
FAUSKE KOMMUNE

TEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Tid: 16.04.2013 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 019/13 - 030/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde instiling og vedtak i

sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2013

Befaring: Tvera/Medas

Tema:
. Universal utforming v/Mari-Ann Lauritzen og Inge-Mari Nilsen

. Folkehelsearbeid v/lrene Larssen

Orienteringer fra radmannen

Sak nr.: Saks tittel:

019/13

020/13

021113

022/13

023/13

GODKJENNING A V MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

REGJERIGENS MINERALSTRATEGI

86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET
AV EIENDOMMENS V ANINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

KLAGE pA VEDTAK i SAK 7/13 I PLAN- OG
UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK OM FRADELING AV
HYTTETOMT OG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - GNR 90/2,5,6 SJØNSTÂDAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

115/64 - FIN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERIG AV
EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÂ -
ERVERVER: FIN KRSTENSEN

STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRIGS TIL TAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

FORSLAG TIL OMRÂDEREGULERING FORJORDBRU

024/13

025/13

026/13

027/13



028/13

029/13

030/13

FORSLAG TIL OMRÂDEREGULERING FOR VENSET HAVN

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE/MERKING AV VEI

KLAGE - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/2784 I

Arkiv sakID.: 13/685 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 019/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 16.04.2013

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 2/2013

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

26.02.2013
212013

Fra kL. 10:00

Til kL. 12:45

Til behandling: Sakene 011/13 - 018/13
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen,
Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Kjeti Sørbotten, Ari Tollånes.

Varamedlemmer:
Tore Stemland.

Andre:
Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, enhetsleder VV A, formannskapssekretær,
presse.

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

~:~1~
formannskapsse~f~~

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 26.02.13

MERKNADER:

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Skysselvika næringsområde.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.



Saksliste
Sak nr.:

011113

012/13

013/13

014/13

015/13

016/13

017/13

018/13

Sakstittel:

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013
,

OPPGRAERIGSPLAN GATELYS 2013

FORSLAG TIL OMREREGULERIG FOR KOSMOAsEN

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMEDELPLAN MED
TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR
ELGBEITETAKSERIG OG ELGTELLING



011/13: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 112013 godkjennes.

PLUT-011/13 VEDTAK- 26.02.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

012/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas ti orientering.

PLUT-012/13 VEDTAK- 26.02.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

013/13: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT-013/13 VEDTAK- 26.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

014/13: KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2013

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2013 innenfor en kostnadsramme på kr. 2,6 mil.

PLUT-014/13 VEDTAK- 26.02.2013

Enhetsleder VV A orienterte.



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2013 innenfor en kostnadsramme på kr. 2,6 mil.

015/13: OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2013

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler kr. 1 milL. i
2013 til demontering eksisterende anlegg og oppsetting av ny LED-belysning langs
Nyveien på Fauske samt langs ((Øverveiem) i området mellom butikken og Sulitjelma
skole.

PLUT-015/13 VEDTAK- 26.02.2013

Enhetsleder VV A orienterte.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget vedtar å investere tildelte oppgraderingsmidler kr. 1 mil. i
2013 ti demontering eksisterende anlegg og oppsetting av ny LED-belysning langs
Nyveien på Fauske samt langs ((Øverveiem) i området mellom butikken og Sulitjelma
skole.

016/13: FORSLAG TIL OMREREGULERING FOR KOSMOÁSEN

INNSTILLING:

Med hjemmel i p1an- og bygningsloven § 12-11 legges forslag ti områderegulering for
Kosmoåsen ut til offentlg ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

PLUT-016/13 VEDTAK. 26.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i p1an- og bygningsloven § 12-111egges forslag til områderegulering for
Kosmoåsen ut ti offentlg ettersyn.

Forslag ti nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.



017/13: TRAFIKKSIKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE

INNSTILLING:

I hht Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 settes det opp underskilt nr 806 med
tidsbegrensing 08 - 16 med svart skrift (gjelder hverdager unntatt lørdag) ti allerede
oppsatte skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - som er plassert i ((skolebakkem)
vNalnesfjord skole.

i tilegg settes det opp skil nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskiltene nr 806
((08-16)) og 808 ((gjelder ikke forflytningshemmede og varetransport)) ved starten av
veien ned fra skolen.

Saken sendes regionkontoret til Statens Vegvesen for endelig vedtak.

PLUT-017/13 VEDTAK- 26.02.2013

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet et omforent forslag på vegne av FL, FRP, KR, H
og AP:
Tidspunkt for stenging endres fra 08.00 - 16.00 til 08.00 til 15.00.

Det henstiles ti ledelsen og SU å ta opp med foreldrene kjøring inn mot skiltet inntil
skiltet kan settes der det skal stå.

Det omforente endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I hht Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriftenes § 28 settes det opp underskilt nr 806
med tidsbegrensing 08 - 15 med svart skrift (gjelder hverdager unntatt lørdag) til
allerede oppsatte skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - som er plassert i
((skolebakkeM vNalnesfjord skole.

i tilegg settes det opp skilt nr 306.1 - forbudt for motorvogn - med underskiltene nr
806 ((08-15)) og 808 ((gjelder ikke forflytningshemmede og varetransport)) ved starten
av veien ned fra skolen.

Det henstiles ti ledelsen og SU å ta opp med foreldrene kjøring inn mot skiltet innti
skilet kan settes der det skal stå.

Saken sendes regionkontoret til Statens Vegvesen for endelig vedtak.

018/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED
TEMA MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR
ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING



INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-1 og 2 innvilges Nedrevann/Øvrevann
bestandsplanområde og Viltforvaltningen i Fauske søknad om dispensasjon fra
bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtellng,
med inntil 2 dager / 3 snøscootere pr. dag for beitegransking og 1 dag med inntil 10
snøscootere for elgtellng, gjennomført i tidsrommet 27 februar - 24 mars 2013, i h.h.t §
4 i bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune.

Det settes følgende vilkår for tilatelsen:
. grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted
. det lages en plan for hvordan beiteregistreringen og elgtellngen skal foregå og

tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje.

PLUT-018/13 VEDTAK- 26.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-1 og 2 innvilges Nedrevann/øvrevann
bestandsplanområde og Vilforvaltningen i Fauske søknad om dispensasjon fra
bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag for elgbeitegransking og
elgtellng, med inntil 2 dager / 3 snøscootere pr. dag for beitegransking og 1 dag med
innti 10 snøscootere for elgtellng, gjennomført i tidsrommet 27 februar - 24 mars

2013, i h.h.t § 4 i bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske
kommune.

Det settes følgende vilkår for tilatelsen:

. grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted

. det lages en plan for hvordan beiteregistreringen og elgtellngen skal foregå og

tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann JohnsenI 

JouralpostID: 13/2783

Arkiv sakID.: 13/684

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 020/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 015/13: 76/4 TOM INGE OLSENIINGER ANN FURNESlKJELL
SANDIKOLBJØRN TRØAN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM TIL
ESPEN ANDREAS OLSEN FOR FRITIDSHUS VED FURNES

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 ikke
tilatelse tilomsøkte fradeling idet en slik fradeling ikke anses som forsvarlig med hensyn
til eiendommens avkastning. Det er heller ikke samfunnsinteresser av større vekt som
tilsier at det bør gis tilatelse til omsøkte fradeling.

At omsøkte fradeling er i konflkt med kommuneplanens arealdel som i omsøkte område
legger'opp til å skjerme landbruks-, natur og friluftsinteressene peker også i retning av at
omsøkte fradeling ikke bør tilates.

DPLU. 016/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR.
76/37 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 Randi Bringsli konsesjon ved erverv av gnr.
76/37 i Fauske kommune som omsøkt.

DPLU. 017/13: 102/719 - OLE DAHL - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,
OPPSTART AV GRUNNARBEIDER I BOLIGTOMT I FURUTOPPEN 4, FAUSKE

VEDTAK:



I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles tilatelse til oppstar av
gruarbeider i Furutoppen 4, G.nr. 102/719, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett, for SØK, PROIUTF for grunnarbeid og landskapsforming, fra
Dahl Maskin godkjennes

DPLU. 018/13: 103/761 - RAYMOND HANSEN/SIGURD H. TVERÅ - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - GRENSEJUSTERING MELLOM TO
BEBYGDE BOLIGTOMTER

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse tilomsøkte grensejustering (gjensidig bytte av areal på ca 4 - 7 m2)
mellom de bebygde boligtomtene gnr. 103/760 og gnr 103/761.

DPLU. 020/13: 103/1160,1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR
GRUNNARBEIDER I FORB. MED GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I
INDUSTRIVEIEN 5.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstilatelse for
gruarbeidene i Industriveien 5 som omsøkt.

Søknad og ansvarsrett fra Unikus AS, Rambøll Norge AS og A. Moan AS godkjennes.
Ansvarsrett for Consto AS videreføres fra rammesøknad.

Det vises for øvrig til rametilateIse gitt 31.01.2013 i sak 011/13.

DPLU. 021113: 108/20 - ALBERT OG ANN KRISTIN KOSKINEN - SØKNAD OM
FRADELING AV BOLIGTOMT VED GRØNÁS

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av 1 dekar tomt for bolig. Som en forutsetning for dette settes at
skogbrukssjefen innalles til oppmålingsforretningen i terrenget.

Det gis også tilatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar tomt for bolig med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 20-1. Som betingelse for dette settes at bolighuset ikke bygges
nærmere dyrkamarka enn 15 meter (ref. kommuneplanens arealdel § 3.6 a)) og at tomten
får tinglyst adkomstrett langs den gamle gårdsveien. Som betingelse for denne tilatelsen



settes også at det før fradeling gjennomføres innentes tilatelse til utvidet avkjørsel mot
fylkesvei 539 fra den gamle gårdsveien.

DPLU. 022/13: 77/6 - TURID NORDVIK - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE GAMMEL FJØSBYGNING VED NORDVIK. ERVERVER: GRY
NORDVIK KARLSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling av 0,8 dekar med gamel fjøs/låve som tileggsareal til eksisterende
boligtomt med gnr 77/62. Det er en forutsetning at arealet som fradeles ikke omfatter
noen deler av eiendommens gårdsvei.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.6 a).

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
0,8 dekar med gammel fjøs/låve som tileggsareal til eksisterende boligtomt med gnr
77/62.

DPLU. 023/13: 55/10 - CHRISTIAN ENGENES/TRINE OLSEN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED
HAUKLAND - ERVERVER: LARS CHRISTIAN PAULSEN

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke
tilatelse tilomsøkte omdisponering av 0,8 dekar med lettbru dyrkbar mark til
boligbygging. Det gis med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tilatelse tilomsøkte
fradeling av 0,8 dekar til boligbygging.

Begrunnelsen for vedtaket er at omsøkte tomt er klart i strid med kommuneplanens
arealdel, vil virke negativt for kulturlandskapet og vil kune medføre klare ulemper
aronderingsmessig hvis det dyrkbare arealet i området blir oppdyrket.

Begruelsen for vedtaket er også at jordloven i utgangspunktet forbyr slik
omdisponering av dyrkbar mark, ref jordloven § 9 og at omsøkte fradeling som ikke har
samfusinteresse av større vekt, ikke kan anses å være forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning, ref jordlovens § 12.

DPLU. 024/13: 103/31 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OMBYGGING AV
FORRTNINGSLOKALENE I l. OG 2. ETASJE I AMFI FAUSKE



VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 samt bestemmelsene i Kap. 22 og 23
meddeles tilatelse til ombygging av forretningslokalene i Amfi Fauske, G.nr. 103/31,
som omsøkt.

Søknad om ansvarsretter fra Norconsult AS, Schneider Electric Norge AS, Sweco Norge
AS, YlT AS, GK Norge AS, Rørlegger'n Fauske AS og Fauskebygg AS godkjennes.

DPLU. 025/13: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SKOGNESVElEN
VED LAKSÁ (TYNGRE TRAKTORVEI, FORLENGELSE)

VEDTAK:

Skogbrussjefen gir med hjemmel i forskriftl til "Skogbrusloven", § 25, tilatelse til at
skogsvei med betegnelsen Skognesveien (forlengelse) ved Laksa i Fauske kommune,
bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i skogbrussjefens
vurdering.

Hvis det under arbeidet med veien skulle duke opp eldre kulturinner (gjenstander,

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), ma veiarbeidet
straks stoppes og funet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette
palegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken.

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av ar
2017.

Straks veianlegget er ferdig bygget, ma det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik
at han kan gjennomføre nødvendig kontroll.

DPLU. 026/13: 103/1524 - COWI AS - 103/1524 SØKNAD OM ENDRING AV
TIDLIGERE GITT RAMMETILLATELSE FOR ETABLERING AV TRUCK-
DIESELANLEGG HOS NORSK SCANIA AS

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 21-2 og § 21-4 meddeles tilatelse til endring av
rametilateIse, jvf. sak 006/13, til nedgravde tanker i stedet for overgrustanker hos
Norsk Scania AS som omsøkt.

Endringen er ikke i strid med reguleringsplanen med bestemmelser for omradet.

l Forskrift om planegging og godkjenning av veier for landbrusformaI med hjemmel i § 25 i lov

av 27 mai 2005 om skogbru (skogbrusloven).



DPLU. 027/13: 103/1524 - COWI AS - ETABLERING AV OVERGRUNNS TRUCK-
DIESELANLEGG HOS NORSK SCANIA AS, SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR HELE TILTAKET

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstilatelse for
etableringen av truckdieselanlegget på tomten hos Norsk Scania AS, G.nr. 103/1524, som
omsøkt.
Viser for øvrig til vilkår gitt i rametilateIse i sak 006/13 og 026/13.

DPLU. 029/13: 103/363 - SNORR PEDERSEN/JOHN A. GRAHN - SØKNAD OM
DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL
FOR EKSISTERENDE BEBYGD BOLIGTOMT VED SANDMOVEIENIKRKVEIEN
PÅ FAUSKE. ERVERVER: JANSEN BOLIGSERVICE DA

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 20-1 tilatelse til fradeling av areal på ca 0,45 dekar som tileggsareal ti gnr 103, bnr
1456. Det gjøres oppmerksom på at en del av dette arealet nærmest Sandmoveien er
regulert til vei/samferdseL.

Som betingelse settes at det må tinglyses en rett til adkomst over deler av arealet for
eiendommen gnr 103, bnr 1457.

DPLU. 030/13: 119/1 PARSELLNR 9744 UNNI ANDERSEN - KRV OM
MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN, HYTTE -
PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE P Å SÅKIÅSEN I
SULITJELMAOMRÅDET. ERVERVER: UNNI ANDERSEN

VEDTAK:

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte punktfeste for eksisterende hyte med parsellnr. 9744 på Såkiåsen.

Det gis også, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, tilatelse til omsøkte
puntfeste.



INNSTILLING:

Delegerte saker tas ti orientering.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/2972

Arkiv sakID.: 13/735

Sluttbehandlede vedtaksinstans:

II Sak nr.: 021/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarliiz: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 16.04.2013

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM
energidirektorat BEHANDLING AV 8

KRFTVERK I FAUSKE
KOMM

13/2361 U 13/590 18.03.2013 Rugås Industrier AS UTBYGGING AV EIENDOMEN
GNR L Ol BNR 412 P Á FINEID
NÆRIGSOMRÅDE

13/2806 I 13/590 02.04.2013 Rugås Industrier AS VEDR. UTBYGGING AV
ElENDOMEN GNR 101 BNR 412 

PÁFINEID
NÆRIGSOMRÅDE

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orienterìng.



Fra: Marthinsen Kirsten

Sendt: 08.03.2013

Til:
Postmottak; 'fm nopost(Qfyl kesmannen. no'; 'post(Qnfk. no'; 'fa uske(Qrei ndrift. no'; 'nord land (§naturver

nforbundet. no'; 'sot(§turistforen ingen. no'
Kopi: Wilvang Birgitte Marie;Pettersen Steinar
Emne: Orientering om behandling av 8 krafterk i Fauske kommune

Orientering om søknadsbehandling av små kraftverk i Fauske kommune

Som et ledd i NVEs effektiviseringsplan har NVE startet med gruppevis behandling av
småkraftverksøknader. Vanligvis kunngjøres søknadene med høringsfrist på seks uker. For å forbedre
arbeidsforholdene for bL.a. kommune, fylkeskommune og fylkesmann ønsker vi nå å informere flere av
høringsinstansene på et langt tidligere tidspunkt, slik at behandlingstiden ikke blir vesentlig forlenget.

i vinter har NVE startet søknadsbehandling av 8 kraftverk i Fauske kommune. Ingen av sakene har vært
igjennom vår kvalitetssikring. De foreligger på dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Vedleggene er
derfor å regne som skisser av kart og hoveddata over de 8 tiltaksområdene. Gjennom kvalitetssikringen
blir det erfaringsmessig en del endringer av søknadene, men prosjektområdet vil i hovedsak ligge innenfor
det som er skissert. Laksåga har en produksjon over 30 GWh, og derfor skal vi også vurdere om det er
behov for konsekvensutredning for denne saken. Vi ønsker ingen tilbakemeldinger fra høringsinstansene
på dette tidspunktet i søknadsprosessen, men vil gi dere mulighet til å befare området i forkant av
høringsrunden, om dere ønsker det.

De 8 sakene i Fauske er: Saksnr.

Tverråmo kraftverk

201300139

Sjønståfossen kraftverk

201208149

Valffarjohka

201208143

Granheibekken kraftverk

201208141

Oterelva kraftverk

201208139



Galbmejohka kraftverk

201003339

Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk

200904143

Laksåga kraftverk

200803490

Vi anslår at sakene blir sendt på høring i løpet av høsten 2013 og befart sommeren 2014.

Vedlegg: Kart og enkel info om søknadene.

Med vennlig hilsen,

Birgitte M. Wilvang, Steinar Pettersen og Kirsten Marthinsen

Konsesjonsavdelingen, seksjon for småkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575

e-post: nve~nve.no

web: ww.nve.no
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Oversikt over konsesjonssaker i Fauske som er til behandling i
småkraftavdelingen i NVE

Sakene er listet opp fortløpende med tilhørende kart og sammendrag av søknaden. Vi minner om at det
kun er utkast, vi har ikke kvalitetssikret innholdet i søknadene ennå.

Følgende saker er vedlagt kart og sammendrag:

l) Tverråmo

2) Sjønståfossen

3) Valffarjohka

4) Granheibekken

5) Oterelva

6) Galbmejohka

7) Kvannelva og Litj Tverråga

8) Laksåga

Saksbehandlere i NVE:

Birgitte Marie Wilvang
Steinar Pettersen
Kirsten Marhinsen



Tverråmo kraftverk 1 :5000
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Sammendrag

Tverråmo krcftverk er planlegt i Fauske kommune i Nordland fYlke. Instaler e1ektforutsets å bli

3,5 MW eg kraftverketvil produsere 9,4 GWh i a: normala- Med et energiforbruk på 2: om kWh per
hu ssci d, vi I dete ti 19J ã e forbruket til 4 j( husstn der. Utbygi ng sk ostn aden er stip ulert til 4,00
kr/kWh.

Dam men a:abl eres med H RV på kote 4)0 eg k rcftsta~ o n en pl an I eg es på kote ZD. Dete gir en

bruto falhøyde på 180 meter. Vannveien vil bli necgra.d i sin helhet. Lengden på rørga:en blir ca
12:0 meter eg diameter på rØrene blir 1000 mm. Eksisterei de priv a: vei frafYlke9Jei 83: forlenges

m ed ca. 1400 m eter si ik at det bl i r kjØ rbã vei ti i sta~ on som rooet. Det er egså pl an i egt en kj Ørbar sti

opptil inntaket, for tilsyn eg vedlikehold.

Middelvannføringen til Tverråmo kraferk er beregn et til 1,15 IT Is. Det er plcilëg slipp 'a

minstevannføring på 150 I/s om sommeren eg 4) I/s om vinteren. i flcmperiodervil store deler av
vcinføringen slippesfra inntaket som overløp og den vi:9elle innvirkningen 'a utbyggingen vil
dermedvære begrensa: når det er høy vcinføring. Det er ikke ;:tuelt med mcgasinering av vann
eller overføñngerfra andre vassdrcg.

Ca 2,2 km2 av INON-sone hil bli omgjort tilin ~repsnær n a:ur. Viderevil ca 2,9 km2 med INON-

son e 1 bl i omgjortti i IN ON- son e 2.

S ëJ men still ing 'a ti ltakets kon sekven ser for ul i ke temær:

Bru ke ri ntere:s er/fri I ufs li",: Mi d dels negat il kiins ek\ens

l ~~ ~I~~:: e~:
Landikap:

Liten negatil kii ns eIN fI

r - -.- - - - - '.0 --- -
I N O N-ii mrad er:--- - - - - -- ..
Kult urmi nn er:

51 li .,~~"'~. _ .a _
Mi d dels negat il kiins ek\ens

- Mi d dels negat il kiins ek"en.s

_'i _ II ..

. - -i

r R~~rW:~ .
J iird- iig s Iigre:s u rs er:

Ingen kii fI e ~ens

-Liten negatil kiJnselNfl
-

-
Lit en n egat il kii ns eIN fI



Sjønståfossen kraftverk:
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. .
MultiOJnsultASh~r på opPdragfraNordl-orsk$m~krall PS wrdert utbyggingsmulighetene i

nedre del avSj ø n$låel va i Fauske kanmune i Nordleind, og ut~rbeidetdl3nne søknaden om
nødvendige konsesjoner og tilleñelser for utbyggirgavEr vannkrallve.rkielva. .. .

Kraftverket~1 utnyte fallet i $jønstleiva mellom kote 58 og kote 2, og bruto feillhøyde blir på
56 m. Nedbørsteltet ved inntaket er 70 km2, mèdet midlere avløp på 96 mill. m3 per år.
Minstevannføring er sa lik 600 Ils i sommeren ogt50 . Ils om .~nteren. Med disse
forusetningene og maksimal S1ukee've på 6 m3/svil installert effeldbli2,7 MW og beregnet
åt1ig middelproduksjon 7,3 GV\. .
Inntaket er pl einla gt vedeneksi$lerende ter Si el i elva. somligger350 meter oppstrøms
påhugget tilvegtunnelenSj.!;i:så~eIL Her blirdet pleissert etsideinnteiki ogvannetblirwtti
GRP-rørm ed diamete.r 1,6 mparaHelt med Fy1kesveg S30frem tilkrall$lasjonen. Lengde på
vàr'nveien bli r1260 meter. Kraftst eis.onen plasseres på elvel;red den iomtre nt 600 meter
o ppstrø ms Sjø nstå gård.

Utbyggingenvilmedwre~~ konsekvenserfor miljøet. For landskap .forventes liten til
..m iddels negâtivkonsekvensi1Cf terrestrisk miljøforÝenteslitennegativ konsekvens¡ og for

akveiisk miljø foiventes liten til middels negativ konSlkvens. samt . 
for

1iiluftsliwbruke.rinteressr ogkultutlinner.iUlturmiljøblirkonsekvensen liteo negativ (-L.
KonsekvenSln for de andre tem aene blir mindre. i anleggSfsen vil redusert eller hindret
. framk omstlangs vegen til S jønstå ha negâti..påvirkningpl frilu1'slivetogti Igange n til den
. vedtaksfeda $Jøn$lå gård. i denne fasen er det ogsåenfare for tilslammingavg'yeområder
o g til wrselav partikler til vassdraget som kan sk ede fisk.. .



