering av handlingsprogrammet i 2013 

kan det tas hensyn til flere av de innspill som er kommet inn i høringsrunden.  

 

 

NY INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende 

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

 

PLUT-108/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende 

for kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan 

og årsbudsjett.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ENDRING AV REGULERINGSPLAN FURNES NORD 

   

 
Vedlegg: Kartutsnitt datert 1.11.2012, fra Reguleringsplan Furnes nord 

 

Saksopplysninger: 

 

Leder av plan- og utviklingsutvalget har tatt initiativ til at atkomst inn til planlagt boligfelt i 

reguleringsplan for Furnes nord flyttes.  

 

Flytting av atkomst forutsetter endring av planen.  

 

INNSTILLING : 
 

Det igangsettes reguleringsarbeid for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes 

nord.  

 

 

PLUT-109/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det igangsettes reguleringsarbeid for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes 

nord.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