Valffarjohka kraftverk:

(RØd: Hovedædbørfelt, Oransje: Restnedbørsfelt)
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SAMMENDRAG
Muhiconsult.A har på oppdrag . fra SulisKraft AS vurdert utbyggingsmulighetene i

Vdfarjohka i. Fauske kommune i Nordland ,og. utarbeidet denne søknaden om nødvendige
konsesjoner og tiUatelserforutbyggingav etvannkraftv erk i elva. .
Kraftverket vil utnytte fallet i Valffarjohka mellom kote ca. 370 og ca. 135 ,og brutto fallhøyde

bHr~å ca, 235m. NedbørsfeRetvedinntaket erSlp krr, med et rri dl.e re avløp på 12 milL mJ

per år. Med disse forutsetningene og maksimal slukeevne på 0,8 mJ/s vil installert effekt bli
1,5 tvogberegnet årlig mid delproduksjon3,9GVlh. .
Inntaket er planlagt omtrent 130 meter oppstrøms en foss i elva, og vii bli plassert rett
oppstrøms enlitengravitasjonsdammedlengde omtrent 15 meteL Fra dammen blir det et
kort stykke med rør, ca~ 39 meter, førvannèt føres gjennom et borehull med diameter 700
mmtì omtrent kote 330. Deretter går vannet i rørgate frem til kraftstasjonen. Det gamle
stasjonsbygget til Fagerlikraftstasjon fra 1893 skal benyttes formontasje av det nye

aggregatet. Ombygging og oppgradering vil bligjennorrørt .i samarbeid med SaRenMuseum. .
Utbyggingen er vurdert å medføre relativt små konsekvenser for mi~øog samfunn~ For

kutturminnerlkulturmiljøvurderes konsekvènsensomliten til middels positiv (+1++), og for
samfunnsmessige virkninger litenpos~iv (+). Forlandskap, brukerinteresser og akvatisk mi~ø
forventes liten til middels . negativ konsekvens r-i--) , mens det forterrestri$kmi~ø forventes
liten negatii konsekvens..F orferskvannsressurser vurderes konsekvensen som . ubetydelig til

liten negativ . (Ol-l, mens for rø dlistede arter, jordbruk/skogbrukoginngrepsfrie naturområder
(INON) blir konsekvensen ubetydelig (Ol. ..



Granheibekken kraftverk:
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SAMMENDRAG
Mu ~i.o:nsu~AS har påôpp:ra fra SulisKraft AS vurdert utbyggingsmulghef,ne i
Granheib3kkn i Sul~j!ilmä i Fausl4lommol'el eg utatb!iëet Qennesøknaden om
. il ø:ve nd la e .lonsesjoner ~ ti llate Is dor. utbygg ing .av. et van nkiaft\o rk i elva.

K iaftv rlofvUutnytt faletiGia nhe iba k~n mellom ko~OOö3130m !iden brutt fallhøyde
på 200 m. Nedl:rSll,t ved inntalet er713km~1 med et më ereav~ppâ 818 mill. m3¡:rår.
Med dissefotirtsetningene eg. maksimal sluloevnepåu1Sm3/svilinstall!irteffkt bli 11uMW
ogb3regnet årig mëdelprouks.on217 GWh.

Inntaloter planla,tlikeovnfor samløpettil!in mindre elv m!id Gianheibaklcn. En

petongda.m medhøYde2iO mc:bredde 4 mdanner etHte inntaksbasseng i Granheil:kkn.
En 00 mkanal sørger for overfring av sk:eelVQn tiUnntaket

Røtgal,n vii lfIQJledgraYd eg bast av GRP,rør rnedenlengdepâ 1500mef,L
Kiafts.inen plaserespå!t130 med tu tbinsenf,r2.Òm!if,rovrnormalvannstnden iLangvatn; .. .
Giranheib3kkn krafterker vurdert à medføre mldde ls negatiilcnsekvns(-.)forlandskapi
litn tilmödelsnegativklnsekiens (-/ . -)for kultuiminner/kulturmilp, eg brukarinf,lQsser

(friluftlii), For bbl:... iskmangfoldc: øvrge f,ma fotVentessmåkonsekienser. .. . . .



Oterelva kraftverk:
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Makiconsuk AShai'pâ oppjiagfra SulisK taft AS vutde itutbygingsmuligheteneielva
mellom Qtrvtn eg lomivatni Fausk! IÐmrnunei cg uta~kletdenne søknaden om
narlvendge IÐnsesjonereg tillatels rfôrutbygging avet van nkiaftverki elva:

K iaftvrl4t vil utnytte falleHra öt rvt n mellom IÐe 93 eg 7131 aifar en brutto fall h!ãde

pá2:æm. Nedl:isfelttved inntaket er 7.4 km;!1 medèt mid~reavløppá1al3milt me l:Er
år. Med disSefôrutsetningelieege n turbinsluk1evne på 1,0 meis i vil installert effkt være
210 MWegbéieg net årig m i:delplOdulipn havne pá 1312 GWh. .
Dam~inntaker planø.tvedutløp;tiOtervatnl med dam høycetr2.6 meg kirigde 12m.

Etfóret I:rhullpáomlag 40m vil gå fra inntaket cgnedtil kråftpni dagen ved kona .
i søkhadenfrem~ggesdetegså et subsidiært ahernativ1der kr3tspnen plaserespá
a~diesi:ê n av,elva¡hlQe.reopp;1 med da en ¡nstal ~ rt eft kt f0. 118 MW eg ,te ~g netårlig
mi:delprcul$,Pn 6.8 GWh. Et Iiret hullpaomø. 470m vil ga fra etaltrnativ inntakSted

ogried tilkYfttajoni dagen ved 1Ð7~.. . . . .
UtbYG.. ....9...ing. en. e t.L m.. i1.R. vu. re.. .. ..er. ing.en. vu.re. e.rt.å medfø. . .. IQ m.ë,de.is.t. il str. n.e~a.ti..y ko. ..nse. iw...eris. (.- ..-.'

- - -)fôr lands IiPI me n s iÐ nse kv ns.e ne for te lNst nsk fau na eg f0 i isede . art ri samt

b. .~.,kerinte. resserlfn.'luft.liV. eg. 1.l'N. vure. ere. s som I.itn .til. m. i:del.sn.egatlit.(".',.:. ~).' Fo. r. an.dre
m i1jøtema er IÐnsekiensg iåenlavere. For samfunn fôivntes en ritn p:itiv konsekvns(~. ..



Galbmejohka kraftverk:

.......- Tunnel

......- Rør

025 0.5 15 *
SWECO

Kilome~r llyi'1'IVlØlIUSll..'

y Tjknytllkt

Tmiilpéhug

I- Ny 22Kv net

-- - -, Anegei in påhug

Opprsll adkomseg
..... TlneV&j

--;'¡NeaVd rirgte
1:1000O 125. 250 50

.oI"
...._i;eltlfktjci..Il*"lliiIh;pvrl.dift~.~jlNG DV ..11~6ll'~

. li/ " ~~::'''í;-' +.

..~ 1'.~~.../ ,

,,~ l8iJr~"
i

o , \ ' , j ,."
fl" ,l)!", ,',' i~:f;i~-~~~?~
\ i- \, ___,__,,~.r r~'.. "-, '~'.." c:"
-. \ --'--1\. r' . ''"~'; ..-¡' ..'; --_iA': I. , .'

'" ',\ (-/''1 ~." ¡'",,,S" ''''-J,,'') '/Ó ..~.,,','
~ r: ";, V", \ '.. ,.,'- j , .... \' \~--J, ,::'-'-./"" T' -::;~,_.".) --",.~ \")" Î, '¡-, ~

l

\.



Sammendrag
SulisKraft AS søker om konsesjon for bygging av Galbmejohka krafterk. Krafterket vil utnyte et

fall på ca. 500 m, og produsere ca 16 GWh ny og fornybar energi pr år. Nedbørfeltet er et typisk
høyfjellsterreng, i hovedsak orientert SV/N0 og strekker seg opp ti ca 1100 moh. Ved det planlagte
inntaket på kote 625 bygges en liten sperredam som hever vannstanden permanent til kote 629.

Planlagt installasjon er ca 5 MW i ett aggregat. Krafterkets minste slukeevne er satt lik 0,12 m3/s.
Som minstevanføring er det foreslått å slippe tilsiget begrenset opp ti O, 232 m3/s i sommersesongen
og 0,017 m3/s vintersesongen (5-persentiler). Nedstrøms inntaket vil vannføringen i snitt bli redusert
fTa 0,81 m3/s til 0,39 m3/s, eller til ca. 48 % av dagens vanføring. Tiløpssystemet vil bestå aven
kombinasjon av sjakt, tunnel og rørgate i dagen. Kraftstasjonen plasseres i dagen nede ved
Hellarmovatnet. Atkomst ti kraftstasjonen vil skje fra Rv 830. Den gamle jernbanetraseen vil bli
rustet opp for bil/anleggstrafikk og to gangbruer forsterkes. Det bygges også en midlertidig vei for
rørgaten som blir ca 100 m lang og til påhugget for tunnelen. Kraften fra Galbmejohka kraftverk skal
mates mot Sjønstå transformatorstasjon. Fra tilkoblingspunktet i dagens linje ved Dråvika og til
Galbmejohka kraftstasjon må det bygges en ca 2,7 km lang 22 kV luftlinje.

Galbmejohka renner i bratt terreng med flere fossefall, og det er registrert to fossesprutsoner. I øvre
del av utbyggingsområdet renner elvestrengen stedvis nedsunket i et juv/bekkekløft. Karaktertrekk for
naturtpen bekkekløfter som ras og utglidninger forekommer imidlertid i liten grad. Det er ikke påvist
rødlistede arter. Naturtypene er vurdert til å ha middels verdi. Vegetasjonstypen fosse-eng (noe truet
VIV ble registrert ved Galbmejohkas nedre fossesprutsone. Vegetasjonstypene er vurdert til å ha
middels verdi. Totalt ble det funnet 20 lav (11 skorpelav og 9 makrolav) og 37 moser (19levermoser
og 18 bladmoser) langs Galbmejohka. Mange av disse er vanlige og vidt utbredte. Ingen av de
registrerte arene står oppført på den siste norske rødlista (Kålãs 2006). Lav- og mosejloraen er vurdert
til å ha middels verdi. Under feltarbeidet ble det observert en fjellvåk, en fugleart som er rødlistet
under kategorien NT. Rødlistede arter er vurdert til å ha stor verdi, Det ble ikke observert fisk i
Galbmejohka under feltarbeidet, og det er ikke utført fiskeundersøkelser i området. De ulike
elementene er samlet vurdert til middels verdi. Tiltaket vurderes samlet å ha middels negativt omfang.
Konsekvensene av tiltaket blir derfor middels negativ konsekvens.

Ved Galbmejohkas munningsområde ved Hellarmovatnet passerer en gammeljernbanetrase som i dag
brukes som tursti. Det er også etablert en gangbru like oppstrøms dette, og ved Hellaro er det oppført
en gapahuk og anlagt rasteplass som benyttes av turgåere. Det antas at terrenget i perioder benyttes av
småviltjegere og turgåere. Ut fra terreng og beskrivelsen av tiltaket er det lite trolig at reindrift blir
særlig berørt. Veien mellom Fauske og Sulitjelma går forbi det aktuelle området, og nedre del av
Galbmejohka er godt synlig fra veien. Elvas verdi som landskapselement vil bli mindre ved redusert
vannføring. Det er ikke kjent at det forekommer kulturminner innenfor tiltaksområdet. Med dagens
kunnskap viltiltaket derfor ikke ha noen påvirkning på kulturmiller. Det er ingen vanforsynings eller
resipientforhold i området. Det er lie sannsynlig at husdyr beiter i utbyggingsområdet. Fauske
kommune har opplyst at det er plantet gran i området. Noe skog kan bli hogget som følge av etablering
av rørgate og anleggsvei under anleggsperioden. Eksisterende gammel vei/jernbanetrasé rundt
Hellarmobukta vil imidlertid kunne brukes som vei. Det vil være en fordel for skogsdrift hvis det blir
mindre vann i elva og eksisteredne vei blir rustet opp.
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Sura
Kvalv og Litt Tvenåga krrk vil utrytte et felt p:12,2 km:! av Kvalv og Litt
Tverra i ett 490 m My fall mellm kote 570 og kote 80 i K-vrilv og Littj Tverra.

K-vrilv og Littj Tverra krftrk er l.regnet ti å prdusre 15.0 GV? i et midlre år. Ivd

en utbyggìrskostn p:39.8 mill.kr pr. 1.1 2007 gìr dett en utbyggìrspr p:2.66 krfkV?.

Konsekvnsen for lakap og biologisk mafold og vemeinteies:er foivntes å bli midek
ægafu (--). For fisk og ferskvbiologi, samt b:rriteresær og frilufli foivfLtes tiltakt
å medføi li neti konseken (-). Korikvnsen for reinsintereooer fòivntes å bli
li netW (-). og 'UeteH ti li netW konseken (-) foivntes for samsk
interes:er. I alÙggsfasen foivntes en noe stø negati konsekvns for enklte tema. For an
tema rom er'Vrt i mijønpprtn foivntes tiltaket å medføi 'Uetli konsen (O).

Som avøtend tiltak foreslås en vali pp p: 81 Ils. tilnd 5 i:rsentil n i
oonuerhavåt (l.ma ti 30. septmber). Dette fordles med 31 lis i Kvalv og 50 lis i Litt
Tverra.

iiQ x,:i Gr Bm

Nordan Fauske 89 12012 7

l! NQ.i~:ilt(i:i Ir.ih't U1\h't
Kval-v og Li tt 12.2 570 80

Tvenåga
~li_:i~(:i'.l1 ~liQ'L mm (m..l1 :&t-iQ:ft (l P:.i'I~j::r pl u (G'W

1 27 0.06 5.1 15.0
U~ p (l:r'W U~ lo~~ (m bl

266 398



Laksåga kraftverk'
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Sammendrag
Laksåga kraftverk er planlagt i Fauske kommune, Nordland fylke. Laksåga renner fra Nedrevatnet og
munner ut i 0vrevatnet. Det skal etableres et inntak i Nedrevatnet, 400 m nordøst for utløpet.
Nedrevatnet skal reguleres mellom kote 171 og kote 172, dvs. innenfor dagens variasjoner (ca. kote
170-173). Installert effekt er L 0,0 MW og midlere årsproduksjon 33,6 GWh. Vannet ledes fra
Nedrevatnetfram til kraftstasjonens utløp i Laksåga på kote 35 via en mikrotunnel på 400 m og et
2150 m langt nedgravd rør. Fallhøyden er 137 m. Utbyggingskostnaden er stipulert til ca. 3,20 kr/kWh.

Ved utløpet av Nedrevatnet blir gjennomsnittlig vannføringen over året redusert til 23 % av dagens
vannføring. For de to bekkeinntakene blir reduksjonen tilsvarende.

Tilsiget til Nedrevatnet bidrar med ca 70 % av vannet som går til kraftstasjonen (2,82 m3/s). Det
resterende blir tilført fraStortverråga og Litjtverråga. Det skal slippes 0,3 m3/s ut fra dammen i
Nedrevatn, og det skal kjøres minimum 1,2 m3/s gjennom kraftverket (så lenge tilsiget tilater det). Det
vii si at det alltid vii være en vannføring på 1,5 m3/s nedenfor kraftverket, så lenge tilsig og
magasinkapasitet gir grunnlag for dette. Dette vii gi en vannføring som i vesentlig grad bevarer de
økologiske prosessene i hele Laksågas løp. I sidevassdragene skal det slippes alminnelig
lavvannsføring som er 0,096 m3/s og 0,027 m3/s i henholdsvis Stortverråga og Litjtverråga.

Ved Laksåga finnes det en godt utviklet fosseeng-vegetasjon. Gråor-heggeskog finnes på elveflatene
nedenfor kraftverket, samt langs de nedre og flate partiene av Store og Litjtverråga. Det er relativt god
diversitet av moser i elvene med typiske arter. Lavarten skjørnever finnes både ved Litjtverråga og

Laksåga. Dette er de eneste kjente lokalitetene i Nordland. Skorpelaven Caloplaca luteaalba,
observert på en trestamme langs de nedre delene av Stortverråga, er også ny for Nordland og er
sjelden i resten av landet. Dalføret har gode bestander av vilt. Ingen rødlistede enkeltarter har kjente
forekomster i influensområdet. Verdien av flora og fauna i området er over middels. En samlet
vurdering av områdets verdi i forhold til biologisk mangfold og tiltakets omfang gir middels negative
konsekvenser av tiltaket.



INedrevatnet finnes det røye og ørret. Røyebestanden ivanet har lav til middels kvalitet. Kvalieten
på ørreten et middels-dårlig. Innsjøen har liten verdLInngrepet vurderes åha liten negativ konsekvens

for fiskebestandene i Nedrevatnet. Strekningen mellomNedrevatnet og Stotfossenhar en 
begrenset

ørretbestand. Strekningen hat liten verdi. Inngrepet vUl'del'e.såhaliten negativ konsekvens. Den delen
liv Laksåga med anadrome fiskearer er sterkt påvirket av tidligere utbygginger. Lakåga har likevel en
verdi for aIiadrömefiskearter,menbidrar i liten grad som gyte-og oppvekstområde for
sjøørretbestanden i Suli~elmavassdraget..Verdien av.vassdraget for fisker liten..Utbyggingen.er
vurdertåhalitennegativ konsekvens. Stortvertåga ogLitjtVerråga produserer sannsynligvis et

beskjedent antall smolt pr år, Verdien er liten.Tiltaketvurderes å ha lien negativ konsekvens.

Potensialet for ikke~samiskekulturminnerav nasjonal eller regional verdi vurderes som moderat til

beskjedent. Deiet ikke kj ent atdet foregår landbruksdrift i området.Oinrådet rundt Laksågaer brukt
endel til friluftsliv. Området rundt Nedrevatriet og Laksåga omfatter i toreinbeitedistrikterBa1vatn
reinbeitedistrikt og Storskog/Sjunfjell- Duokta reinbeitedistrikt. Området rundtNedrevatnet og
Laksåga er avmerketsoin sommerbeite I (høysommerland) ogU (lavereliggende )(ww.reindrift.no)

for Balvatn. For StorskogISj unfjell reinbeitedistrikt er det ingen registrerte bruksområder i direkte
nærhet til tiltaksområdet.



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Rugås Industrier AS
Finneid kai
8210 FAUSKE

Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir - Telefon: 75604059 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vår ref.: 13/2361/GHA Dato: 18.03.2013 i

I

IUTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINNEID
NÆRINGSOMRÅDE

Det vises til kjøpekontrakt mellom Rugås Industrier AS og Fauske kommune datert
23.12.2011.

Det vises videre ti kontraktens avsnitt om særskilte bestemmelser: ((Byggearbeidet må
påbegynnes innen 1 år etter at denne kjøpekontrakt er inngått og fullføres innen rimelig tid.
Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til den pris den
er kjøpt for med fradrag av 10 %.

Det er et krav at tomta utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca 4.700 m2, jfr
formannskapets vedtak i sak 44/12.))

Vi ber om at det innen 15.04.2013 fremlegges dokumentasjon på hvilke konkete planer som
foreligger for utbygging av tomta, samt fremdriftsplan for utbyggingen.

Med hilsen

Gudru Hagalinsdottir
Enhetsleder plan/utvikling

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Totggata 21

E-post: postmott(ßfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415
75 604000 75604001

Org. nr: 972 418021



.lnnClld
Svcl,GuQrki,.d A.I

Finneidkai
8200 FAUSKE
TLF: 75600860

FAX; 75600863
NO 986446230 MVA

Fauske Kommune
v/ Gudrun Hagalinsdottir
8200 Fauske

Finneid den 02. april 2013

Pc nr.: Brev 2013

Deres ref: Gudrun Hagalinsdottir Vår ref: T.K.R

VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 P Å FINNEID
NÆRIGSOMRE.

Viser til Deres brev av 18.03, då og kommer med dette med en tibakemelding.

Vi har fått prosj ektert byggetrinn i for denne eiendommen. Dvs. at vi i første omgang
kommer til å oppføre et isolert bygg på 1000 m2.

Oppstar på dette prosjektet er satt ti etter ferien i år. Ferdigstilelse er ikke fastsatt da vi
heldigvis har stort pådrag av nye prosjekter.
Formell byggesøknad blir sendt innom noen få uker.

Håper at denne redegjørelsen er iht. Deres ønsker!

Med vennig hilsen
Rugås ~. triet AlS ",. .. ~
0(.. eiS

T~r Kato Rugås. .
Daglig leder



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

13/2871 I

Arkiv sakID.: 12/1185 I Saksbehandler: Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

Sak nr.: 022/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2013
KOMMUNESTYRE 08.05.2013

REGJERINGENS MINERAL STRATEGI

Vedlegg: Vedlagt følger regjeringens mineralstrategi

Saksbehandlers vurdering:

Som vedlegg følger regjeringens mineralstrategi til behandling i Planutvalget og
Kommunestyret. Regjeringens mineralstrategi utgjør et viktig dokument for Fauske kommune i
den videre satsning innenfor området mineraler. Det er derfor at dokumentet undergår en
behandling i både Planutvalg og Kommunestyret.

Fauske kommune har allerede tatt en rekke viktige steg på veien mot å etablere ny drift i
Sulitjelma. Blant annet gjennom å vedta et 3 årig prosjekt hvor prosjektmålene er;

. Få økt verdiskapning innen næringslivet i Fauske med utgangspunkt i mineralske

ressurser i Fauske
. Utvikle et nært samarbeide med Nordland fylkeskommune om videre næringsutvikling

basert på mineralske ressurser i Fauske
. Få en best mulig kartlegging av mineralske ressurser i Fauske, og

. Styrke Fauske kommune som tilrettelegger for næringsutvikling basert på mineralske
ressurser.

For å drive frem dette prosjektet har vi ansatt en egen prosjektleder som tiltrer stilingen iløpet av
høsten 2013. Prosjektleders oppgave vil da være å følge opp kommunens vedtatte
mineral strategi.

Regjeringens mineralstrategi setter fokus på flere aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Spesielt
pekes det.på kommunens saksbehandling, ivaretakelse av miljøhensyn, kompetanse,
samfusansvar mv. Samtlige av disse områdene vil kreve en ikke ubetydelig innsats av Fauske
kommune. Etter rådmannens mening har Fauske kommune gjennom arbeidet med å få på plass
en egen mineralstrategi lagt et svært godt grulag for den videre prosess. Kommunestyrets
vedtak om å rullere arealplanen er viktig for å legge til rette for næringen.

Med bakgrunn i regjeringens mineralstrategi har Utmarkskommunenes Sammenslutning (UUS)
brakt opp to problemstilinger til diskusjon;



. Mineralstrategien åpner for at staten gjennom statlig arealplan kan overstyre

kommunenes planarbeide. USS mener at forslaget uthuler kommunenes
arealplanmyndighet uten at nødvendige grunner for et slikt inngrep foreligger.
Rådmanen prinsipielle syn er at arealplanmyndigheten er en grunnpilar i det lokale
selvstyre og således ikke skal rokkes ved. Men det kan tenkes to forhold som kan trekke i
retning av at statlige myndigheter utfører visse plantiltak; det ene forholdet er
kommunenes planapasitet kan være begrenset både mht kunnskap om
planleggings spørsmål innenfor mineralnæringen, men også ren kapasitet til å utføre
saksbehandlingen. Imidlertid blir det også et spørsmål om hvilken kapasitet statlige
myndigheter har til å utføre denne oppgaven. Dermed blir antakelig spørsmålet ti slutt
hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å
utvikle kapasitet og kunskap innenfor plan og bygningsloven knytet til
mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjeme kan ivareta
planfunksjoner er at de da vil møte statlige særinteresser med sine mange innsigelser.
Noe som kan være en nyttig erfaring. Ofte får kommunene kritikk for sendrektighet i
planarbeidet, mens sanneten i mange tilfeller er at innsigelser medfører behov for

ytterligere saksbehandling, gjentatte politiske behandlinger, offentlig ettersyn i flere
ruder mv.

. Den andre problemstilingen som USS tar er opp er fordelingen av verdiskapningen fra
mineralnæringen. Verdifulle mineraler utgjør for noen kommuner en verdifull
naturressurs, men de offentlge inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går
utelukende til staten. Etter rådmanens mening har man gjennom nåværende
kraftregime skapt en gruleggende aksept for at kommunene har krav på en varig andel
av verdiskapningen fra vannaftutbygginger. Derfor har koinuner som Fauske store
inntekter fra eks salg av konsesjonskraft som nettopp er kommunens andel av
verdiskapningen etter å ha avgitt naturessurser. Den samme problemstilingen er også
aktuell innenfor marin sektor hvor kystkommunene nå jobber aktivt for å fremme det
samme prinsippet overfor oppdrettsnæringen. I dag avgir en kystkommune areal ti
oppdrettsaktiviteter uten at kommunen får direkte verdier tilbake. Kystkommunene har .
foreløpig ikke fått gjennomslag for hverken avgift på biomasse, arealavgift el andel av
det som må betales ti staten for å få konsesjonen (unntatt eiendomsskatt på anlegg).
Rådmanen er av den prinsipielle oppfatning at når en kommune avgir naturressurser så
skal kommunen ha en varig andel av verdiskapningen. Enten det gjelder kraft, oppdrett,
mineral eller andre naturressurser. Derfor er det betimelig at problemstillngen diskuteres,
også med bakgrunn i at koinunene ikke har andel i selskapsskatten. Noen vil mene at en
skattelegging av mineralnæringen til fordel for kommunene, vil øke den samlede skatte-
og avgiftsbelastning. Det vil etter rådmannens mening være feil signal til en næring som
er kapitalkrevende, spesielt i oppstartsfasen. Rådmannen argumenterer for en fordeling
av eksisterende skatte -og avgifter til fordel for kommunene. Når vi ser hvordan staten
har forvaltet sitt eierskap i Sulitjelma mht opprydding er det ikke urimelig å forlange at
kommunene i fremtiden får en direkte andel i verdiskapningen basert på at dette er varige
inngrep i naturen med en påfølgende foruensningsproblematikk. I tilegg kommer
mulige fremtidige endrede driftsformer innenfor bergverk hvor manskaper vil være
bosatte andre steder og fraktes inn til gruvene i en form for ((turnus)). Dermed vil ikke
kommunen oppleve en større økning i fastboende med de skatteinntekter vi da går glipp
av.



Etter rådmanens mening er det også betimelig at Fauske kommune tar en ledende posisjon blant
norske kommuner i det videre arbeidet. Nordland fylkeskommunes vedtak om å etablere en
fagskole innenfor bergverksfaget fom høsten 2013 er med på å legge et fremtidig grunlag for

Fauske som et kompetansesenter innenfor mineralnæringen.

Saken fremmes til debatt og uten innstiling fra rådmanen.

INNSTILLING:

*

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
Enhetsleder planutvikling

Rådmannen til videre
forføyning
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NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

Strategi

Strategi for mineralnæringen



Strategi for mineralnæringen
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De fleste gjenstander vi omgir oss med, inneholder
mineraler. Når vi bygger veier eller utvikler teknologiske
produkter, er vi avhengige av mineralske råstoffer - for
å nevne noen områder.

Men også vekst og stabiltet i verdensøkonomien
forutsetter god tilgang på mineraler. Norske fjell
inneholder store verdier i form av mineralressurser.
Det er derfor avgjørende at vi forvalter mineralressursene
på en god måte.

Økt internasjonal etterspørsel etter mineraler og metaller
har gitt høyere priser og ført ti mer interesse for norske
mineralressurser. Det er økende optimisme i mineral-
næringen, og mange mineralbedrifter jobber aktivt for
å utnytte mulighetene som ligger i norske fjell.

12010 la regjeringen frem en ny minerallov som erstattet
fem andre lover. Mineralloven var et viktig skritt for å
forenkle regelverket på mineralfeltet, og for å skape
oversiktlge og forutsigbare rammebetingelser for mineral-
næringen. Saksordføreren for mineralloven, Arne L.
Haugen fra bergverksbygda Løkken, sa den gangen:

"Når det gjelder de ufattelige verdiene i berggrunnen, så
lar vi i alt for stor grad tilfeldighetene råde. Det må det bli
slutt på. Disse verdiene må også forvaltes bærekraftig og til
befolkningens beste."

Den nye mineralloven var en god start. Denne strategien
er et godt grunnlag for videre felles arbeid. Med ny
teknologi, nye markedsmuligheter og nye verktøy skal
vi bygge på den stolte historien bergverkindustrien har
i Norge.

Regjeringen ønsker at Norge skal være et attaktivt land
å drive mineralvirksomhet i. Norsk mineralnæring har
gode muligheter for vekst. Lønnsomme mineralbedrifter

kan skape nye verdier, bidra til flere arbeidsplasser
og gi lokale, positive ringvirkninger. Ved en målrettet
og langsiktig satsing på kompetanse, nyskaping og ny
teknologi, kan næringen bli av stor betydning, ikke minst
i distriktene.

Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest
miljøvennlige. Mineralbedriftene skal vise samfunns-
ansvar, og jeg er opptatt av å bidra til en god sameksistens
mellom mineralnæringen, lokalsamfunnet, andre næringer
og samiske interesser.

Arbeidet med strategien har vært lagt opp som en bred
prosess. Vi har hatt en god dialog med mineralbedriftene,
Norsk Bergindustri, mineralforvaltningen, miljø-
organisasjoner, sjømatnæringen, Sametinget og andre
berørte myndigheter og interessegrupper. Takk ti alle
som har vist et stort engasjement og gitt verdifulle
innspil.

Sammen har vi lagt et solid grunnlag for å utvikle en
miljømessig forsvarlig og vekstkraftig mineralnæring.
Jeg vii følge opp strategien i nært samarbeid med
næringen, berørte myndigheter og andre interesser for
å finne solide løsninger på utfordringene. Sammen skal
vi gjøre de store visjonene ti virkelighet.

God lesning!

\nJ~~L
Trond Giske

Nærings- og handelsminister
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Arna steinknuseverk utenfor Bergen. Foto: NCC
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1 Sammendrag

Økte priser på metaller og mineraler har ført ti en
oppblomstring av mineralproduksjon flere steder i verden.
Ny teknologi og utviklingen og utbredelsen av forbruker-
elektronikk har gitt økt etterspørsel etter sjeldne metaller
og mineraler. Dette har ført ti større interesse fra EU,
Kina, USA og flere andre land for å sikre tilgangen på
strategisk og økonomisk viktige mineraler og metaller.

Kapittel 2 presenterer bakteppet for regjeringens
strategi for mineralnæringen. Mineralnæringen bidrar
med en rekke mineraler som er nødvendig for samfnnet.
Mineralvirksomhet gir sysselsetting, skaper positive
lokale og regionale ringvirkninger og gir skatteinntekter

ti samfunnet. Norge er rikt på mineralressurser, og
utviklingen åpner for nye muligheter for mineralnæringen
i Norge. Regjeringens mål er en verdiskapende og
lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. Norsk
mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige
og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. Forutsigbar
og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for
praktisering av regelverk overfor næringen.

Kapittel 3 beskriver norsk mineralnæring og norske
ressurser og muligheter. Norges geologiske undersøkelse
har anslått verdien "i bakken)) av kjente og undersøkte
metallressurser som vurderes som lønnsomme å utvinne,
ti om lag i 400 mrd. kroner. I tillegg kommer verdien
av pukk- og grusressurser, naturstein, kull og industri-
mineraler.

Norsk mineralnæring omsatte i 2011 for 12,4 mrd.
kroner og hadde 6 000 ansatte. De viktigste delene av
næringen målt i omsetning er byggeråstoffer (pukk og
grus) med 4,7 mrd. kroner i omsetning, industrimineraler
med omsetning på 2,9 mrd. kroner, metaller (hoved-
sakelig jern) med 2,5 mrd. kroner i omsetning, kull for 1,4
mrd. kroner og naturstein for 900 mil. kroner. Næringen
er en utpreget distriktsnæring, med Rogaland, Nordland,
Finnmark og Møre og Romsdal som de viktigste fylkene
målt i antall ansatte og omsetning. Itillegg er aktiviteten
på Svalbard betydelig.

Kapittel 4 beskriver regjeringens strategiske innsats-
områder. Samfunnsansvar og miljø, betydningen av et
forutsigbart rammeverk, kartlegging av mineralressurser
og viktigheten aven effektiv, kompetent og fremtidsrettet
mineralforvaltning er viktige innsatsområder. Det samme
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er Investeringer og kapitaltilgàng, utdanning òg FoU.
Detskallegges tirette for sameksistensrnellom mineral~

virksomhet, andre næringer og samiske interesser.
Mineralvirksomhet har konsekvenSer for miljøet. Slik

virksomhet kan også ha konsekvefiser fòr andrenærihger¡
En seriøs mineralnæring må haen aktivtinærmingtil .

samfunnsansvar, finne de beste miljøløsningene og være
en positiv drivkrafivertskapskoinmiinene. Miljømessig
forsvarlig deponering avavgangsmasser er viktig for å få

til god sameksistens med. andre hæringer òg fòr å sikre
. at nattlrmiljøet ivaretas på en god måte. .

Kainp om arealer kan føre tilatverdifulle mineral"
ressurser båndlegges til annen bruk. For å sikresarnnnets
freintidige behov for mineralresstirser, inåhensynet til
mineralressurserivaretas ¡deri kommunaleogregionale

. arealplanleggingeh. Dètteforutsettergod kunnskap om
mineralressursene. ..

Ved vurdering av nye mineraluttakskal det gjennom-
. føres grundige. konsekvensutredninger som gir et faglig
godt gruhnlag for beslutninger.. Saintidiginå det sikres.
effektive og forutsigbareinyidighetsprosesser¡ Ramme-
verket for mineralvrksomhet skal bli tydeligere, gi bedre
forutsigbarhet og gi grunnlag for tid&og kostnads"
effektivébeslutningsprosesser. ..

Direktoratet fòrmineralforvaltnifig erstateris sentrale

fagetat for forvaltning .og utnytelse. av mineralressursene
iNorge inkludert på Svalbard¡ Etaten skal styrkes for
bedreåkuhnebistâ Iiæringen og ivareta sin rolle .
iforvaltningen avnorskemineralressurser. .

Den forstúkedesatsingen på kartlegging av mineral-

resSurser i Norge skalvidereføres¡ . .

. Norges geologiske undersøkelsestarteti 20n et
. 
fireårig kartleggingsprògram for geofysisk kartlegging
av N ord~ Norge. Når kartleggingsprogrammet er sluttørt,
vil om lag tre fjerdedeler av Nord-Norge være geofysisk.
kartlagt. 12013 starterentilsvareiidekartleggingfor
Sør-Norge; .

VirkemlddeIapparatethartlerelåne-, garanti- og.

.tilskuddsordningersom er .relevante .formineraIfiiEringen.
Det skal legges til rette for at eksisterendé ordninger i det
. næririgsrettedevirkeiniddelapparatet er tigjeiigelìge og.
aktuelÌeforaktører imineralnærifigenog at debidràrtil
åutløse finansiering fra andre kilder. .

Tilgang påkompetehtarbeidskrafer avgjørende for
mineralnæringen. Det er krevende å rekrutiere hødvendig
personelL Regjeringen støtter allerede . etprofessorat i
nialrpgeologi ved UhiVersiteteti Tromsø ogvil støtte

. oPPrettelsen: avet f~inårgprofessorat iinineralteknikkved
NtNU. Regjeringellvil vurdere tlerestudieplasser innenfor
reaIfagog teknòlogiòg utvklng avfagI grunn~

opplæringen som èr relevante for mineralnæringen;
Utvkling.avoppdatertkunnskap og iiinhenting avný
kunnskap forutsetter aktive FoD-miljøer, internasjonalt

samarbeid og forsknings- ogutvklihgsaktivitet i bednfne.
Dette er viktigforvekstogverdiskaping i mineral-
næringen,for miljøet og for samfunnet. .. .. .

Regelverketfor undersøkelse og utvnning av mineral-.
ressurserpå den norske kontinentalsokkèleli er. ikke
tipasset dagens situasjon; Det er behov for en reform
av regelverket. .
. Det cray storbetydniiig å skape et grunnlag for
sameksistens mellom mineralnæringen, samiske interesser
og andre berørte næringer og interesser. Detlegges vekt
pååfinrieløsninger forsaineksistensbas~rt på god dialog
og enfèlles forstâelseav utfordriligene. .. .

COAHKKÃIGEASSU. .
. Metállaid .ja minerálaidhaddelassáneamit leat ealáskaht-
tánmil1erálabuvtadeainiolii báikkiin máilmmis¡ Odda
. teknologiijaja ovdáneapmija geavahuselektronihkalaš
iávdadeapmi leatváikkuhan dasa ahtehårvenaš metállaid

ja minerálaidjearut leat lassánafi.DatleamielddisbuktáI1.
ahte EO, Kina, l,SAjaoltl earáriikkatleateanet
beroštÎšgoahtán sihkkarastit ahtestrategalaš ja
ekonomalaš dehálaš metállat kat olaheamis;

Kapihtal2 cilgeduogážaráddehusabarggu birni
minerálaealáhusastiategiijaiguin. Minerálaealáhus
buvtada olu minerálaid maid servodat dårbbaša.
Minerálaea1áhus buktá bargosajiid, duddjo positiiwa
báikkálašjaguovMaš lassiváikkuhusaid jaaddá
vearròsisaboaduid servonahkiL N orggasleat olu ininerála-
resurssat,ja ovdáneapin rahpá odda vejolašvuodåid.

minerálaealáhussii Norggas. RáddehusaUlbmillea .
ovddidit.årvöbuvtdeaddji ja g¡íl1áhahttiininerálaealáhu"
sä mas lea buorre. ovdánanvejolašVlohta. N orggami- ..
nerálaealáhus galgá. leatokta daidgaskkasmiilea máilm-
mipuoremus birasseasti jagalgá áijálaccatohcat
boahtteáigái heivehuwon covdosiid¡ Einnostahtti ja .
beaktiisáššemeannudeapmi galgá leat oaivadussan
njuolggadusaid. geavaheamis ealáhusa ekti.

Kapihtal3 cilge minèrálaealáhusåja tesurssaid ja .

vejolašvtiodaidN orggas..Norgga geologalaš iskkadeamit
leat metoštalIan .ahteårvti "eatnamiin" gos gávdiojit
dovddtis ja iskojuwon metállaresurssat maìdJea.
gánnáhahtt I'Qggat, lea sullii 1400 mrd. kruvnnu. Dasa
lassin .baahtá \reI árvu mollengeadge- jacievraresurssain,

luohddugedggiin,cadain ja industriijarinerálaili.
Jagi20111emNorgga miiierálaealáhusagálvojòhtu 12,4

mrd. kruvnnu jadas1edje6000bargi. Ealáhusa dehá- .
le~mo$ buktosat gálvojoduektuileat huksenávdnasat

. 

(mòllengeadggitja cievra) ,inas gálvoj6htu leai 4,7 mrd,
.. kruvnnu: indtlstriijaminerálaid árV11eai .2;9mrd.kruvnnu;
metÌílaid (eanašruovdi) 2,5 mrd, krtiVÌiùi, cadaid
gálvojohtuleai1,4 mrd.kruvnnu ja hionddugèdggiidfas
900 inljovnna kruvnnù.. Ealáhusleacielga guovloealáhus,

ja deháleamos fylkkat meroštallöjiiWphbargHdja



gálvojoduektuileat Rogalándda; Nordlándda, Finnmárku
ja Møre ja RonisdaLDasalassin leatdoaimrnat Svalbárdc
das mearkkašahtt olu go árvvoštallá bargiid,gálvojodu
jaeksportta ekti.

Kapihtal. 4 cilge ráddehusa strategalaš vuorulianguov-
l1uid. Servodatovddasvástádus ja bifas, ehinostahtt.
rármaid mearkkašupmi;. minerálaresurssaidkártendo-

iiimmat ja beaktilis, gelbbòlašja boahtteáigásaš
minerálahálddašeapmi leat dehálaš vuoruhanstiorggit.
Searnáguoskáinvesteremiiddaja rtihtadeapmái, ohppui
ja FoU:ii. Dilidgalgáláhccitnu ahte šattašii bu orre .
ovttasdoaibman mineráladoaimrna jaeará ealáhusaid ja
sániiid beroštuiniid gaskka.
Mineráladoaibnia cuohcábirrasii. Dán lágan doaibrna

váikkuha maid eará ealáhusaide. Aššálaš minerálaealáhtis
galgá aktiivvalaccat fuolahitservodatovddasvástádusa,
gávdnatbuoremusbirascovdosiidja doaibmat .

positiivvalaš jodihanfápmunverddegielddain. Bázahus-
mássaidrádjamat mat dahkkojitbiraslaš dohkálaš vugiin
leatdehMaccat oaccuhit ájgái buorreovttasdoaibmama
eará ealáhusaiguin jasihkkarastå ahte luonddubiras buresvuhtiiváldojuvvo. .

Eanetgilvu areálaid ektui sáhttádagahit ahtedeliálaš
minerálaresurssat biddjojuvvojit earáidháldui.. Sihkkaras-
tindihtii servodagaboahtteáiggi dárbbuid rninerálaid
ektui, .ferte .. minerálaresurssaiddeasttdvuhtiiváldit
gielddalaš-ja guovlulašareálaplánabarggus, Dátgáibida
máhtu mhiérálariggodagain: . .

Gooddaminerálaid árvvoštallá roggagoahtit,degalget
vudolaš váikkuhuscielggadeainitcadahuvvot mat mearrá-
dusaide addet fágalašbuori vuòdu; Seammás ferte .

sihkkarastit beaktilis ja ollslaš eiseválddiidproseassaid.
Mineráladoaimma rárIinatgalget šaddat cielgaseappot, .
addit blioret .einnostahttnvejolašvuodaja. vuoducadahit.
. áige-ja gol1o béaktilis rnearridanproseassaid.
. Minerálahálddašandirektoráhtt lea stáhta guòvddáš
fágaetáta das nio hálddašit jageavaliit minerálaresurs-
saidNotggas, ja nu maiddáiSvalbárddas, Etáhta galgá
nannejuvvot vaisáhttá buotebutcuovvolitja veahkehit

ealáhusa jagòzihitiežas rolla hôrggaminerálaresurssaid
hálddašealIs. . .

Minerálaresurssaid viiddiduvvon kárteridoaibrna
Norggasgalgájoatkašuvvat. Norgga geologalaš guórahal-
lan(NGU) álggahii jagi 2011 njealjejagigeofysihkalaš
kártehprogrâmma kái'tetDavv-N orgga. Go kártefipro~

grárnia loahpahuvvo, de lea sulligolbmårijealjádasoassi

Davv-N orggas kártejuvvon geofysilikalaccat. J agi2013
álggahuvvoseammalágan kártenprográniaLulü-Norggas. .

VáikkuhangaskäoapmeapParáhtasgávdtijit olu loatna~, .
dáhkidan"ja doarjjaottnegatmaidmiiierálaealáhus sáhttá

âvkkástal1at. Dilit galget láhccojuvvot nuahteortnegàt mat
juö leat gávdnamis. ealáhusguvl10t váikkuhangaskaoapme-
apparáhtas galgetleàt olámuttosjaáigeguovdilrninerála-

ealáhuså oasálaccaide,ja váikkuhit dasa ahte earátmaid
servetruhtadeapmái. . .

Minerálaealáhussii lea niearrideaddjih ahte gávdnò
gelbbolaš bargofápmti. Lèa gáibideaddji háhkatdárbbašlaš
bargoveaga.Ráddehus doarju jua dál rnálbrnageologiija
professoráhtaRornssa Universitehtas, ja áigu rnaid
vealkkinásahit vidajagiminerálateknihkalaš professoráh-

ta NTNUs. Ráddehusárvvoštallá eanet lohkansajüd
realfágainja teknòlogiijafágain ja buoriditresurssaid
dakkár fágaide vlloddooahpus matminerálaealáhussii
bohtet ávkin.

Ovddiditod¡isniahttojuvvon ináhtuja cohkketodda
dieduideaktuda aktiivvalaš FoU-birrasiid,
riikkaidgaskasaš oVttasbarggu jadutkan- ja ovddideaddjic
doaiinmaid fitnodagaidbealis.Dat lea rnávssolaš minerála-

ealáhusaovddideapmái ja árvobuvtadeapmái, birrasii ja
servodahkii.

Njuolggadusat rnatgtisket rninerálaresurssaid
roggamušaide ja iskkademiide norggå nannánjuolggis eai
leat héivehuvvon dálááigái. Njuolggadusaidlea dárbu
odasmahttit.

Lea stuora rnearkkašuprni dasa ahte minerálaealáhusa,
sáriberoštumiidja eará guoskevašealáhusaidja .
béroštumiidgaskka ráhkaduvvo vuoddu ovtasdoaibrna-
mii.Dan oktavuodas deattuhuvvo gávdIiat
ovrsdoaibmancovdosiidman vuoddun leatbuorit
ságastalamatja oktasaš àddejupmi hástallisaidektui.
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2 En fremtidsrettet
mineralnæring

2.1 ØKT BEHOV FOR MINERALER

Befolkningsvekst, teknologisk utvkling og økonomisk
vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, har ført til økt
etterspørsel etter mineraler og metaller. Mineraler og
metaller inngår i nesten all vareproduksjon, og stabil
tigang på mineraler er derfor en forutsetning for
økonomisk vekst. I Norge ble det i 2011 brukt mineralske
råstoffer tisvarende 13 tonn per person.

Stigende priser på metaller og mineraler, ustabile
markeder for flere mineralressurser og usikkerhet ved
forsyningssituasjonen for enkelte råvarer, er utfordringer
for det moderne samfunnet og for all næringsvirksomhet
som benyter mineraler og metaller. Sikker tilgang på
mineraler får derfor stor oppmerksomhet hos myndigheter
og i næringslivet.

Norge har betydelige mineralressurser. Disse må
forvaltes på en god måte for å legge til rette for vekst og
for å skape lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i
mineralnæringen. Ved å sørge for geologisk grunnlags-
informasjon av høy kvalitet, kan myndighetene gi bedrif-
tene et godt grunnlag for å finne og utnytte nye driv-
verdige mineralforekomster.

Mineraler er ikke-fornybare ressurser. Sikring av
tigangen på mineraler er en stor utfordring for industriell
virksomhet. Etterspørselen etter mineraler øker samtidig
som mineralressursene blir mer krevende å finne og
utvinne. Mineralindustrien globalt vil i økende grad ta
i bruk forekomster med fattigere innhold av etterspurte
mineraler. Samtidig bidrar teknologisk utvikling og
produktivitetsvekst ti at utvinningen stadig blir mer
effektiv.

Resirkulering av metaller og mer effektiv bruk av
mineraler og metaller er blitt viktigere for en bærekraftg
avfalls- og ressurshåndtering og for å redusere bruken av
råvarer. Noen metaller, slik som kobber, bly og aluminium,
har egenskaper og bruksområder som gjør at de er godt
egnet for resirkulering, og resirkuleres allerede i høy
grad. Elektroniske kretskort i datamaskiner, mobil-

telefoner og annet elektronisk utstyr kan inneholde flere
titalls ulike metaller. Den økte bruken av elektronisk
utstyr og forbruksvarer har gitt grunnlag for såkalt
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"urban mining))~ Detvil si resirkuleririgav metaller fra

blant annet elektronikk og hvitevarer. Effektive systemer
fOr resirkulering bidrar til å redusere behovet for ny.
utvinning og er etviktig supplementtil mineralutvnning
for å dekke samfunnets behov for metaller

Satsing påfornybarenergi ogtitbreclelse avmobil~
telefoner, bærbare datamaskiner og.anclre elektroniske
pröclukter har ført til en sterk økning i etterspØrselen etter

spesialmetaller. For flere av disse metallene domineres
produksjonen av få land ogfåselškaper.For eksempe. L står. .. .
Kina for om lag 95 psLav prodl1ksjonen av sjeldne
jordarter; Itillèggforegår en betydelig ahdel av verdens
. mineralutvnningi politisk ustabile Områder. Detfeer
faktorer sOm medfrer forsyningsrisiko for virksomheter
somhar mineraler som innsatsfaktor.

EU-landene. har stor iridustrproduksjon. sammenlignet
med råvareprodukšjonen.EUforbruker om lag 20 pst av

verdens metallproduksjon og står fOr 3 pst avverdens~

produksjonen. Usikker tilgang påriietallerer derfor en
betydelig utfordringforden etiropeiske industrien. Dette
er bakgrunnen for EUsråvareinitiativ fra. 2008 der den
Iangsiktlgetilgangen paråvarer, bærekrafg råvaretigang
fra europeiske kilder og resirkuleringen avmetallèrer
sentrale elementer. Europakommisjonen fugte j 2011. opp
med en strategi foråhåndtererrange1enpå stabiltet
¡ råvaremarkedene. .

Flere land har etter EUsråvareinitiativutarbeidet
strategier for å sikre råvaretilgangen til egen industriog
for å legge tilrette for økt mineralutvinning. Frankrike,
Tyskland og USA haruìarbeidet strategier der det legges
vekt på tigangen på mineralske råvarer. Finland ut-
arbeidd en mineralstrategii 2010 og Sverige la frem en
minerálstrategii februar2013.

. Målet for regjeringens n~ringspolitikker størst mulig
sa.nletverdiskapinginorsk økonomi, noe som også

. innebærer full sysselsettng. Næringspolitiltken skllbidra
til at bedrifer lykkes og har god vekstevne. Myndighetene
skal bidra med så, stabile (jg forutsigbare råmme- . .
betingelser sommuIig. Deter bedriftene selvsoin må

. utnyte mulighetene for lønnsom virksoinhet Dette er
et grunnleggende. perspektiv i regjeringens arbeid med
mineralnæringen.. . .

Det er de samlede rarrmèbetingelsene som er . . ....
avgjørende for å utløsevèkst~ og verdiskapingspotensialet
i mineralnæringen. Regjeringetis økonoiniskepolitikk,.
energipolitikk, miljøpolitikk,. samferdselspolitikk,
ütdannings.,innovasjons-og forskningspolitikk, et godt
virkerriddelapparat og forenldingfor å redlIserenærings-
livets admÎfiistrative byrder, erområder som er viktige for
å utløse vekst på en bærekrafgmåte; ...

Omdømme,. sainnns~msvar,. miljø og forholdèttil .
lokalsamfnnet blir stadig viktigere.. Lokalsamnnene
forventer positive ringvirkninger av mineralriæringens
.. virksomhet,. og at bedriftene driver miljømessig forsvarlig.
Regjeringen forventer at selskapersóm driver eller ønsker .
å dnve mineralvirksomheti Norgehar ènaktivholdning. .. .' .



til samnnsansvar, miljø, sin rolle i lokalsamfnnet og
forholdet til andre næringer.
. Mineralmeringen skaper arbeidsplasser og positive

ringvrkningèri norske lokalsamfnn. Dette gjøres .
gjennom lønnsom drif, ved å ta i bruk II()derne teknologi
og effektive drifsmetoder oggjennomåha høye krav til
bærekrafig og . miljømessig. forsvarlig. virksomhet.
. Utvnning av metaller og mineraler innebærer miljø-
utfordringer. Deter avgjørende å finne miljømessig gode
løsninger. Regjeririgen forventer at belastningen på miljø
ftanæringensvirksotihet blir så liten som mulig. Minèral-
Viksomhetkan kreve~torearealerogvirksomhetene har
i mange tilfeller behov fod. deponere store mengder
restmasser. Det er viktig med langsiktige løsningerfor
håndtering avslikeniasser. Deponering niåskje på en
miljømessig forsvarlig måte. Regjeringen forventer at
bransjen arbeider aktivt meqåminimere mengden
restmasserog medvirker ti å utvkleløsninger for
alternativ pruk av massene der dette er praktisk mulig.

En annen miljøutfordringer bruk av kjemikalier illere
produksjonsprosesser. Kjemikalier brukes til å skile
utverdifulle mineraler og urenheter, og for å binde.
. avgangsmasser. veddeponerihg.UtsÜpp og bruk av
miljøgifer skal unngås. Regjeringen forventer at bransjen
har enmå1tettetinnsats og aktiv holdning mot utslipp
av miljøfarlige kjemikalier. . .

Oppstart av ny mineralvirksomhet krever som.oftest
. lang planleggingogstoreinvesteringer. Fonitmirieral-
bedrifreneskal ønske å investere i Norge er det behcivfor
gode raimebetingelsersom stimulerer til en verdi- .
skapendèogløtinsom mineralnæring..Rammeverket.
må legge til rette tor gode, oversiktlige og effektive
myndighetsprosesser. Detbidrar ogsåtil å økeforutsig-
barhetenfor bedriftene i forbindelse. med investerings-
beslutringer. ForatNorgeskal være et attaktivt .
investeringsland for mineralvirksomhet må det være en.
god forvaltning av miIieralressursene, Dette omfatter
effektiv mineralkart1egging. og god ressursplanlegging,

Effektiv og miljøvennlig drift forutsetter bruk aV ny
kunnskap og teknologL Forå realisere vekstpotensialet
i næringen, er tilgang påkVali:sert arbeidskraf og

. utvkling àvnykunnskap avgjørende. Gode utdannings~
tilbud og tilrettelegging forforskning og innovasjon er
viktige faktorer for vèkst i mineralnæringen.

Regjeringens mål for miiieraJnæringen er:

1. En verdiskapeiide og lønnsom mineralnæring
med god vekstkaf.

2. NorskmineraIæring skalværeblantverdens
mest niiljøvennlige og akvt søke fremtidsrettdeløsninger.. .

3. Fotutsigbar og effêktv saksbehandling ska
være en rettsnorfot allêstatlge,regioiiale
og koinunale myhdigheters praktsering
av regelverk overfor nærigen.

4. Vekstkafn i næringen ska styrkes gjennom
. fortsatt satsing påmineralkatlE';ggng,mgag på

informasjøn. om norske iiiineratessurset,bedrê

ressursplanleggng,fottsatt utVkling av mineral-
forvaltningen og satsing på kunIlskap ogtiigag

på kompetent arbeidskraf;

Det er egne rammèvilkårfor mineralvirksomhet på
Svalbard. Politikken for næringsvirksomhet pâSvalbard
er lagt i blant annetSt.meid. nr. 22 (200&-2009) Svalbard
ogStortingets behandling av denne; og setter f.eks. svært
hØye. milømål for Svalbard, . Strategi formineralnæringen
medfreringen endringer ¡ gjeldende svalbardpolitikk,
heller ikkeriår det gjelder mineralvirksomhet

Nasjonalt niineraørum
Detskal opprettes et nasjonalt mineralforumforopp-
følging av strategi for mineralnæringen.. Fortimet ledes
aV NæringS: og handelsdepartementet .og skal bidra til
godgjennoinring, fremdrift og forankring av tilakene.
i strategien.

;1
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i
i
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Flyfoto av Verdalskalk sitt anlegg iTromsdalen. Foto'. Franzefoss M"inerals AS. DS.
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)J 3 Norske mineral-
ressurser og
mineralnæringen
i Norge

3.1 MINERALVIRKSOMHET I NORGE

Mineralnæringen har historisk vært viktig for norsk
økonomi og har også dannet grunnlag for annen nærings-
virksomhet. Det er en typisk distriktsnæring med
bedrifter i alle landets fylker. Næringen har noen få relativt
store bedrifter, primært innenfor utvinning av jernmalm,
enkelte industrimineraler og kull. De fleste bedriftene
er relativt små.

I 2011 hadde mineralnæringen vel 6 000 sysselsatte,
fordelt på 1104 uttakssteder og 833 bedrifter. Næringen
omsatte for 12,4 mrd. kroner, med en eksportandel på 60
pst. Siden 2005-2006 har det vært en positiv trend i
næringen med økt sysselsetting, økt omsetning og økt
eksport, avbrutt aven midlertidig nedgang som følge av
virkningen av finanskrisen i 2008. Det har vært relativt
sterk vekst i omsetning og sysselsetting i næringen i
perioden 2010-2011. I 2010 var omsetningen 10,8 mrd.
kroner, og næringen hadde om lag 5 500 sysselsatte.

Det største minera1flket i Norge målt i sysselsetting
er Rogaland med om lag 800 sysselsatte i 2011. Andre
store mineralfylker målt i sysselsettng er Finnmark,
Nordland og Møre og RomsdaL. Disse fire fylkene og
Svalbard stod i 2011 for 56 pst. av samlet sysselsettng
i næringen. Vestfold, Sør-Trøndelag, Akershus, Nord-
Trøndelag, Sogn og Fjordane og Telemark har alle over
200 sysselsatte i næringen. Målt i omsetning er Møre og
Romsdal det største mineralflket med en samlet omsetning
på 2 mrd. kroner i 2011.

Mineralbedriftene bidrar også ti sysselsetting for
underleverandører. Bedriftene kjøper transporttjenester,
service- og vedlikeholdstjenester, og gir ringvirkninger
gjennom økt aktivitet i lokalsamfunnet. Noe av
produksjonen brukes også som innsatsfaktorer i industri-
produksjon i Norge.

Det innenlandske forbruket av mineraler er i betydelig
grad knytet ti pukk og grus til bygge- og anleggsformål,

selv om også en god del av natursteinproduksjonen og noe
av industrimineralproduksjonen avsettes i Norge. Innenfor
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FIGUR 1 - UTVIKLING I OMSETNING (SALGSVERDI), EKSPORT OG SYSSELSATTE - PERIODEN 2000-2011
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FIGUR 2 - PRODUKSJONSVERDI MINERALRESSURSER 2000-2011 (2011-VERDI)
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andre deler av næringen, som malm, industrimineraler
og kull, er det derimot høye eksportandeler.

Eksporten fordeler seg på en rekke mineralprodiikter.
De fire store eksportmineralene i 2011 var jern, kull,
kalkstein og pukk. Andre viktige eksportmineraler er
blokkstein (hovedsakelig larvikitt), ilmenitt (titan), olivin,
nefelinsyenitt og kvarts/kvartsitt.

For noen tiår siden var det et betydelig innslag av
offentlig eierskap i mineralnæringen. I dag har staten kun
eierskap i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

(SNSK). Under SNSK ligger de heleide datterselskapene
Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Store
Norske Gull. Det foregår utvinning av kull på Svalbard
i regi av Store Norske Spitsbergen Grubekompani, mens
Store Norske Gull driver lete- og undersøkelses-
virksomhet på Svalbard og i Nord-Norge.

3.2 MINERALBRANSJENE

Mineralnæringen deles normalt opp etter produksjon av
ulike råstoffer. Det er vanlig å skile mellom følgende fem
hovedgrupper råstoffer (i parentes er utvalgte eksempler
og typiske produkter angitt):

· Byggeråstoffer (pukk, sand og grus)
· Industrimineraler (kalkstein, dolomitt, olivin, kvarts

og grafitt m.fl.)
. Metallmalmer Gern, nikkel og ilmenitt - titandioksid m.fl.)
· Naturstein (larvikitt, granitt, skifer m.fl.)
. Energimineraler (steinkull og torv)

FIGUR 3 - ANTALL ÅRSVERK I MINERALNÆRINGEN INKLUSIV SVALBARD - 2011
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FIGUR 4 - EKSPORTVERDI ETTER RÅSTOFFTYPE -2011
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Pukk brukes til veibygging, infrastruktur og husbygging. Pukk er rimelig a produsere, men dyrt a transportere. Pukk brukes fortrinnsvis lokalt. Foto: Getly Images

Bremanger Quarry i Sogn og Fjordane eksporterte i 2011 3,3 milL. tonn pukk til blant annet Nederland og Belgia. Bedriften har en CO,-vennlig knusemetode som involverer
á slippe steinen fra 200 meters høyde inne i fjellet. Her fra anlegget pi; Dyrstad ved Svelgen. Folo: Bremanger Quarry



Foto: NCC

BYGGERÂSTOFFER

Byggeråstoffbedriftene avsetter i hovedsak sine produkter,
pukk, grus og sand, til bygge- og anleggsformåL.
Produktene går til mange viktige formål i samfunnet, slik
som bygg, veier og anlegg, og virksomheten er i stor grad
påvirket av aktivitetsnivået i disse sektorene.

Omsetningen av byggeråstoffer var i 2011 på 4,7 mrd.
kroner og utgjorde dermed rundt 38 pst. av omsetningen
i mineralnæringen. Om lag 2 750 personer var sysselsatte
i byggeråstoffbransjen og produksjonen var fordelt på 950
små og store uttakssteder. Mange uttkssteder må ses i
lys av at lange transportavstander på land ikke er forenlig
med en kostnadseffektiv forsyning av pukk og grus.
Beregninger foretatt av pukk- og grusnæringen antyder at
ved transport over 30 kilometer fra uttksstedet, overstiger

transportkostnaden kostnaden ved selve produksjonen.
Mange pukk- og grusuttak er eid av aktører innenfor
bygge- og anleggssektoren.

I 2011 eksporterte bransjen for 1 mrd. kroner, noe som
tilsvarer vel en femdel av omsetningen. Eksporten går til
geografisk nærliggende land (Tyskland, Nederland,

Danmark, Polen, Storbritannia og andre deler av Nord~
Europa). Lokalisering av produksjonen i nær tiknytning ti

havnefasilteter gjør eksport av pukk fra Norge lønnsomt.

BREMANGER QUARRY AS

Tidlig på 1990-talletble egenskapene til sandsteinen i
Bremanger i Sogn og Fjordane undersøkt. Det ble
konstatert at sandsteinen hadde gode egenskaper til
bruk i blant annet veibygging. I dag er Bremanger Quarry
AS et av de store eksportpukkverkene i Norge. Den spesielt
harde sandsteinen benyttes til blant annet asfalt-
produksjon i Nederland og Belgia, men også til betong, i
jernbanebygging og ulike offshoreprosjekter. i 2011
eksporterte Bremanger Quarry 3,3 milL. tonn pukk og
hadde en omsetning på om lag 235 milL. kroner. Selskapet
i Bremanger genererer også strøm i produksjons-

prosessen. Dette bidrar til mer kostnadseffektiv og bære-
kraftig produksjon.
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Flyfoto av Sibelco Nordics anlegg for utskipning av olivin på Aheim i Sogn og Fjordane. Foto: Harald M. Valderhaug

Kvarts brukes til blant annet solceller og glass, her i en halogenlampe. Foto: Istockphoto industrimineralet grafitt er en viktig bestanddel i litium-ion batterier.
Her et bilbatteri fra en Mercedes Benz. Foto:Getty Images
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Titanhvitt (titandioksid) brukes som hvitfarge i blant annet plastprodukter, tannkrem,
næringsmidler og kosmetikk. Foto: Istoekphoto
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Det er behov for mange ulike metaller ved bygging av vindmøller, blant annet jern,
kobber og sjeldne jordarter. Foto: Getty Images
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Nefelinsyenitt brukes som fyllstoff blant annet i keramikk, glass og maling. Foto: Sliutterstock

INDUSTRIMINERALER

Industrimineraler har ofte egenskaper og kvaliteter som
gir et bredt anvendelsesområde i annen industri. For
enkelte industrimineraler er det smale anvendelses-
områder og få produsenter på verdensbasis. Det er ikke
uvanlig at produsent av industrimineralet og industri-
bedrifter har et nært samarbeid om tilpasninger i kvalitet
og egenskaper for industrimineralprodukter. Stabil tigang
på industrimineraler er helt avgjørende for den globale'
industrien, teknologisk utvikling og for utvkling av nye
produkter. Det er sysselsatt knapt 960 personer i industri-
mineralbransjen. I 2011 omsatte bedriftene for 2,9 mrd,
kroner, tisvarende om lag 23 pst. av samlet omsetning i
mineralnæringen. Samlet eksport av industrimineraler var
2,3 mrd. kroner, noe som innebærer at nær 80 pst. av
industrimineralproduksjonen i Norge går ti eksport.

En betydelig andel av industrimineralproduksjonen
er knyttet ti produksjon av dolomitt og kalkstein.
Et tyetalls bedrifter driver slik produksjon. Hustad-
marmor i Møre og Romsdal er verdens største leverandør
av kalksteinsfyllstoff til papirindustrien. Norge er også
verdens største produsent av mineralet olivin som brukes
i blant annet stålproduksjon, Andre industrimineraler
i Norge er kvarts og kvartsitt som blant annet benyttes til
fremstiling av glass, innenfor produksjon av halvledere og
solceller og i metallurgisk industri. På Senja utvinner
Skaland Graphite AS I1akgraIitt og er en av kun to produ-
senter i Europa av dette mineralet.

OLIVIN I VANYLVEN

Olivin er et magnesium-jernsilikat med høyt smeltepunkt,
høy egenvekt og stor varmekapasitet. Mineralet brukes
blant annet i stålindustrien for å felle ut urenheter og i alu-
miniumsindustrien. Andre anvendelsesområder er støpe-
risand, råstoff for ildfaste produkter og steinullproduksjon.
Et nytt bruksområde for olivin som er oppdaget i den
senere tid, er at mineralet egner seg godt til å absorbere
en rekke tungmetaller. Ved Åheim i Vanylven utvinner
Sibelco Nordie AS olivin fra en av verdens største og
reneste olivinforekomster. Antatte reserver på Åheim er
over 500 milL. tonn. Salget i 2011 var 2,2 milL. tonn, som

fl utgjør om lag 40 pst. av verdens produksjon av olivin. De

viktigste eksportmarkedene er Europa, men olivin fra
i; Åheim blir i dag eksportert over hele verden.
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11(lástad brudd ved Larvik i Vestfold utvinnes om lag 20000 m' granittblokker hvert år som eksporteres over hele verden. Lundhs Emerald, eller mørk larvikitt,
er en granittsort som brukes til blant annet benkeplater på kjøkken, fasadeplater, gulvflser og skulpturer. Foto: Jørn Holtan
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Lundhs Antique utvinnes ved Sirevåg, Rogaland, her brukt som fiser på gulvet i Fashion
avdelingen på Dubai MalI. Foto: Morten Rakke

Fasaden på Devon Tower I Calgary er kledd med Lundhs Royal Blue som er en larvikitt.
Foto: Sean Phillips

NATURSTEIN

Naturstein er en samlebetegnelse på all stein som brukes
i for eksempel bygninger, monumenter og utearealer.
Naturstein brukes også til andre formål som eksklusive
interiørprodukter. Det er vanlig å inndele naturstein i
kategoriene blokkstein, skifer og murestein. Utvinning av
blokkstein av larvikitt utgjør den mest betydningsfulle
delen av næringen. Fra Vestfold produseres og eksporteres
råblokker av larvikitt ti Europa, Kina og India.

Det foregår produksjon av blokksteinprodukter i blant
annet Sogn og Fjordane, Hedmark, Nordland, Buskerud
og Sør-Trøndelag. I Fauskeområdet er det noe produksjon
av marmor. Skifer og murestein produseres flere steder i
landet. Av størst betydning er skiferproduksjonen i Alta,
Oppdal og Ott.

I 2011 hadde natursteinbransjen 655 sysselsatte og den
omsatte blokkstein for 534 mil. kroner, skifer for 256 mil.
kroner og murestein for 131 milL. kroner. Det tisvarer vel
7 pst. av omsetningen i mineralnæringen. Om lag 56 pst.
av produksjonen går ti eksport.

Bruk av mer effektivt og moderne produksjonsutstyr
for utvinning av naturstein, særegen kompetanse og
sjøtransport er viktige faktorer for .utvikling av næringen.

LUNDHS AS - PRODUK~ON
AV EKSKLUSIV LARVIKITT

Larvikitt er en av de mest eksklusive natursteintyper i
verden og er kåret til Norges nasjonalbergart. Bedriften
Lundhs AS er den største produsenten av naturstein i
Norge med om lag 150 ansatte. Selskapet hadde en samlet
omsetning på 386 milL. kroner i 2011. Nesten hele produk-
sjonen går til eksport. De største markedene er Kina, India,
Italia, Spania og Frankrike. Det er i alt 7 forskjellige typer
larvikitt, med Lundhs Blue og Lundhs Emerald som de
mest kjente. Larvikitt benyttes blant annet til fasadeplater,
benkplater i kjøkken og bad og gulvfliser. Larvikitt pryder
en rekke kjente bygg. Blant. dem er verdens første syv-
stjerners hotell, Burj-AI-Arab i Dubai, Jame Asr Hassanil
Bolkiah-moskeen i Brunei og verdens største kjøpesenter
Dubai Mali' På Manhattan i New York er en rekke butikk-
fasader dekorert med larvikitt.
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Oversiktsbilde dagbruddet pa Tellenes, Titania NS. Foto Titania AS/Linda Løvas



METALLMALMER

Produksjon av metallmalmer har lange tradisjoner og
historisk betydning i Norge. Flere lokalsamfunn er bygget
på den store økonomiske aktiviteten knyttet til utvnning
av malmer. Sølvgruvene på Kongsberg, utvnning av

kobberkis i trøndelagsområdet og utvnning av jern
mange steder i landet er eksempler på utvinning som har
hatt stor betydning.

Det var i 2011 tre produsenter av metallmalmer i Norge.
Alle er blant de stØrste mineralbedriftene i landet. I Nord-
land produserer Rana Gruber slig (((jernpulver,,) og spesial-
produkter med høyere bearbeidingsgrad basert på
jernmalm. I Sokndal i Rogaland produserer Titania AS
ilmenitt og noe nikkelkonsentrat. I Finnmark produserer
Sydvaranger Gruve AS jernmalm.

Utsikter ti god etterspørsel etter metaller innebærer
at det igjen er økt interesse for å vurdere produksjon av
malmer i Norge. Gjenåpning av jernmalmproduksjonen
i Sør-Varanger høsten 2009 er et eksempel på dette. Det
vurderes også oppstart av andre prosjekter. I Kvalsund
i Finnmark utreder selskapet Nussir ASA muligheten for
utvinning av kobbermalm, og i Sogn og Fjordane arbeider
Nordic Mining ASA med planer om å utvinne rutil fra
Engebøfjellet i Naustdal kommune.

I 2011 arbeidet om lag 1 060 personer i malmbransjen.
Det er vekst i bransjen og omsetningen økte fra 1,8 mrd.
kroner i 2010 ti 2,5 mrd. kroner i 2011. Malmbransjen
eksporterer nesten hele sin produksjon. 12011 utgjorde
eksportverdien 2,2 mrd. kroner, en eksportandel på
nærmere 90 pst.

Jernmalm produseres hos Rana gruber og Sydvaranger gruve. Jernet produsert i
disse gruvene har en rekke ulike anvendelser. Hovedproduktene går til blant annet
bil- og byggeindustrien, men det produseres også spesialprodukter som går tii
blant annet bruk i kjemisk industri, til vannrensingsformål, malingsindustrien og
betongindustrien. Foto: Istoekphoto

FAKTA

Titania AS i Sokndal kommune i Rogaland er en av Europas
største leverandører av råstoff til pigmentindustrien. Titania
utvinner svart ilmenittkonsentrat som foredles til hvitt, rent
pigment - titandioksid - som anvendes i produkter som
maling, lakk, papir og plast, kosmetikk og næringsmidler.
Selskapet, som ble grunnlagt i 1902, er i dag en del av det
amerikanske selskapet Kronos World Wide Inc. Forekomsten i
Sokndal er en av verdens største, og Titania står for om lag
6-8 pst. av årlig produksjon av dette råstoffet i verden. Kronos
Titan AS i Fredrikstad er et søsterselskap avTitania. Bedriften i
Fredrikstad videreforedler konsentratet til hvitt pigment.

Økte priser på jernmalm har resultert i økt jernmalm-
produksjon i Norge. Veksten i mineralomsetningen i 2010 og
2011 kan delvis tilskrives dette. Rana Gruber AS er et av
Norges største mineralselskaper. Produksjonen er doblet i

løpet av fire år. Jernmalmforekomsteni Dunderlandsdalen er
av'Norges geologiske undersøkelse anslått å være Norges
mest verdifulle. Sluttproduktet hematitt selges i hovedsak til
metallurgisk industri og kjemisk industri. Datterselskapet RG
Mineral' AS produserer ulike spesialprodukter til maIing-
produsenter og bygge- og bilndustrien.

I Sør-Varanger har det vært lange tradisjoner for utvinning av
jernmalm. Det statseide selskapet AlS Sydvaranger var i
mange år en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, men driften
ble nedlagt i 1996 som følge av svak lønnsomhet. I 2009 ble
det igjen startet opp jernmalmproduksjon i regi av Sydvaranger
Gruve AS. Selskapet har om lag 400 ansatte og er på god vei
til å nå produksjonskapasitet på 2,8 milL. tonn jernmalm-

konsentrat per år. Det vurderes å øke produksjonskapasiteten
ytterligere.
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Utsikt fra Lunckefjellplatået mot sør over Marthabreen der vi ser utslaget fra Svea Nord under Skollfjellet og den påbegynte veien
over breen mot innslaget på Lunckefjellsiden. tatt 3.mai 2012, Foto: SNSK, Malte Jochrnann
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ENERGIMINERALER

Energimineraler er forbindelser som avgir energi ved
forbrenning. I dag er det to selskaper som driver kull-
produksjon på Svalbard. Det er Store Norske Spitsbergen
Grubekompani AS som har drift i Gruve 7 i Adventdalen
utenfor Longyearbyen og Svea Nord om lag 60 km sør for
Longyearbyen, og det russiske selskapet Trust Arktikugol
i Barentsburg som startet produksjon igjen i 2011. Store
Norske Spitsbergen Grubekompani er verdens nordligste
gruveselskap og er fortsatt en hjørnesteinsbedrift på
Svalbard.

Det er også en forholdsvis beskjeden torvproduksjon
i Norge med uttak i flere fylker. Det ble omsatt kull- og
torvprodukter for 1,46 mrd. kroner i 2011 og næringen
hadde om lag 520 ansatte. Norsk torvproduksjon brukes
hovedsakelig ti jordforbedring og kompostering, men kan
også brukes ti energiformåL. For torver det lav eksport-
andel, mens eksportandelen for kull er nesten 100 pst.
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. 3.:lMINERALRESSURSENE I NORGE

Økt let~ og undersøkelsesvirksomhet forutsetter god
kunnskap om norsk berggrunn og ressurspotensiaL
Norges geologiske undersøkelse har som sînfremste
oppgave å samleinn, bearbeide og tilrettelegge geo~
fysiske, geokjemiske . og geologiske grunnlagsdata.

Prisutvklingen på mineraler og metaller og utvklingen
avny produksjons. og leteteknoiögiformineralressurser

. fører ti at gamle ressursområder får ny verdi og at nye
ressurstyer kan utforskes. En god forvaltningav mineral-

ressursenekrever et langsiktig perspektiv der både
tradisjonene råstoffter og potensielt nye fremtidige

råstoffterblir ivaretatt. Teknologiske gjennombrudd;

prisendringerog nye miljøstandarder kan utløse nye
behov og betydeligeendriilgeri etterspørSel og pris forulikeråstoffter. . .

EUs råvareînitiativ påpeker svakheter og utfordringer

idetglobale markedet for mineralressurser, ogsklsserer
strategier for å møte utfordringene; Også Norge ognorsk
næringsliv er tjent medet velfungerende globalt marked
for mineraler og metaller. Blant annet importererN orge
idags.to.re mengder råvarer til produksjon av aluminium,
nikkel og ferrolegeringer. Økt produksjon av mineraler og
metaller. i Norge vil Være. et bidrag til verdens behov for
stabiltilgang på ressurser.

Norge har betydelige mineralressurser . som kan bidra til
Europas ressurstilgang. Norgeeralleredei dagen viktig
prodúsentav flere ressurSer som eksporteres til europeis-
ke ogaildre markeder. Eksempler ertitanmineraler;
jernmâlm,kull,kalk,kvarts,nefelinsyenitt, olivin, pukk og
naturstein. Norge ed tillegg Europas størsteprodusentav
aluminium, fei'rolegeringer, kunstgjødsel, manganlegerin-
ger, .nikkeimetallog silsiummetall. Dette er produkter
som i hovedsak er basert på import av mineralråstofffor
videre beârbèiding. . . .

Norges geologîskeundersøkelse har beregnet at norske
kjente og undersøkte metallressurser med dagens priser.

haren verdi på rundt 1400 mrd. kroner. L tilegg kommer
industrimineraler; pukk, grus; kull Og naturstein, som er
beregnet til anslagsvis i .100 mrd. . kronèr, og alle mineral-
forekomstersom ikke erundersøkLGeologiske og
driftstekniske forhold, prisen på arbeidskraf og andre
kostnader knyfettl utvnningen vil styre hvor stor andel
av "in situ)) verdien somipraksîskanrealiseres,økt
kartlegging Og nye funn vil kunne økeverdiaislagene.
Priser som kan realiseres i markedet og produksjons-
kostnader knytettil utvnning, vil være avgjørende for
om slike ressurser kangi grunnlag forbediftøkonomisk
lønnsom. mineralvirksomhet.

De siste årene harmarkedene formineralressurser
endret seg betydelig. Prisene på mange mineraler og

. metaller har økt. Med fortsattvekstî verdensøkortortien
er det grunn ti å anta at prisene på mange mineraler
i fremtiden vil ligge pået høyere nivå eiini dag; selv om
det også i åienefremover kan være en utfordringmed
svingiiirtger imineralprisene. Videre har den teknÖlogiske
og industrielle utvklingen medført at nye metall-og
mineraltyper blir stadig viktigere. L Europahardertne
utvklingen førttilenerkjennelse avattigangen til
enkelte mineraler ogrnetallerikke lenger kan tas for gitt.
Europakommisjonen har utarbeidet en oversikt over
mineraler der produksjonener dominert av få enkeltland.
I.noentilfellerdreier det seg også om ustabile områder.
Euh:ipakommisjonens måler at iiidustrien i EU-landene
har gOd tilgang til mineraler fra sikre kilder..

Norge har sannsynlige forekomster av flere metaller
og industrmineraler der produksjonen er dominertav et
fåtall lånd;For noen av metallene og industrimineralene

foregår detallen;deproduksjon i Norge. Ihvilken grad det
ergrunnlagforfremtidig kommersiell utnyting av

forekomster av andremetallerog iridustrimineraler som
idag îkkeUtvniiesi Norge, må kartleggesnærrnere.



FIGUR 5: LEDENDE PRODUSENTLAND FOR UTVALGTE INDUSTRIMINERALER 12010

Diamant Russland 26 Botswana 20 DR Kongo 15

Feidspat EU 33 Tyrkia 23 Kina 11

Flusspat Kina 56 Mexico 18 Mongolia 7

Grafitt Kina 86 India 5 Brasil 4

Gips Kina 26 EU 15 Iran 10

Kaolin EU 30 USA 22 Kina 11

Magnesitt Kina 64 Russland 12 EU 12

Nefelin syenitt Russland 84 Canada 10 Norge 6

Olivin (estimat) Norge 43 Japan 25 EU 10

Fosfat Kina 37 Marokko 15 USA 14

Kali salter Canada 29 Russland 18 Hviterussland 15

Salt Kina 23 USA 17 EU 9

Talk Kina 27 EU 17 India 14

FIGUR 6: LEDENDE PRODUSENTLAND FOR UTVALGTE METALLMALMER 12010

Bauxitt Australia 31 Brasil 15 Kina 14 60

Beryllum USA 85 Kina 14 Mosambik 100

Krom Sør-Afrika 36 Kazakhstan 29 India 14 79

Kobolt Kongo 67 Canada 6 Australia 5 78

Kobber Chile 33 Peru 8 Kina 7 48

Gull Kina 13 Australia 10 USA 9 32

Jern Kina 41 Australia 17 Brasil 14 72

Bly Kina 43 Australia 17 USA 9 69

Mangan Kina 33 Sør-Afrika 17 Australia 15 65

Molybden Kina 40 USA 22 Chile 15 77

Nikkel Russland 17 Indonesia 14 Australia 11 42

NioblTantal Brasil 92 Canada 7 99

Platina Sør-Afrika 60 Russland 30 Zimbabwe 4 94

Sjeldne jordarter Kina 98 Russland 2 100

Titanmineraler Australia 23 Canada 22 Sør-Afrika 14 59

Wolfram Kina 84 Russland 5 Bolivia 2 91

Vanadium Sør-Afrika 34 Kina 33 Russland 31 98

Sink Kina 30 Australia 12 Peru 12 54

Kolonnen til høyre i tabellen angir Norges andel av verdens produksjon for utvalgte mineraler. Strek betyr at det ikke er produksjon i Norge.
Rød markering betyr at det er påviste ressurser eller at det er sannsynlig at ressursen kan finnes i Norge.

Kilde: World Mineral Production 2006-2010 (British Geological Survey, 2012)
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FIGUR 7- GEOGRAFISK OVERSIKT OVER METALLFOREKOMSTER AV NASJONAL BETYDNING

SULITJLMA, KOBBER, SINK

TFJEll, JERN

EllET, SINK, KOBBER, BLY

LEIKVASSLI, SINK, KOBBER, BLY, søiv

,GUll, ARSEN

JOMA, KOBBER, SINK

ROVATN, KOBBER, SINK

SMYR, KOBBER, SINK, søiv, GULL

. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

N, NIOB, SJELDNE JORDARTER

RN, TITAN, FOSFOR

VERK, TIAN

JE, NIKKEL, KOBBER

AN, NIKKEL

NORGES METALLMALMPRODUSENTER
I Norge er det påvist mer enn 4000 metall-
forekornster. I dag er kun tre av disse i produksjon.

~ Sydvaranger AS, jern, Bjørnevatn, Finnmark

~ Rana Gruber AS, jern, Mo i Rana, Nordland

~ Titania AS, titan og nikkel, Tellnes, Rogaland

Kilde: NGU



FIGUR 8 - GEOGRAFISK OVERSIKT OVER FOREKOMSTER AV INDUSTRIMINERALER AV NASJONAL BETYDNING

. VIKTIG RESSURS

. AKTIV GRUVEDRIFT

NORGE ER EUROPAS (EU34)
VIKTIGSTE PRODUSENT AV:

~ Kalkspat filler

~ Olivin

~ Nefelin

~ Titanmineraler

Kilde: NGU
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Gruva i Svea Nord står for det meste av Store Norskes kullproduksjon. Produksjonsmåten er longwall strossedrift. Foto: Kim Bierbauer



3.4 SÆRLIG OM MINERALVIRKSOMHET
PÄSVALBARD

St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard (SvalbardrneIdingen)
og Stortingets behandling av denne fastlegger hoved-
linjene i regjeringens politikk for øygruppen. All virksomhet
skal linne sted innenfor rammene av miljømålene som er
satt for øygruppen. Disse rammene gjelder også for
mineralvirksomhet.

Bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard) gir
regler om mineralvirksomhet på øygruppen, og har blant
annet bestemmelser om leting og funn, utmålsforretninger
og om utmålshaveres rettigheter og plikter. Bergverks-
ordningen administreres av Direktoratet for mineral-
forvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Leting etter og utvinning av mineraler på Svalbard er
også regulert i annet regelverk som gjelder for øy-
gruppen. Et regelverk som kan nevnes, er svalbardmiljø-
loven. Dette regelverket fastsetter blant annet forbud mot

tyngre naturinngrep i verneområdene, krav om tilatelse
for alle typer tekniske inngrep utenfor verneområdene og
krav om konsekvensutredning av alle inngrep som kan
antas å ha mer enn ubetydelige virkninger på naturmiljøet.

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for den statlge
geologiske kartleggingen på Svalbard. Målet for instituttets
geologiske aktivitet er å gi forvaltningen og andre
brukergrupper kunnskap om geologisk oppbygging,
grunnforhold og geologiske ressurser i norske polar-
områder. Kartleggingen i regi av Norsk Polarinstitutt er
av generell karakter og er ikke rettet inn mot mineral-
ressurser.

På Svalbard utvnnes det i dag kull. Store Norske
Spitsbergen Kulkompani AS produserer kull ved Longyear-
byen og i Sveagruva, mens Trust Arktikugol produserer
kull fra en gruve i Barentsburg. Historisk er det kun
kulldrift som har vært utført i en viss målestokk på
Svalbard.
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Knusere i olivinsandproduksjon på Sibelco Nordics anlegg i Âheim i Sogn og Fjordane. Foto: Sibelco Nordic, p.a. Dybvik



4 Strategiske
innsatsområder

4.1 KARTLEGGING AV MINERALRESSURSENE

Mineralnæringen må ha oppdatert geologisk kunnskap
for å kunne drive leting, undersøkelser og utvnning.
Myndighetene trenger slik informasjon for å utøve viktige
samfunnsoppgaver. Norges geologiske undersøkelse er
myndighetenes sentrale fagorgan for geologisk kunnskap.
Norges geologiske undersøkelse har som hoved-

oppgave å gjennomføre geologisk oversiktskartlegging
og å produsere og distribuere kunnskap om Norges
berggrunn, løsmasser, grunnvann og mineralressurser.
Etaten fremskaffer og tigjengeliggjør basisdata, utvkler
kunnskap om nye typer og kvaliteter av geologiske
ressurser og samarbeider nasjonalt og internasjonalt med
forskningsmiljøer og industri. Informasjon om mineral-
ressurser gir også lokale og regionale myndigheter et
bedre beslutningsgrunnlag i areal- og ressursforvaltningen.

Norges geologiske undersøkelse formidler geologisk
kunnskap til næringsliv og forvaltning gjennom offentlig
tilgjengelige databaser, rådgivning og veiledning. Tilgang
på geologiske data av god kvalitet er grunnlaget for
bedriftenes leting og undersøkelser. Slike data gir
bedriftene et verktøy for å finne drivverdige forekomster.

Store deler av eksisterende kartlegging av norske
mineralressurser har en kvalitet som gir mineral-
bedriftene et begrenset grunnlag for å vurdere sannsynlig-
heten for å finne drivverdige forekomster. Geofysisk
kartlegging fra fly eller helikopter av radioaktivitet,
magnetiske egenskaper og elektromagnetisk ledeevne
gir mineralbedriftene et vesentlg bedre informasjons-
grunnlag. Mens Finland og Sverige har gjennomført
geofysisk kartlegging av nesten hele sitt landareal, har
Norge kun gjennomført slik kartlegging for om lag 30 pst.
av landarealet. Norges geologiske undersøkelse startet i
2011 et program for geofysisk kartlegging i Nord-Norge
(MINN - Mineralressurser i Nord-Norge). Når MINN-
programmet er gjennomført, vil om lag tre fjerdedeler
av landarealet i de tre nordligste fylkene være kartlagt.
Tilsvarende tall for Sør-Norge er i dag 22 pst. Samlet vil
Norges geologiske undersøkelse bruke i overkant av
100 mil. kroner i 2013 på kartlegging av mineralressurser.
Dette er mer enn en fordobling siden 2000. Det har aldri
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vært brukt så mye på kartlegging som nå. Opprettholder

vi det rekordhøye nivået for kartlegging i årene fremover,
vil målet om 75 pst. kartlegging kunne nås i 2018.

Norges geologiske undersøkelse disponerer et fartøy
som benyttes til å kartlegge og å innhente geologisk
kunnskap og kunnskap om havbunnen i kystnære
områder. Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av
at kunnskapsinnhentingen på dette området er effektiv,
og at det utarbeides gode marine grunnkart som kan
benyttes ved planlegging av titak i kystsonen. Dette gir
et bedre beslutningsgrunnlag ved vurderingen av blant
annet utnytelse av skjellsand- og grusforekomster og
om sjøarealer eventuelt kan være egnet for sjødeponi.
Departementet vil ha en nær dialog med Norges
geologiske undersøkelse og berørte departementer om
hvordan denne tjenesten kan utføres mest mulig effektivt.
Fartøyet ti Norges geologiske undersøkelse er gammelt
og har høye driftskostnader.

TILTAK:

Kartlegging i Nord-Norge
Det ble i 2011 startet opp et særskilt kartleggingsprogram
for Nord-Norge. Det er hittil bevilget 75 mil. kroner ti
kartleggingsprogrammet. Programmet har allerede
bidratt ti at internasjonale selskaper har vist økt interesse
for Norge som mineralland.

FAKTA

Stortinget har i 2011, 2012 og 2013 hvert år bevilget 25
milL. kroner til et kartleggingsprogram for Nord-Norge
(MINN - Mineraler i Nord-Norge), Formålet er å øke
kunnskapen om mineral ressursene i Nord-Norge og legge
tilrette for økt mineralvirksomhet. Resultatene fra kart-

leggingen offentliggjøres gjennom nettportalen www.
prospecting.no, hvor data fra Direktoratet for mineral-
forvaltning blir integrert med geologiske data, kartgrunn-
lag og arealdisponeringer. Kartleggingsprogrammet har
bidratt til økt interesse for mineralvirksomhet i Norge
og en betydelig økning i leteaktiviteten. Det canadiske
selskapet Dalradian Resources fikk i 2011 og 2012 tildelt

k undersøkelsesrett til rundt 17 000 kvadratkilometer, og

videreførte i 2013 undersøkelsesretten for om lag 13 000
kvadratkilometer. Selskapet rapporterte i en presse-

melding i januar 2013 om lovende funn av gull i Finnmark
og sølv ved Kongsberg.

Kartlegging i Sør-Norge
Regjeringen vil gjennomføre et særskilt program for
geofysisk kartlegging i Sør-Norge. Det langsiktige målet
er at 75 pst. av landarealet i Sør-Norge skal kartlegges.
Det er i 2013 bevilget 10 mil. kroner ti formålet.

Målrettet formidling av geologisk kunnskap
Informasjonsvirksomhet og gode nettsider skal være
et prioritert innsatsområde for Norges geologiske
undersøkelse. Etaten skal innen 2014 utarbeide en

informasjonsstrategi om mineralforekomster i Norge
rettet mot norske og utenlandske lete- og
utvinningsbedrifter.

Samarbeid om geologiske kart og databaser
på Nordkalotten
Land med områder nord for 600N samarbeider om
utgivelse aven serie tematiske kart og databaser for hele
Nordkalotten ned ti60oN. Dette arbeidet støttes gjennom
Barents 2020-tiskuddsordningen. Formålet er å gjøre
geologiske data mer tigjengelige og å harmonisere de
ulike landenes datamateriale.

Instumenter for måling av magnetiske og elektromagnetiske egenskaper i
berggrunnen er plassert i en beholder som henger 30 meter under heiikopteret.
Foto: NGU



NGU utlerer målinger av geolysiske egenskaper i berggrunnen Ira helikopter som Ilyr lavt over terrenget. Foto: NGU



STRATEGI FOR MINERALNÆRINGEN..

4 : strategiske innsatsområder

4.2 INVESTERINGER OG KAPITALTILGANG. .
Mineralvirksornheter normalt kapitalintensiv og preget
av høy risiko i fasen med letec og UtHiersøkelsesvirksofuhet
ogi oppstartsfasenav ny gruvedrift. Det må regnes 7 til. i O .
år fra oppstat avenleteprosess til minenilddft kan starte
. ogvitksomheten får innbiikter.På grunn avdetlange
tidsperspektivet erdeti tidlige faservanlig å finansiere
med egenkapitaL. Lånefinansiering vil i deflestetilfeller
først v¡ere aktuelt når deter etablertet grunnlag for
kommersiell drift

Mangel på tilstrekkelig egenkapital erofte en utfordring
for å kunne etablere segj markedet.

For åsupplerernarkedet tibyr staten en rekke kapital-
virkemidler gjennom Innovasjon Norge. Disse virke-
midlene kani hovedsak deles inn i lån,garantier, tiskudd
. ogegenka. pitaL.. Fe. 11. e..S£..or kapitalvi. rke..mid.lene er. at de skal
bidratil å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønn-
somme pròsjekter somîkke ville blitt igangsatt uten statlig.
støtte, ellersorn haddeblittigangsatt på et Senere tids-
punkt eller i et mindre omfang iiten den offentlge støtten.
Involvering fravirkemiddehtktørene kan ha betydning for
å utløse private învesteringerogforetablering av ny
virksomhet.

InvestinorAS er et landsdekkende, statlg investerings-
selskap. rned en bevilget egenkapital på 3,7 mrd. kroner;
Selskapet bidrar rned. risikovilig kiipitaltil internasjonalt
orÍenterte og konkurransedyktige bedrifer, på forretnings-.
messigevilkår.

Argeritûm FondsinvesteringerAS er et heleid statlg
. forvalthingsselskap som investerer i minoritetsandeIer
i spesialiserte investeringsfond for aktivt eierskap;
sammenmediiridre fondsinvestorer. Beslutningene bm
hvilke selskaper fondene skaUiivestere i, ligger til. det
enkelte fond. Argentum har en forvaltingskapitalpa om
lag 6,5 mrd. kroner. Selskapet er en lederideaktør i det
nordiske "privateequity))'inarkedet, og haren portefølje
på 64fond. ..

SIVA.. Selskapet/orindustrivekstSF - tibyr tilretteleg~
gende kommersielleinvesteringer i eîendorn for n~rîngs-
.virksomhet.SIVAjobberoft.soin pådriver for større
pròsjekter gjennom utvkling, koordinering og mobilsering. .
Fnimòver legges dettigrunnatSIVAskal forsterke sitt
engasjementmot større industriprosjekter aV lokal,
regioiialog nasjonal betydning. I statsbudsjettet for2013
økes selskapets innskuddskapitalmed~50mil: krónerfor

å styke selskapets eiendomsvirksornhet.. Dette kan være
av betydning for akrer i mineralnæringeh, som gjerne
har prosjekter av betydelig størrelse. SIVAs virksomhet

omfatter også støttetil netterks~ oginkubasjons-
virksomhetîòg mellom innovasjons-og industrimiljøer
1 hele landet Inkubasjon er en metode for å videreutvkle
lovende forretningsideer somsprhiger utfra forsknings-
og kunnskapsmiljøer og industrmiljøer. Netterks-
utvkìing og samarbeid mellom aktører kan også v¡ere

aktuelt foraktører i mineralnæringen.. . .
I minerainænngeni Nor. g.e er. detet betydelig innslag

av utenlandske eiere. Dette gjelderspesielt de største
bedrÌfene. ..

Detfinnes norskeeiereinnetlor ane mineralbraisjene. .
Dissekiiiiha begrenset finansiell kapasitet ti å igangSette

større nyetableriiiger på egen hånd. Det er derfor av stor
betydningformineraln~ringen å titrekke seg sériøse
internasjonale aktører med kunnskap oginvesteririgskraf
sornkaribidfa til å utvkle norsk mineralnæring;
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Kjøring av hjullaster, fra Kjellmannsåsen i Bjørnevatn i Finnmark hos Sydvaranger Gruve AlS. Foto: Bente Geving, Sydvaranger Gruve AS



.Virkemiddelaktøreiie
Innovasjon Norgeog SIVA skal støtte opp om regjenngeris
strategi for mineralnæringen gjennom å legge til rette for
atgjeldendeordninger skalværeaktuelle også for

mineralnænngen. Vilkemiddelaktrene. skal bidra til å
utløse finansiering fra andre aktuellekilder. .

Mineralklynge Nord
Mineràlklynge Nord er valgt ut SOinen avsýVnye
nænngsklynger som har fått status som Arenaprosjekt.. .

Innovasjon. Norge
. Innovasjon Norgestibud omfatter, i tillegg ti finansielle
ordninger, også rådgiVlingog netterkssamarbeid.
Regjeringen forventer atJnnovasjon Norge har tilstrekkelig
kompetanse om mineralnæringen ti å kunne bistå
. bedrifter innenfor nænngen på en god måte.

Miljøtekiologiordiing
Innovasjon Norge forvalteren egen Miljøteknologi-

ordning. Mineralbednfterkansøkeomstøtte tilutvkling
og investenngerlrytet til renseteknologi; meriniljø~
vennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv
ressurshåndtenrig og teknologiske. systemer som reduserer
miljøpåvirkningen.

Invest in Norway
Detvil i 2013 bli oppretteteri"Invest in N orway"-funksjon
underInnovasjon Norgei samarbeid medaiidre .

virkeiniddelaktrer. Forinåleter å tiretteleggeforen
.bedre håndtering av henvençlelser fra utenlandske
selskaper som vurdererlokalisering i Norge, Tiltaet kan

være relevant for aktører i mineralnæringen som vil
tiltrekke seg uterilandskeinvesteringer. .

InvestIor
Gjennom Investinor AS bidrar regjeringen med risikovillg
kapital tilblantamietbedrifer som utnyter viktige
naturressurser eller som bidrar ti mindre miljøbèlastning.

Styking og utvklng av norskebedrr iiienfor
. mineralnærigen .
Regjeringen vil vurdere hvördanvirkemidlene i nærings-
politikken kan brukes for å styrke og utvkle norske
bedrifer innenfor mineralnæringen.

Styking av SIVA

SIVAs innskuddskapital økèsmed250 mil. kroner
i statsbudsjettet for 2013. Midlene skal gjøre selskapet
. i stand til å gå inn i større industIelleeiendornsprosjekter
for å. bidra tilårealiseresarnnnsøkonomisk lønnsomme
investenngerog etableringer. SIVAs eiendomsvirksomhet
har .ingen bransjemessige føringer. Selskapets stye avgjør.

hvilke prosjekter selskàpet engasjerer seg i.
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4.3 UTDANNING OG KOMPETANSE

Mineralnæringen blir stadig mer kunnskapsintensiv.
Mineralbedrifter er avhengig av kompetent arbeidskraf,
ikke minst innenfor teknologiske fag. Kompetent arbeids-
kraf er avgjørende for at mineralbedrifter skal ha høy
produktivitet og være konkurransedyktige.

Kravene ti innovasjon og kompetanse i mineralnæringen
øker i takt med den teknologiske utvklingen, strengere
miljø- og kompetansekrav, krav til økt effektivitet og
bærekrafig utnyttelse av mineralressursene. Den nye

mineralloven krever at drift på mineralforekomster skal
skje på en bergfaglig forsvarlig måte, og at alle uttak av
mineralske ressurser skal ha en person som er berg-
teknisk ansvarlig for driften. Dette medvirker også ti
skjerpede kompetansekrav ti aktørene i næringen.

For å oppnå ambisjonen om en verdiskapende og
lønnsom mineralnæring, må næringen både titrekke

seg kompetent arbeidskraft og utvikle den eksisterende
arbeidsstyrkens kompetanse. De siste årene har mineral-
næringen opplevd vekst og meldt om økende problemer
med rekruttering av kvalifisert personell på særlig
relevante fagområder. Det er derfor behov for å stimulere
ti bedre rekruttering i geologiske og bergtekniske fag.

Regjeringen har lagt frem en egen realfagsstrategi
(Realfag for framtida - Strategi for styrking av realfag og
teknologi 2010-2014). Strategien er utviklet i samarbeid
med sentrale aktører fra utdanning, forskning, næringsliv

ØKNING I OPPTAK TIL INGENiøRSTUDIER

Tall fra Samordna opptak viser at det var 25 pst. flere søkere
til ingeniørutdanningen i 2012 enn i året før.

Utviklingen i opptak til 3-årig ingeniørutdanning
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og organisasjoner. Et sentralt formål med strategien er
å styrke interessen for og rekrutteringen ti matematiske,
naturvitenskapelige og tekniske fag (MNT-fag). Et hoved-
mål i strategien er å øke rekrutteringen av kvinner til
MNT-fag. Mineralnæringen er i likhet med andre realfags-
dominerte næringer mannsdominert.

UTDANNINGSTILBUD SOM ER SÆRLIG AKTUELLE
FOR MINERALNÆRINGEN
Utvnning og foredling av mineraler krever høy
teknologisk og ingeniørfaglig kunnskap og kompetente
fagarbeidere. De fleste aktørene innenfor mineral-
utvinning er lokalisert i distriktene. Det er derfor viktig at
det lokale og regionale utdanningstibudet har god dialog
med mineralnæringen om behovet for kompetent arbeids-
kraft. Samtidig er det spesialiserte fagmiljøer på enkelte
universiteter som kan komme hele landet til gode.

Høyere utdanningsinstitusjoner
Norges høyere utdanningstibud innenfor geologi og
andre realfaglige studier som er relevante for mineral-
næringen, er spredt på universiteter og høgskoler rundt
om i landet. NTNU har et av landets mest spesialiserte
miljøer med et eget institutt for geologi og bergteknikk,
hvor det tilbys femårig utdanning i tekniske geofag som
studieretning innenfor mineralproduksjon og teknisk
ressursgeologi, samt PhD-studier. Fagpersoner med
utdanningen kalles ofte bergingeniør, og i dag er det stor
mangel på denne ekspertisen både nasjonalt og globalt.

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom
studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk på
NTNU og bergindustriens bransjeorganisasjoner og
bedrifter. Bergringen skal bidra til økt interesse og flere
søkere til høyere utdanning innenfor bergfag.

Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og
virkemidler - (NordområderneIdingen) omtaler mineral-
næringen som en mulig vekstnæring i Nord-Norge.
Universitetet i Tromsø tilbyr geologistudier på bachelor-
og masternivå, samt PhD-studier, og spiler en sentral
rolle i kunnskapsutviklingen på lete- og prospekterings-
området.

Høgskolen i Narvik planlegger å tilby forkurs for
ingeniører på Svalbard. Kurset er utviklet i samarbeid med
Longyearbyen lokalstyre, Store Norske Spitsbergen
Kulkompani AS, LNS Spitsbergen AS og NITO - Norges
ingeniør- og teknologorganisasjon. Dette er første gang
at en utdanningsinstitusjon, en fagforening, en anleggs-
entreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen
om et utdanningsløp. På denne måten ønsker man å oppnå
økt rekruttering ti ingeniørstudier, og særlig innenfor

mineralnæringen.



Regjeringen ønsker tettere koblinger mellom utdannings-
institusjonene og nænngslivet.Fra2011 er alle statlge
universiteter og høyskoler pålagt å etablere râdfor
. samarbeid med arbeidslivet (RSA),. og på den måten
etablere en møteplass for tettere.samhaidling om
utdanning Og forskning som errelevant for næringslivet.
. Denne arenaen vil ogsågi mineralnæringen mulighet til.
åta opp . sine kompetasebehov nied relevante utdannings-
institusjoner og til å diskutere potensialetforkunnskap&
utveksling med andregeologtungenæringer, i første

. rekke petroleumsnæringene; .

Fagskoler
Fagskoleutdanningene er også en viktg bidragsyter for

. å utdanne kompetent arbeidskraf ti miner¡ilnæringen.
Sljørdal fagskole er landets. eneste fagskole som tilbyr
utdaniiingmedford)'ning innenfor bygg, anlegg og
bergteknikk. Dette er en mellomlederutdami.ng for de
. som hadagbrev eller langrelevant erfarng fra arbeids-
livet (minimum fem år). Utdanningen gid tillegg mulighet
for genereU studiekompetanse. Gjennom valgfag kan
studenter som ønsker deti bygge ut studiekompetansen
slik atdenoppfyllerkravtil oppt¡ived videre studier
i geologi og bergteknikk ved NTNU.

. Fagskolene er et fykeskommunalt ansvar og fylkes-
kommuneneprioriterer fagskoletilbudet basert på
kompetanse- ogarheidskrafsbehovi sine regioner.
Dialogeri niellomfylkeskommunene,. fagskolene og
mineralnæringen er derfor avgjørende for å sikre at det
utdannes nok arbeidskraf til å møte den lokale mineral.
næringens behov,

Utdaning avfagarbeillere
Mineralnæringen har et stort behov for kompetente
fagarbeidere.. Det er behov for yrkesfaglig kompetise
. innenfor blant annet bygg og anlegg med spesialisering
i fjeI1-og bergverksfag, men ogsåanleggsmaskinwrere
og vei- og anleggsarbeidere er etterspurt kompetase.
Tilbudene tilV g2Anleggsteknikkog Vg3Anleggsmaskin-
mekaniker ved Kirkenes videregående skole har landslinje-
status; Det vil si at alle som søkertildissetilbudemi,har
samme rett tiUnntak, uansett hvor i landet de kommer fra.
Videre har Fauske videregående skole enlandslinje for
utdanníng innenfor anleggsmaskinfrer og anleggs.

maskinreperatørsom er viktg arbeidskraf for mineral.
næringen. En yrkesfaglig utdanning innebærer to år i skole
ogto årlæretidi bedrift, med mtilighetfor å ta ettrig
påbygning for. å få generell studiekompetanse. Alternativt
kan man fortsette på fagskole etter to år med fagbrev.

Etter. og videreutdanning .
Betydningen aV arbeidsplassen som læringsarena blir
stadigviktlgere, fordi virksomhetene i økende grad har
spisskompetanse som. ikke finnes i utdiining&
institusjonene: Virksomhetene i mineralnæringen erspredt
over store geografske områder. I det formelle utdannings-
systemet er det derfor av stor betydning atdetleggestil
rette for fleksible og desentraliserte iitdanningstibud
gjennom blant annet nettbasert undervisning, slikatdet
er mulig å bygge formell kompetanse samtidig som man
ed jobb. Innenfor høyere utdanning tilbyrogså NTNU
etter-og videreutdanningskursi ingeniørgeolOgi for ..
bygge, og anleggsledere.i underjordsarbeid. Kommunal"
og regionaldepartementet arbeider med å fremskaffe
bedre kunnskap øm hva som hemmer ogrremmeretìer"
og videreutdanning(EVUi nænngslivetpåtversav
regioner Og næringer.

ì

, I
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Montering av reguleringsventil for kjølekrets. Arbeidet utføres av lærlinger hos HustadmarmorAS. Foto: Hustadmarmor AlS



Rekruttrig av arbeidstaere
Mineralnæringen gir tilbakemeldingomknapphet på
. arbeidskraft fra sentrale faggrupper, Foruten tiltak som
rettesmot å bedre rekrutteringen tilMNT~fagene
nasjonalt, er arbeidsinnvandringen måte å imøtekomine
behovet på. Mange av dem som nå rekrtltteres ti mineral-
næringen fra enkelte faggrupper, kommer:f utlandet
fordi deterfå i Norgemed riktigkoinpetanse.

Øktrekruttiing àvingeniørstidenter

Gjennom realagstrategienarbeider regjeringen med
å øke rekruttc~ringentil ingeniørstudier. .

Ladslinjetilbud
Regjeringehgirtilskudd til1andslinjetibud iblant annet
V g2Anleggsteknikkog Vg3 Anleggsmaskinmekaniker
slik at elever i hele landet kan få tibudet.

TILTAK Merkunnskip om ettrutdnning
Regjeringen vil fremskaffe merkiinnskap om hva som
fremmer og hva som hemmer ettr-og videreutdanning.Studieplasser innenfor reaIagogteknologi

Regjeringen vil vurdere flere studieplasser innetior
realfag og teknologi i forbindelse med de årligè stats-
budsjettene. og vurdere utvkling av ressurser for fag
i griinnòpplæringensom errelevante for
mineralnæringen.

Dialog ommineralnreiingens.langsiktge.
kompetasebeho~
Regjeringenvilstyke dialogen mednæril1gen om de
langsiktige behovene for utdanning ogrekriitteringi

næringen,.og fortsette satsingen på samar'bid mellom
utdanning og arbeidsliv.

Utvkling av kompetase i mineralnærigen
.1 samarbeid med næringen vil regjeringen vurdere en.
styrking avkompetaseutvkling j inineralnæringen både.
foråmøtekompetahsekravene imineralloven ogforå
sikre bærekraf imineralutvnningen;

Professorat i niiiieralteknikk ved NTNu .
NTNU er N orgesfreinste fagmiljø for høyere utdarining
påinineraleltet. Regjeringen mèl1er det erviktlg å styke
.utdanningsretnihgen i mineralteknikkved.NTNU og har
i 2013bidrattrredstøtte ti etprofessorat imineralteIrikk
ved NTNU. Regjefingen vil videreføre støtten ti
professoratet.

Professorat i malm- og ressursgeologived ViT
Regjeringen bevilgethøsten 2011 ialt 9 inil. kroner ovèr
feinar tlletnyt professorati inalin. ogressursgeologi ved
Universitetet iTrorrsø.Satsingen imiebærer en styking
avfagretninger sOlIlutgjør basiskunnskaperi leting,
undersøkelser og analyser av mineralressurserog
geologiske formasjoner.

Samarbeid med næringslivet
Regjeringen ønsker tettere koblinger mellom utdannings-
institusjonene ogarbeidålivet,. og har fra 201 i. pålagt alle
statlge universiteter og høyskoledietablere råd for
samarbeid med arbeidslivet (RA).



For&kning og.kimnskapsutvkiinger enforutsetningJor

utvkling av en effektiv, lønnsom og miljøvennlig mineral~
nænng i Norge; Forskningi tilknyting tilIeting etter, .
utvnning, forvaltning eller foredling-av mineralske
ressurser i Norge skjer både . innenfor næringslivet,
høyere utdanningsinstitusjoner, . instituttssektoren. og.
fagetater. Bedrifene. i mineralnæringen har varierende
forskningsàktivitet. Det skyldes biant annet at bednftsstør-
reIsen varierer fra &tore internasjonale konsern til små
bedrifter. Forskningsbehovetvarierer også med aktivite-
tene. Mange bedrifer innenfor metallmalmer og industri-
mineraler har krevende kunder og ..
deponeringsutfordnngersom stilerkrav om kontinuerlig
vektlegging av Fò U.Bedrier innenfòr byggeråstoffer .

sompùkk, sand og grus, har.ofte aidrehovedutfordringer
hvor for&kning ikke står like sentralt.

Mineralvirksomhet kan påvirke natur og miljø i betydelig
grad underclrinog etter atdener avsluttet. Foratnorsk
mineralnæring skal være blant verdens mest miljø-
vennlige, er det nødvendig at næringen kontinuerlig
arbeider for en renere produksjonmed miridre bruk av
kjemikalier, godedeponenngsløsniriger ogniuligheter for
åredusere mengderi restiasser,herunder gjennom
utvkling av alternative anvendelse avrestmasser. Det er

også behov fòr merkunnskåp òm miljøkonsekvenser av
mineralvirksomhet.

I Nordområdemeldingen heter det at regjeringen vil
legge til rette for økt verdiskaping og menneskelig
· aktvitét i rird,samtidigsom miljøverdiene. og natur-
mangfoldetopprettoldes. bet va.slesogså at kunnskaps.
grunnlaget for ivaretakelse av miljøhensyn i.landbasert
næringsutvkling skal videreutvkles,. Regjeringen vil
styrkekömpetansen og kunnskapen om miljø og miljø,
konsekvenser av mineralvrksomhet. . . .

Innenfor universitetsmiljøene er.mye av forsknings-

aktviteteri konseritrert ti NTNU, meI10gså Universitetet
iBergen; UniVersitetet i OSIQ; Universitetet i Tromsø,
Universitetet for miljø~ og bioviteriskap og Universitets- .

senteret på Svalbard har virksomhet innenfor òmråder
relatert til. mineralnæringen.
. Blantforskningsinstitusjoriene er det spesielt SINTEF
og Norges geologiske undersøkelse som har forsknings-
aktivitet på området.Andrenasjonale forsknings-
institusjonêr som er involvert, erNòrges geotekniske
institutt, Instituttforenergitelrikk, Norskinstitutt for
vânnforskningog forskningskonsernet NORU1: For. . . - .
områdene trygg sjømat og marine økosystemer er
Nasjonalt instituttfòrernænngs-og sjømatforskning..

(NIFES) og Havforskningsinstituttet sentrale.
Norges forskningsråd har en viktig rolle idet norske

forskningssystemet både som forskningspolitiskrådgiver,
finansiØrav forskning og som møteplass. Forskningsrådet.
finansierer alle fagområder og alle typer forskning i .
spekteret fra gtunnforskningtil irinovasjon,og skal også
medvirke til iriteriisjonaliseririg av rirsk forskning. .

Forskningsrådets støtte ti forskning knyttet ti mineral-
ressurser var i 2011 på rundt 25 milL. kroner. Støtten går
over flere programmer og òrdninger, som Skattefunn,
Brukerstyt Innovasjonsarena (BIA) , Gassmaks, Havet og
Kysten, CLIMIT, senteròrdningen for forskningsdrevet
innovasjon og ordningen mednærings~PhD. Den årlige
andelen til et European Science Foundation-prosjekt 1

rettet mòt mineralressurser inngår også i anslaget.
Skattefunnognærings-PhD har ikke søknadsfrist og
søknader-avgjøres løpende, mens øvige ordninger er
basert på nåsjonalkonkurranse medutlysning av midler.

Skiittefimiler en. rettghet&basert skattefradragsordning
der kravet ti forskningshøyde ikke er stòrt.Bedrifersòm
erregistrert iN orge, kan søke om fradrag på skatten for
sine utgifter iforbindelsemed etforsknings- eller .

utvklingspròsjekt.Små og mellòmstore bedrifter får 20
pst. aV prosjektkostnadene. som skattefradrag gjennom
skatteoppgjøret, mens storebedtierfår 18 pst. Kçistnads,

i . European Science Foundation .er en europeisk samarbeidsorganisasjon som

består avi alt79 medlemsorganisasjoner fra 30 europeiske land, vesentlig fors-
kniiigsrådog vitenskapsakademier. i tillegg til Forskningsrådeier Det Norske
Videnskaps-Akademi medlemjiå norsk side. . . .



rammen foregenutfrte Fo U~prosjekter som kan inngå
i fradragsgrunnlaget er 5,5 mil. kroner per bedrif per
inntektsår. I ordningen ligger det et særlig incentiv ti

samarbeid med forskningsmiljøer ved at den ådige
rammen økestil Umil. kroner dersomprosjektet
gjennomføres med enforskningspartner.. Forskningsrådet
anslår næringens andelav porteføljen i Skattefunntil o,i
pst. Bedriftene innenformineraimeringen synes således
ilien grad å benyte seg av Skattefinn.

BIA er Forskningsrådets største program for å stimulere
ti økt forskningsinnsats i næringslivet. BIA støtter de
beste forskningsbaserte innovasjoiisprosjektene ibredden.
av norsknæriiigsliv innenfor områder som ikke er dekket
av andre programmer i Forskriingsrådet.Kravet til
forskningshøyde er her høyere enn vedSkattefunn.
I litvelgelsenav prosjekter legges det vekt på i hvilken
grad prosjektene representerer innovasjon, forsknings-
kvalitet, bedrisøkonomiskverdi, samfnnsøkonomisk
nyteverdi; internasjonal orientering og utløsende effekt
på næringslivets egen Fo U-innsats. Mineralnæringen har

kontraktsansvar i ett av de pågående BIAprosjektene.

N ærings-PhD er en relativt nyordning. som skal sikre
forskerrekruttering i næringslivet. . Ordningen er en
treårig forskerutdannelsederkandidatenetar en ordinær
doktorgrad. Stipendiatene er ansatt i enbedrif,og
problemstilingen som kandidaten arbeider medi sin
forskning har klar relevàiisJorbedriften. Bedriene som
inngår avte om Nærings.PhD, får et årlig økonomisk
tilskudd fra Forskningsrådet som tisvarer maksimalt

. 50 pst. av gjeldende stipendsats over 3 år.
Regjeringen har motttt innspil fra SINTEF, NGU ..

og NTNU om en nasjonal FoU- og innovasjonsstrategi
knytet til tilgaig, utnytelse, foredling og bruk av mineral-
ske ressurser. Aktørene anbefaleråoppretteetnyt
forskningsprogram i Forskningsrådet,. MINFORSK.
Forskningsrådet har på sin side iitarbeidet et kunnskaps-
grunnlag på dette feltet; basert blant annet på egne
analyser, innspilfra forskningsrriljøer ogdialogmed
relevante næringsaktrer. Idette kunnskapsgrunnlags~

. dokumentet beskrives ressurssitu~sjonen, det gis en.
vurdering av miljø. og samfunnsmessigeutfordringer, og
rammer og innhold ien muligforsterket forskningsinnsats
beskrives. Viktigefôrskningsområder som er ideritisert
omfatter blant annet miljøògsider ved forvaltning av alle
faseri mineralproduksjonen, geologiske modeller og
.letemetoder, uttk av ressurser og drif.samt tekniske

løsninger for foredling. av mineralske råstoffer. Dette er
alle områdersomkan være krtisk viktig for videre
utvklirigav næringen. Forskningsrådet vii bruke kunn-
skapsgrunnlagsdokuinentet i sitt videre arbeid. .

Næringsaktørene synes i begrenset grad å hautnytet .
. de mulighetene som ligger innenfor eksempelvis Skatte.
funn og andre tigjengelige virkemidler. Regjeringen.
menerat en vesentlg del avde beliovenesom næringen
skisserer vil kunne ivaretasirinenforeksisterende
virkemidler; Regjeringen vurderer det derfor per i dag
mindre relevantå opprette énegen, spesifkk satsing rettet

.. niotmineralindushien og dens forskningspartnere; men
forventer at Forskningsrådet bidrar ti enakvinobilsering
av aktørene mot aktuelle virkemidler. HVis næringen også
engasjererseg aktivt i dette, vil NæriIigs,: oghaidels-
departementet vurdere å igangsette et forskningsprogram
rettet mot mineralvirksorrhet medrrålsettng om økt ..

. verdiskaping i næringen innenfor miljømessig forsyarIíge
rammer i sameksistens med andre interesser. .

Regjeringen mener Nörgevil ha stort utbyte avå
prioritere internasjonalt samarbeid. innenfor mineralfeltet.

. EUs rammeprogram for forskning erdêtmestomfat-
tendeinternasjonale samarbeidet norskeforsknings-
miljøer deltRrtNorge deltari EUs rammeprogrammer for

. forskning og teknologisk utvklng, Deltakelsengirrtorske .
forskningsmiljøerIiktilgangtil forskningsaktivitetene.

innenfor rammeprogrammet som forskningsmiljøelieinnenforEU. . .

I
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Analyser av jordprøver kan gi viktig informasjon om fordelingen av grunnstoffer i berggrunnen. Fra NGUs feltarbeid i Tysfjord 2012. Foto: NGU



TEuropakolImisjonens Råvareinitiativ fra2008er FoU om
mineralressurser et viktig satsingsområde. FoU-satsingen
skalerverve kunnskap for å uiVikle bærekrafgtilfrsel
iiv mineralske ressurser fra europeiske kilder, og ti å
redusere forbruket av mineralske råvarer gjennom økt
ressurseffektiviteog resirkuleting: Europakommisjonen
har signalisert at rammeprogrammetHorizon 2020, som
stårteroppi2014, vil styrke vektleggingen av mineraler.

Regjeringen mener norskebedrler og forskere har gode
muligheter til å hevde segi konkurransenom EUs
forskningsmidler på mineralområdet. Norges forsknngsråd
haren viktig rolle å spile for å gjøre flere forsknings-
institusjoner og bedrieri stad til å delta iEU-samarbeidet.

Nordisk samarbeid er viktig for utvkling av mineral-
. 
næringen. Ressursgrunnlaget.for.mineraer i Norge, Sverige

og Finland strekker seg påtvers av landegrensene. Detre
landene kan med fordel finne felles samarbeidsområder.

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til å etablere et
felles kunnskapsnetterk for mineraler - N ordMin- som
skal.styke samarbeidet mellom kunnskaPsmiljøer,
næringen og myndighetene idenordiskelandene.En

fellesnordisk plattorm vil ogsa: ha en positiv innvirkning
på deltaelsen i EUs forskningsaktiviteter. Regjeringen ser
positivtpå et styrket nordisk samarbeid på dette området.

Samarbeid knytet tilmineralressurser eret prioritert
områdefor det norske formannskapet i Barentsrådet
(2011-2013). Deter allerede etablert etgodtsamarbeid
mellom de geologiske undersøkelsene i Barentsregionen
om en felles database for viktigemetållorekomster.
Databasen utvkles til også å dekkeindustrimineraler.

Andre mulige samarbeidsområder er utdanning,
prospektering, teknologi, begrensning av miljø-

konsekvenser; konsekvenserforreindrütogandre
naturbaserte næringer. og forvaltningsmessig rammeverk
. Regjeringen har opprettet en stillng som spesialutsending
for utdahtiing, forskning og teknologisamarbeid ved den
norske ambassaden i Moskva med ma:l om å styrke

. samarbeidet med Russland på dette området. Regjeringen ..
vil benyte sin formannskapsperiode i Barentsrådet til å

styrke samarbeidet påmineralområdet. Når det gjelder
miljøkonsekvenser av mineralvirksomhet og forholdet til
urfolksinteresseriArktis og nordområdene, er også

Arktisk råd etaktueltforum for samarbeid.

Mobilserig for øktbrtl av FoUiininerarigen
Regjeringeilser betydningen av at det utvkles tistrekkelig
systematiskogJangsiktig kompetase iforsknings-
miljøene og atnæringen kan utnyte denne kunnskapen
i egen innovasjonsvirksomhet. Regjeringen legger ti
grunn atNorges forskningsråd, innenfor rådets gjeldende
ordninger, mobilserernæringen til. økt bruk av rådets
virkemidler.

Styket kunnskap oinmiljøkonsek.enser

av inineratutvnriing . .
Miljøverndepartementet vil ta initiatiV-til å styke
kompetansen og kunnskapen om miljøkonsekvenser av
mineralvirksomhet ved Frarsenteret iTrolIsø.ForlIålet

eråutvkle et sterkt fagmiljø som gjennom varig, målrettet
FoU-virksomhet skal bygge opp kompetase og frem-
skaffe kunnskap om miljø og miljøkonsekvenser. Dette
skal gi grunnlag for utvkling av forvaltningsstrategier sOm
kan begrense miløkonsekvensene, og sikre at natur" og..
niiljøvernhensyn. og virksomhet knytet ti bærekrafg
brùk av naturen ivaretas på en best mulig måte;

Norges forskningsråd som pådrver
Norges forskningsråd. skal være en pådriver for. norsk
. deltakelse. innenfor relevante europeiske samarbeids-
areriaer, sliksom den industrielle teknologiplattormen
for bærekrafige mineralressurser, og detriye offentlig-
private partnerskapet innenfor prosessindustrien. i EUs
ramlIepl"gram fodorskning og teknologisk utvkling.
Forskningsrådet skalarbeideaktivt for' å informere
norske miljøer om mulighetene for europeisk
forskningssamarbeid,

Oppfølging avEUsråvareinitiativ

GjennOm EU-delegasjonen. i Brussel følger spesial-
utsendingene for forskning og næring utviklingen
innenfor EUsråvareinitiativ og relevante aktiviteter
for mineralnæringen.

Eotmanskapi B~entsrådet
. Regjeringen viibenytte sin formannskapsperiode
i Barentsrådet til. å styrke samarbeidet på mineralområdet.

Etablering av et Nordisk luskapsnetterk
-NordMin
De nordiske næringsminiètrene besluttet høsten 2012 at

det skal etableres et felles kunnskapsnetterk for mineraler
-NordM1n;Netterket skal bidra til å stykedet nordiske
kunnskapssamarbeidet på inineralömrådetfor bedrifer,
myndigheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner;
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4.SIVARETAKELSÉ AV MILJØHENSYN

4.5.1 INNLEDNING

Uttk av mineraler kanrnedfre landskapsendringer, støy,

og titslipp av støv og forurensende stoffer som kan gi .
negative konsekvenser fornaturtyer; . atter og frluftsliv.
I endel tilfeller innebærer mineralvirksomhet utslipp av
kjernikalier. . . . .. .. . .

Eiikelte tyer mineralvirksorrhetførertil store mengder.
restiasser somikkeharannen anvendelse og Som derfor

må deponeres. Ved deponering er det viktig at miljø"
effektene er godt kartlagt, og atrnan :fnneren rniljø-
messiggod løsning for deponeringen.

De. direkte konsekVensene for naturtyer og artsrnang~

fold vil hovedsakelig være tap eller forringelse av artenes
leveområder ellernaturtypenes utbredelse, gjennom .
inngrep og bruk aV areaL. Mineralutvnning kan også endre
ellerforringe livsbetingelsene for arter ognaturtyeri
ornkrngliggende områder gjennom endrede. avrennings-
forhold, og gjennom økning eller reduksjohi hærings~
tilgang. For frluftliv kan mineralVirksomhet innebære
forringelse av opplevelse og reduserte bruksmuligheter. .
Tilfrsel avfremmed~toffer tilmiljøetkan ha betydning for
mattygghet i sjø og ferskvann. Mineraluttk og depone-
ring kan også hakonsekvenserfor annen virksomhet.

4.5.2 NÆRMERE OM DEPONERING AV RESTMASSER

· Utvnning av metaller og industrimineraler medfrer ofte

betydelige mengder restiaSser. Utvnningen omfatter
uttk avgråberg for å komme tilressursene; ogned-

knusihg av store mengder stein for å taut malreneller
mineralet (oppredriingY De finkornede restmassene fra
oppredningen kallésav'gangmasse. Mineralene males ti

enfirihetsgrad som gjør det mulig å ¡;kiUe ut deerikelte
mineralkòrnene.. Deretter brukes gjerne mekaniske og
kjemiske prosèssertil å øke renhetsgradeniproduktene;
I mange tilfeller vildetderfor følge kjerIikalierrred
restiassene når de senere skal deponeres. Mengden
avrestmasser kan være stolÍorenkelte tyer mineraler.

Håndtering av gråberg og avgangsrnasse vil derfor være.
en sentral pronlemstillingved planlegging av mineraluttk.

Det ere! mål å minimere mengden restiasser. Rest-
massene hari mange tilfeller etpotem;ialforbrukti
aiidré formål. Dettekan for eksempelværefyllmasse,
overdekkingav deponier og:(orurenset sjøbunn,btl1k ti
andre produkter som jordbrukskalk eller som innsatsvare
i produksjon.av ulike typebygningsmaterialer.Transportc
kostnadene erimidkttidi de fleste tilfeller høye,og
enhetsprisene for de aktuelle produktene er Iave. Dette
. begren.ser mulighetene for alternativ bruk eller videre"
salg. Selvmederi optinial ùtriytelse avgråbêrg og avgang, .
vil det sOmoftest være nødvendig å deponererestmasser

somikkekanbrukes eller omsettes på annen måte. Både
under planlegging og dri av mineralvirksomhet. som.

medfrerrestiasser, bør bedrifer arbeide forat en økt

andel avrestmassene kan benytes til andre formåL.
Tilbakefyllng av gråberg eller avgang i gruvereller

dagbrudd kan bidra til å redusere mengden masser som
må deponeres andre steder. Når fast fjell knuses, øker
volumet avmassen rnedenfaktor pål ,3- 1,5. selv med stor
grad av tilbakefyllng.derdetteer mulig; vil det likevel være
. behov for deponering .Tilbakefylling der dette er mulig ut
fratekniske; økonomiske oggeologiskeforholdkaIi være
en godiøsning. Samtidig bør tilbakefyllng unngåsderdet
fortsatt er betydelige ressurser som ikke er utvnnet.

Tilbakefyllngskal utredes som etsl1Pplement ti andre
deponerihgsløsnitiger,bådepå land ogi sjø. Om tilbake-

fyllng er et egnet tilta, må vurderes konkret ¡hvert tilfelle.
Dette må skje ut fra el1helhetsVùrdering hvor man blant
annethensyntarresterende ressurser,kostnaderbedriften
påfresòg ulemper for miljøet ved ikke å tilbakefylle.
.På grunn av kostnader til transport oginfasttuktur må

deponering foregå i uttakets og oppredningsverkets
umiddelbare nærhet. Tilgjengelige. arealer er avgjørende
for valg av deponeringsløsning itillegglil påvirktiing på.
mi.turmiljøet. kostnader,. muligheten for gjenbruk av
masser og mulige konsekvenser for annen.nædngs-.
virksomhet og andre ititeresser.

Historisk har gråberg vært deponert på land,mens
avgangsmasser hat vært deponerti sjø ellerinnsjø der
hvor gruven ellerdagbrûddet har ligget tiært slike

områder. Landdepotiierbørhelst legges i naturlige
forsenkninger i naturen slik at man slipper å bygge
kunstigebarrieret og dammer som må etterses.og
vedlikeholdèS i lang tid; Ved mineralutvnning i kystrære
områder kan sjødeponi være et mulig alternativ ti .

deponering på land. .
Både deponi på land og sjødeponier kan ha miljø-

konsekvenser. Deter ikkemtilig å angi på generelt

grunnlag hvilken tye deponering som er miljømessig

rnest forsvarlig. Hvilken deponeringsløsningman bør .
velge må Vùrderes konkreti hvert enkelt tilfelle. Dette vil
avhenge av bergart, driftsform, fysiske og kjemiske
egenskaper ved avgangs-ogdeponimassene, egenskaper
ved akelle. deponiareaiér, aiealheslag,. Iniljøkonsekvenser

Og hvilke avbøtende tita sbm kangjennOrnres.Valgav
deponiløsning må avgjøres på bakgrunn aven grundig og
faktabasertvurderingav påvirkning på nåturmiljøet,
kostnader ogrnuligekonsekvensertor annen nætitis~

virksomhetogandre iiiteresser. .
SjøQeponiogavrenning fra land kan hatiegative ..

miljøkonsekvenser, også utover nærområdet for mitieral"

drien, herunderkonsekvenserforgye- og oppvekst-

områder for fiskog skalldyr ogmatIiie økosystemer:
Slike konsekvenser må være gjenstand fot en grundig



vurdering. Det samme gjelder konsekvenser for sjømat-
trygghet og konsekvenser for annen aktivitet. Dette omfatter
også en vurdering av spredning av finpartikler i avgangs-
rnassene og virkningene av dette.

Det har i lengre tid vært en diskusjon om hvilke forhold
som bør utredes ved vurdering av mineraluttk og
deponeringsløsninger. Nærings- og handelsdepartementet,
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
har hatt en god dialog med mineralnæringen, sjømat-
næringen og miljøorganisasjoner om dette. Regjeringen
mener det er behov for å videreføre og utvikle denne
dialogen. Målet er å legge grunnlag for en felles forståelse
av utfordringene og finne frem til løsninger som gir
grunnlag for utvikling av både sjømatnæringen og mineral-
næringen innenfor rammene aven god miljø- og ressurs-
forvaltning.

4.S.3 AVVEININGER MELLOM POSITIVE VIRKNINGER

AV MINERALUTTAK OG MILJØBELASTNINGER
Ved etablering av ny mineralvirksomhet skal fordeler
og ulemper knytet ti virksomheten avveies. På den ene

siden er hensynet ti verdiskaping, næringsutvikling,
lokale og regionale ringvirkninger, skatteinntekter for

samfunnet og andre viktige samfunnsinteresser som for
eksempel forsyning av byggeråstoffer. På den andre siden
må belastningen på naturmiljøet, muligheten for alternativ
arealbruk, negative virkninger for andre næringer,
kulturminner eller befolkning i form av støv, støy eller
miljø skadelige utslipp og andre tungtveiende samfunns-
interesser vurderes.

Kommunen som planmyndighet må vurdere de samlede
virkningene når det besluttes om det skal avsettes arealer
til et mineraluttak. Regjeringen forventer at kommunene
i denne prosessen har en god dialog med dem som vil
berøres av et uttak, slik at den endelige beslutningen
om etablering tas på et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Mange mineralvirksomheter medfører forurensning
som krever utslippstillatelse. Ved vurderingen av utslipps-
tillatelser skal miljømyndighetene vurdere de forurensnings-

messige ulempene ved mineraluttaket, sammenholdt med
samfunnsmessige fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil
medføre.

TILTAK

Etablering av møteplass mellom mineral-
næringen, sjømatnæringen, miljøorganisasjonene

og myndighetene
Nærings- og handelsdepartementet vil i samarbeid med
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
ta et initiativ til å etablere en møteplass for dialog om
miljøutfordringer og sjømattrygghet ved mineralutvinning
og deponering der representanter for mineralnæringen,
sjømatnæringen, miljøorganisasjonene og relevante
faginstitusjoner innenfor disse områdene er representert.
Målet er å legge grunnlag for en felles forståelse av
utfordringene, og finne frem ti løsninger for videre
utvikling av både sjømatnæringen og mineralnæringen
innenfor rammene aven god miljø- og ressursforvaltning.

Klarere retningslinjer for etterbruk eller
tilbakeføring av områder
Direktoratet for minera1forvaltning skal i samarbeid med
Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeide veilednings-

materiell om planlegging for etterbruk eller tilbakeføring
av områder etter at mineralvirksomheten er avsluttet.

Vurdering av tilbakefyllng
Tilbakefyl1ng skal vurderes som et supplement ti andre
deponeringsløsninger, både på land og i sjø.

Bedre kunnskap om sjødeponi
Det skal gjennomføres et toårig forskningsprosjekt for
å styrke kunnskapen om ulike sider ved sjødeponi.
Uavhengig av forskningsprosjektet skal søknader om
sjødeponi behandles på vanlig måte, og tilatelser skal
kunne gis hvis en samlet vurdering tisier det.

L Norge har deponering av avgangsrnasse i innsjøer vært brukt flere steder, blant annet knyttet til uttak av kobber. Vann fungerer som oksygenbarriere og bidrar til ä stabilsere

avgangsmassene. Slike deponier må anlegges slik at det ikke føres partikler fra deponiet nedstrøms i vassdraget. Foto: NTB Scanpix
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4.6 OMDØMME, SAMFUNNSANSVAR
OG LOKALSAMFUNNET

Mineralbedrifer må aktivt ta samfunnsansvar. Dette
innebærer at samfunnsansvar er forankret i bedriftenes
strategier og er en integrert del av driften. Virksomheten
må drives miljømessig forsvarlig og være bærekrafig. Det
krever blant annet at bedriftene tar i bruk ny miljøvennlig
teknologi og har åpne prosesser med lokalsamfunnet og
andre berørte parter om bedriftens virksomhet. Dialogen
med vertskommuner, lokalbefolkningen og andre næringer
er en viktig del av bedriftenes arbeid med omdømme
og samfunnsansvar. Mineralselskaper som har eller
planlegger mineralvirksomhet i områder hvor det Iinnes
samiske interesser, må være oppmerksom på det særlige
behovet for dialog og samfunnsansvar her. Å ta samfunns-
ansvar innebærer ikke bare plikter for mineralnæringen,
men gir også muligheter ved at det gir grunnlag for økt
aksept for mineralvirksomhet og et godt forhold ti
lokalsamfunnet.

Omdømme, samfunnsansvar og samspilet med lokal-
samfunnet, andre næringer og samiske interesser har
kommet høyere på agendaen for mineralselskapene.
Norsk Bergindustri har utarbeidet særskilte etiske
retningslinjer for å fremme seriøsitet og ryddighet i
bransjen. Det er viktig at disse retningslinjene utvikles
i takt med samfunnsutvklingen.

Det er i utgangspunktet kommunene som står for
arealplanleggingen, og som avgjør om områder skal settes
av ti mineralutvinning. Lokale myndigheter forventer
positive ringvirkninger av næringens virksomhet ved blant

annet lokale arbeidsplasser og titak for å sysselsette lokalt
bosatte. Mineralselskaper som vurderer å starte opp
utvinning, bør derfor synliggjøre positive lokale ring-
virkninger av virksomheten.

Mineralvirksomhet vil ofte kunne gi positive virkninger
for flere kommuner enn vertskommunen. Samtidig vil
store etableringer kunne gi kostnader for vertskommunen
ved for eksempel behov for økte investeringer i infa-
struktur ener økt belastning på kommunale tjenester. Små
kommuner vil kunne oppleve store endringer på kort tid
og få tilført flere og andre typer arbeidsplasser enn
kommunens innbyggere selv kan dekke. Aktuelle verts-
kommuner bør derfor ha god dialog med andre berørte
kommuner. De bør sammen vurdere hvilke ringvirkninger
mineralvirksomheten kan ha for kommunene, og hvordan
disse eventuelt kan samarbeide om å håndtere virknin-
gene av mineralvirksomheten.

Regjeringen forventer at mineralbedrifter har en aktiv
og konstruktiv holdning ti lokalsamfunnet og alle berørte
interesser. Samtidig må bedriftene kunne forvente å bli
møtt med ansvarlighet og ryddighet fra andre samfunns-
aktører.

Norge har ryddige arbeids- og lønnsforhold i nærings-
livet, et velutviklet rettighetssystem og åpenhet og
gjennomsiktighet i forvaltningen. Dette er faktorer som
kan medvirke til at internasjonale mineral bedrifter som
er opptatt av forutsigbare rammer for næringsvirksomhet
og eget omdømme, vurderer Norge som et interessant
sted å drive mineralutvinning.

Det finnes flere eksempler i Norge der tidligere tiders
gruvedrift krever opprydningstiltak. Det er særlig

Saging av blokkstein, anortsitt ¡ra Sirevåg i Rogaland. Foto: Rolv Dahl/NGU



utvnningen. av metaller fra sulfidmalrrgniver hvor
avrenning av surt og metallholdig gruvevann og sigevann
fra. deponier har redusert vannkvaliteten for elver og.
. innsjøer, og har dermed hatt negative koiisekvenser for
økosystemet, spesielt fisk, i disse vannforekomstene.
Denneiorhistorien representerer fortsatt en omdømme-

. . messig utfordring for næringen. Det forventes at bedrifer
i dag tar ansvar for ådrivêmiljømessigforsvarlig og ikke
påfrer samfunnet unødig belasthing. .

Økt kuunskapom miljøVrkningene avrrineral-
virksomhet har ført ti en stadig skjerping av miljøkravene:
N orge er allerede i dag blant de landene i verden med
strengest miljøkravfor næringsvirksonihetDette gjelder
også for mineralnæringen. Dette legger grunnlag for
. miljømessig forsvarlig dri og medvirker derrred til
å bedre næringens omdømme. .

Erfaringene frafl~reiJrosesser knyttet ti etablering av
mineralutt har de siste årene vistat det er et behov for .

å etablere. en større grad av felles forståelse av hvilke
forventhinger mineralnæringen og andre berørte Parter
kan ha til prosesserknytet til mineraluttk

. . , .
Utabeidelse aven ((bestpractice)) sjekkiste
Nærings- og handelsdepartementet viltainitiativ til at det
blir utåbeidet en sjekkliste med. "best practice" for leting,
undersøkelser, etabléringog utvidelse av uliketyper
mineraluttk, herunder deponering ogbrukav kjemikalier.
Arbeidet vil skje i nært samarbeid medmineralnæringen,
sjømathæringen, miljømyndighetene,fiskerimyndighe- .
tene ogandre berørte interesser.

4.7 ET FOROTSIGBART RAMMEVERK FOR
MINERALVIRKSOMHET I NORGE

.Mineralvirksomhetkrever planlegging med omfattende
kartlegging og utltidninger som kan sttekkeseg over

mange år. Forutsigbare raminer og ettydeliglovverk
er grunnleggende for at mineralbedrifteneskalsatse
iN orge, for å tiltrekke utenlandsk kapital og mineràl-
kompetanse, og for å realisere regjeriIigens mål om en
verdiskapende ogvekstkrafgmineralnæring; Dette er
også enforutsethirigforå sikre en bærekrafg og
sarnnsmessig forsvarlig forvaltning og utvnning av.
mineraIressursene, og-for å realisere. regjeringens .rrål
om atnotsk mineralnæring skal være blant verdens mest
miljøvennlige.

Lovverket skal sikre verdiskaping og sannnetsbehov
for mineralressurser, samtidig som det skal gjøres en
avveining mot andre hetisyi. Det innebærer at depositive
virkningene ved en mulig ny rnineralvirksomhet:må
avveies mot konsekvenser for andre interesser og andre
hensyn.. Det kan være andre næritiger,. naturmiljøet,
kulturminner, .lokalsamfnn, samiske interesser. mv.

Et målrettet arbeid med. sikte på et regelverk som gir
god forutsigbarhet ogmertids" ogkosthadseffektive
planprosesser, vil bidra tlI å redusere næringslivets
administrative kosthader, . men også gi mer effek:vbruk
av offentlge ressurser~

4.7.' LOVVERKET
Mineralloven er et bransjeregelverk for mineralnæringen
i Norge og fastsetter grunnleggende rammer for. å drive
mineralvirksomhet. Loven trådte i kraf!. jaiiuar 2010,

og erstattet fem gamlelover, Dennyemineralloven er et
viktg skritt for å forenkle regeIverket på mineraleltet,
ogforâskape oversiktlge og forutsighàreramnie~ .
betingelser for mineriinæringen. Loven regulerer leting,
undersøkelse og utvnning av mineralressurser, og erverv
av bergrettgheter. Formålet med minerallovenerå
fremme og sikre samfnnsmessig forsvarlig forvalthing
og bruk avmineralressursene i sarnsvarmedprinsippet

Arbeid med sainnsansvar
Regjeringenforventer almineralnæringen arbeider
målrettet med onidøinme,sainrinsansvar og samspil
niedlokalsamfnnet og andre berørte interesser. Samtidig
må.mineriilbedtifene kunnefotvente å bli møtt med
ansvarlighet og ryddighet fra andre. samfnnsaktører.
Mineralselskaper som har, eller planlegger mineral-
virksomhet i områder hvor det er samiske interesser,
må særlig være bevisst påhehovet for dialog ogsamfnris-
ansvar her. . .. . .
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om en bærekrafg utvkling. Loven har bestemmelser
som skal sikre at miljøhensyn blir ivcietatt, og at opprydc
ningetter.drift bekostes av tiltakshaver og tas hensyn ti
allerede i planleggingen av drifen. Videre hadoven
. bestemmelser ~ör å sikre at samiske iriteresserivaretas
ved mineralvirksomhet. .

Mineralloven skiller mellom mineraler som er eid av
staten og de som er eid av grunneier. Staten eier metaJler.. - . - ...
med en egenvektpa, 5 gram/em3 ogover,sanitmalmer av
slike metaller. Detteomfatterblartannetkrom, mangan,
molybden; niob; vanadhim, jern,nikkel,kobber, sink; sølv,
gtill, kobolt, bly, platina, tinn, wolfår,urarr,kadmium og
thorium. Også arsén og titaner stadig eid. Alle andre
mineraler er eid av grunneieren. I hovedsak kan grunn-
.eiersinineralerdelesirrni tre hovedkategorier; naturstein,
byggeråstoffer og industrimineraler. . .

Det er komrnunalemyndigheter sorngjennomplan-
og bygningsloven regiilererområder ti råstoffutvnning.
Uttk av mineraler må foregå hinenfor ranimen aven
godkjentreguleringsplan.Kommurienmåvtrdere de.
. sarnlede virkningene av tiltaet når det besluttes om. .
arealer skal. settes av tí mineraluttk. Dersom forslag til
kornmuneplanens arealdel omfatter nyt eller utvdet .
område for mineraluttak og/eller deponi, skal konsekven"
ser for rniljøog samfunn utredes. Dett omfatter blant
annetkonsekvenserfor andre næringer, transport
forurensning,naturrnangfold, marine ressurser,
mattrygghetog kulturrninner. .

Detaljert planleggingav titaet skjer ved utarbeidelse
av reguleringsplari. Forslagtil reguleringsplanmed
tihørendekorisekvenstitredning utarbeides og bekostes
normalt av den som ønsker å starte mineraluttk. Samlet
uttkav mer ehn2 milt m3masse, og mindre uttak som
kanfå.vesentlge .virkningerfor. miljø.ellersamfnn,
omfattes aV regelverketom konsekvem~utredninger. ..

Plan-og bygningsloven åpnerfor fastsettelse av statlg
arealplan. Staten trer da inn ireguleringsmyndighetentil
kommunestyet.Derspm det erbeliovîorå tilrettèlegge
formineralutvinning i områder hvor kommunene ikke
ønsker å. planlegge for dette; kan staten tiretteleggefor
virksomheten ved bruk av statlg arealplan dersom
samnnsmessige hensyntilsier det. staten kan også
henstillekomrniirieriom å utarbeide arealdel tilkomrnune-
planellerreguleriiigsplan. Regjeringen mener dett er .
verktø som kan være aktuelt å vurdere nærmere for
å bidratilgjeiinomføring aV betydelige prosjekter for

tltvnrririg av mineraler. Det kan også være aktuelt for å .
sikre verdi:tllemineralressurserfor fremtidig utnytlse.

Itillegg til mineralloven ogpÍan-og bygningsioven;
reguleres mineraivirksombet også av andre lover. Det kan
være nødvendig med tillatelse eller avklaring etter blant.
anhétnatûrmangfoldloven, forurensningsloven, motor- .
ferdselloven, mat¡oven, kulturminneloven og vann- .

ressursloven. Leting, undersøkelsesarbeider og drif på
mineraler vil som regel væreforbudt i verneområderog
i funksjonsområder for prioriterte arter. I. områder med
utvalgte naturtyerskaldet tas særskilte hensyn,

Naturmangfoldlovener sektorovergrPende oginne-
holder femprinsipperforbærekrafg bruk av natur;
Krav om kunnskap, føre var-prinsipPet, samlet belastning,
miljøpåvirker betaler,. miljømessig gunstigste. teknikkog.
lokalisering. Disse prinsippene skalleggestil grunn som
retningsliIljer vedbeslutninger som berører natur-
mangfoldet. .

Etter forurensningsloven er det forbudt å forurense
med mindre det er tillatt i lov, ~orskrift eller gjennom
særskilt tillatelse.. Forurensning ved utiav mineraler
krever utslippstilatelse. utslippstillatelser knytettiluttk
av statenè mineraler gis av Klirna- og forurensnings-
direktoratet, mens utslippstillatelser knytet til uttk av
grunneiers mineraler normalt gis av fylkesmannen
. dersom ikke annet er særskilt bestemt. . Fomrensning
fra uttk av pukk og grus krever normalt ikke særskilt

tillatelse, rnen er regulert i forurensningsforskrifen.
Ved vurderingen avornutslippstilatelseskal gis ogpå.

hvilke vilkår, skal det legges vekt på forurensnings~
messige ulemper ved titaket sammenholdt med fordeler
ogulemper ved tiltaetfol øvig. En utslippstillatelse
regulerer blant annet bruk av kjemikalier. Virksornhete. r

som. brukelprödukter med innhold. av kjemiske stoffer
som kan medfre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal
etterproduktkorrtrolloven vurdere om det finnes alternativer
som medfrer rniridrerisikoforslikvirkning.Virksomheten
skaU såfall velge et slikt alternativ hvis det kan skje uten
uririeligkostnad eller ulempe. ...

Avfallsfòrskrifen regulerer spesifkt håndtering av
restmasserfra mineralvirksomhet.. betsom établering av
deponi vil gi negative konsekvenser for miljøtilstanden .
i grunnvann;.ferskvanii eller kystvann, må deponeringen
oppfyllevannforskriftens krav til nye tiltak og aktiviteter.
Etter mat¡oven plikter bedrer å varsle tilsynsmyndighetene
dersom det foreligger grunn ti niistanke orn at bedrifens
\Trksornhet kan medføre fare for at næringsrnidler blir
helseskadelige. Det erfastsatt øve greiiseverdier for
tungmetal. i nskog sjømat i forskrif til matloven.

Ihenholdtil (,Prosedyrer f6r konsultasjoner mellom
statlgeinyndigheter ogSametIngeb,. har. statlige myndige

. heter plikt ti á konsultere Sametinget og eventuelle .andre
såriske interesser i saker som vil kúnne påvirke saiiske
interesser direkte. Konsultasjonsprosedyrene har bestem-
tnelserorn hvordan konstiltasjonene. skal gje~n(miføres.
Plikten til å konsultere samiske .interesser vil kunne inntre
når det overveies å gitillatelsetilunderaøkelse eller .

utvnning av mineralressursed områder med samiskeinteresse~ .



Ny iiinera11òv
Regjeringen har fått på plass en ny minerallov som har
erstattetfem gamle lover. Loven varet viktig skritt for
å forenkle regelverket på mineralfeltet, og for å skape
oversiktlige og forutsigbare rammebetingelser for
mineralnæringen. .

4.7.2 SAMFUNNETS BEHOV FOR EN GOD FORVALTNING

.AVMINERALRESsURSENE

Det er etøkendearealpress i Norge.Ofte er det mot-
stridenrleiriteresser knytet til arealdisponeringen i
kommunene. Miljøhensyikan tisi vern eller begrenset
aktvitetI:ensyiet ti. ulike samnnsformål. sòmbolig-
bygging,frluftslivel1er annen riæringsvirksomhet kan tisi
at arealer båndlegges ti annen bruk enn mineral-
virksomhet. Behovet for å sikre verdifulle mineral-
forekomster for fremtidig utnytelse må vurderes i slike
prosesser. Dett er viktig for å unngå atmineralorekomster

. av potensielt stor verdi blir avskåret fra fremtidig. utnytelse
og verdiskaping uten at dette er vurdert nærmere.

L "Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging)) stadfester regjeringen at planleggingen må
. syrliggjøre minera1essurser av riasjonal og ægional
betydning, slik at disse kan ivaretaspå en måte som ikke
er ti hinder for fremtidig verdiskaping; Dette skal være
retningsgivende for avveininger ved utabeidelse av

regionale og kommunale planet. For å sikre dagens og .

fremtidig behovfor mineralressurser,forventer regjeringen
at fylkeskommunene. (regional planmyndighet) og
kommunenevektleggerdette hensynet i sin areal-
planlegging. Regjeringen forventer ativaretaelse av
mineralreSsui'serinngåri relevanteplanveiledere~.

For at ínineralorekomster skal ivaretas i areal-
planleggingen,..måplanmyrdighetene. ha tilstrekkelig
kunnskap omforekomstene og ompotensialet for fremtidig
verdiskaping. Slik kunnskap. eravgjørende for avveiningen
av årealbruken til ulike formåL. Noen fylker har egen
region-. elierfylkesgeolog som kan bistå fylkeskommunen
ogkollmunene med verdifll kunnskaporn håndtering .
avmineralsp0rsrnåL .Buskerud,Telemark ogVestfoid

fylker har valgtå ha felles regiongeolog. Dehar også
utabeidet en særskilt strategiplan for regiongeologen

for 2013-3016 basert på det geologiske samarbeids-
prograrnmet mellom de tre fylkene.

Direktoratet formirteralforvaltning kan legge ned
innsigelse mot kommunale planer for å sikre mineral-
forekomster for fremtidig mineralvirksomhet Innsigelser
kahfremmesispørsmålsom er av nasjonal eller vesentlig
regional betydning, eller av andre grunner av vesentlg
betydning for direktoråtets saksområde. Slike innsigelser

må baseres på et godt faktagrunnlag, god kartlegging og
klassifisering avforekomstene;

økt fortettng isentralestrøkharført ti økt areal-
.konflikt mellom uttak. av byggeråstoff og annen arealbruk.
Samtidig er tilgang til byggeråstoff, slik som pukk og
grus, avgjørende for utbygging av infastruktur, boliger

og næringsbygg. Det er en utvkling i enkelte regioner
livor avstandert mellområstoffuttk ogforbrukssted øker.
Dette fører isolert sett til økt belastning på veinettet/økt
forurerisning og økte kOstnader for samfunnet gjennom
dyrere bygg og samferdselsprosjekter..

For å sikre enetfektiv og bærekrafg ressursutnytelse
mener regjeringen at det er nødvendig at fylkes-
kommunene Og kommunene ved utarbeidelse av plan-
strat(~gier1eggeropptil en langsiktig og helhetlig
utnyttelse av ínineralressursene i fylket.Dette vil bidra
til å realisere regjeringens mål om vekst Og øktverdi-
skaping i mineralnæringen. .

Deter nødvendig med en effektiv koordinering og
planlegging av uttk av mineralressurser. Kommunene
bør V1rdere hvordan nåværende og fremtidige behov for
mineralressurser kimsikres ved revisjon av kommunepia:-

nens arealdeL. Regjeringen mener det er viktig at planpro-
sesser knytettilmineraluttk erforutsigbareog effektive,
og ei' basert pågod kunnskapornmineralressurser,
mulige konsekvenser for miljøet og andresaninnsinte-
resser. En nær dialog rnellom titakshåvei',komrnunen og
andreberørtC~ myndigheter og interesser er nødvendig for
å oppnå dette; Ifylker med store mineralorekomster bør
regionale planeroínatte ressursforvaltningenav minera-
ler ogha retningslinjer for lokalisering. av uttk .

Regjeringen merierat slike regionale planerer gode
redskapèrfòråstyrke overordnet og samordnet.
plarlegging for å sikre fremtidig utnytelse aVrnineral-
forekornster.Regionale planer vil bidrå til å . øke kommune"
nes ogfylkeskomrrunenes.kompetânsé ommineral~
forekomster, og dermed også giøktforutsigbarhetfor
mineralprosjekter. . Samtidig kan regionale planer bidra ti
at hensynet til naturmangfóldetblirivaretatt på en god
måter planleggingen.

Påsamrte måtekan interkommunaltplansarnarbeid
være et egnet virkemiddel for å sikre enhelhetligforvalt'
ningav minera.lressurserie, og for gjennoínøring av.
regionale strategier på mineralområdet. Statlgeellèr .

regionale myndigheter kan også ta initiativ til utarbeidelse
av planer etter plan-og bygnitigsloven for å ivarêtà
planoppgaver av regional eller nasjonal betydning.



.. Sikre fremtidig behov for inineralressurser.
Foråsikre dagens ogfremtidig behov for mineral"
. ressUrser, forventer regjeringenatfylkeskommunene
og kommunene vektlegger hensynéttil mineralressurser.
i arealplanleggingen.. Det er ikke minst viktig for bygge-

råstoffer slik som pukk-og grusforekomster. ..

Ivaretaelseav mineralressurser.iplanveiledere

og planstrategier .
Regjeringen forventerat ivaretakelse avmineralressurser
skal inngålrelevanteplanveiledere og planstrategier:.

Forventning om effektve planproses~et
Regjeringen forveiÌterat planprosesser knytet til mineral- ..
uttk er forutsigbare og effektive, og er basert på god
kunnskap om mineralressurser, mulige konsekvenser for
miljøet ogandre sarfunnsinteresser.

Lokalt samarbeid
Regjeringen mener at regionale planer og interkommunalt
plansamài:beid ergöde redskaper for å stýrke planlegging
for å sikre fremtidig utnytelse av mineralforekomster.

Geologisk kunnskap ifylkeskoinmunene
Fylkeskommunenebørvardere å tilknyte seg geologisk

kunnskap, vedfor eksempel bruk avfylkesgeolog.

forvaltningen, erdetnødvendig at verdien av slike
ressurser synHggjøres. Nörgesgeologiske Undersøkelse
skal innen 2014 utvikle et klassifikasjonssystem for
mineralressurser basert på verdiskapingspotensial og
regionalt ressurshehöv der det fremgår om ressurser er
av regiorial ellernasjonalbetýdning.Dette skal være et
verktø ti bruk i kommunal, regional og statlig
arealplanlegging. ..

Sikrl1gav verdüullemineralorekomster
for freiitidigutiytlse .
. Regjeringen vil vurdere nærmere hvordan verdifulle
mineralressurser best kan ivaretas i arealplanleggingen
veid opp mot andre. samfunnsinteresser og arealhensyn.
Forriåleterå sikre dagens og fremtidig behov for
mineralressurser,og legge til rette forøkt verdiskaping
og arbeidsplasser i.distriktene. Arbeidet vilskje.i regi.av
Miljøverndepartementet og Nærings" og handels~

. departementet.. Bruk av virkemidler i plan- og bygnings-
lovenogeventuellebéhov for forbedringer i loven vil
bli vurdert. . .
. OppdaIeringav temaveilederfor mineralutt

Miijøverndeparterientet vil i samarbeid ùied Direktoratet
for rrineralforvàltning revidere "Temaveilederen om uttk
av mineralskeforekórrster og planlegging etter plan-og
bygningsloveil slik at den blir mer dekkende for
underjórdsdrif.
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4.7.3FQRUTSIGBARE OG EFFEKTIVE PROSESSER FOR

KONSEKVENSUTREDNINGER

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger
i plan. og bygningsloven er å klargjøre virkningene av
planer og titasom kan ha vesentlge. konsekvenser for

miljø og sainnn. Konsekvensutredninger skal sikre at

vesentligekonsekvenserfor miljø og samfnntasi betrakt-
ning i planleggingen, når det tas stillng til om planen eller
titaet kan gjennon1øres, og når det besluttes hvilke vilkår
sorn eventuelt skal stilles. Kunnskapen som fremkommer i
konsekvensutredningene, brukes også i vurderingen av en

eventueU.utslippstillatelse.
. . En konsekvensutredning skaL dekke alle beslutnings-
relevante forhold. Dett omiattrogså alternative
deponerlngsløsninger. For å sikre en effektivJremdri
i iitredningsprosessenbør slike forhold identifiseres i en
tidlig fase. Dette forutsetter atforslagettil planprogram
sendes på høring ti berørte aktører og at disse deltar
aktivt i høringen. Règjeringen forventer. at berørte aktører.
gir innspil ombeslutningsrelevante forhold. og innenfor

fastsatte tidsfrister. Relevante innspil i entidlig fase kan
reduseretidsbrukog kosthader for titakshaver,
kommunen og andre berørte interesser.

Konsekvensutredninger ved planlegging av mineral~
uttk er i mange tilfeller meget on1attende, og krever
en rekkedelutredniriger av ulike tetnaer. Den samlede
kostnadenkari bli høy.

Etter. tidlìgere planlovgivning godkjente Direktoratet
for mirteralorvaltning bedrifterts forslag til titrednings-
program ogkonsekvensutredning, og gjennomfrte
høring. På bakgrunn av utredningsprogrartret,

konsekvensutredningen oginnspili høringen laget
direktorateten innstilling til kommunen som inngikk
i saksgrunnlagetfor kommunens planvedtak. . . ..

Siden 2005 har kommunenefastsattplanprograrnmet
med tilhørende utredningsprogram og sendt dette på.
høring. PlanprogramJor nyemirierahittk skal forelegges
Direktoratetfor mineralforvaltningtil uttlelse; I saker

som kan komme ikoriflikt med riasjonale eller viktige
regionaleherisyn; skalpianprogrammet også Jorelegges
Miljøverndepartementet før det fastsettes av kommunen.

Etableringen av store mineraluttk skjer ofte. i. små
komriuner. Sakene er komplekse, og krever betydelìge .
ressurserogkompetase.For en kommune kan det være
. enestegangd.en. koordinerer et slikt arbeid; Tilbake- .
meldinger fra næringenkantydepåaldeti flere plan- .

prosesser er et press på kommunene fra ulike aktører Om
at. det må kortsekvensutrèdés forhold som ikke nødvendigvs.
er beslutningsrelevante~ For kommuner med små ressur~
ser Og litefagmiljøkandetvære krevende å vurderehva
som er rekvant å utrede,. og hvilke forhold som. Ikke er
beslutningsrelevante. Dette . kan forsinke.planprosessene

og føre til at konsekvensutredningen blir mangelfl1 eller .

at det brukes tid og ressurser på å utrede forhold som
ikke er relevante for beslutningen.

Regjeringen vil at Direktoratet for mineralorvaltning
skal få en mer aktiv rolle vedkonsekvensutredning av
stØrre mineralprosjekter. Deter behovfor ettettere
samarbeid. mellom direktoratet og kommuner i slike
saker. Detteforutsetter atkommunen og direktoratet blir
enige om et opplegg forgjennomføringenavkonsekvens-
utredning etter plai- ogbygningsloven. Dersomkommunen
ønsker det; skaldirektoratet stå for gjennomfringen av
konsekvensutredningsprosessen helt eller delvis. U ansett
vil kommunenfortsatt være besluttendeplanmyndighet.
For å sikre ert rask avklaring avansvarsdelingerimellom
kommunen og direktoratet; må tiltakshaver sende

. forslagettil planprogram til begge partersamtidig.
Dette forslaget vil gi økt fleksibiltetved . større

konsekvensutredningsprosesser av mulige mineraluttak.
Det vil også sikre en effektiv koordinering mot fagorganer
og relevante kompetasemiljøer tidlig i . arbeidet, og gi mer

tids- og kostnadSeffektive prosesserfor alle involverte
parter. Forslaget krever endring i forskrift om konsekvens-
utredninger.

Arsvaret for at konsekvensutredningeneblidaglig gode
og beslutningsrelevante ligged stor grad hos tiltakshaver
i slìke prosjekter..I.utredningsprogrammet som sertdes på
høring bør tilta. . shaver redegjøre forhvo. rdanutrednin.gs-. . -, .'.
oppgaven tenkes løst, slìkathøringsinstansenekan
kòmme med konkrete innspil til dette fremfor generelle

inrtspillom hva de ønskerutredet;,Ved å vektegge dette
kan mineralbedrifter selv bidra ti mer tids- og kostnads-
effektive prosesser;



Forutsigbareogeffekûve planprosesser
Regjeringeniiar som mål å redusere næringslivets
administrative kostnader.som følger avJovpålagte krav.
Regjeringen vil identifisere tiltak for. å effektivjsere

. planleggingen med sikte. på økt forutsigbarhet og mer
tids. og kostnadseffektivebeslutningsprosesser. Miljø-
verndepartementetvi. isamarbeidmedNærings" og
handelsdepartementet og Kommunal- og regional"
departementet nedsette en arbeidsgrûppe for dette
àrbeidet.Arbeidsgruppen skal vurdere brukav vjrkemidler
i plan- og bygningsloven, ogeventielle behov for for~
bedringer i loven. Berørte.departementer Vil bli involvert
Iarbeidet.

Tettre .saiarbeid mellom kommuner
og Ðirektratet for ininer;iorvaitningved

konsekVensutredninger av større mineralutt

Forslag til planprogram vedstørre mineraluttak skal
sendes både til kommunen og ti Direktoratet for mineral-

forvaltning. Kommunen Og direktotatet blir enige om
opplegget forgjennornririg av konsekVensutredning

etter plan~ og bygningsloven. Dersom kommunen ønsker
det, skaldirektoratetståfor gjennomfring av komse-

kvensutredningen; Kommunen skal fortsatt være beslut-
tende planmyndighet.

Tydeligekravtilkol1sekyensutredninger
Regjeringen vil utarbeide veiledningsmaterieii og sjekk.

· lister fÖråklargjøre hvilke temaer som skal konsekvens"
utredes ved planlegging av mineraluttk Og
. deponeringsløsninger. Direktoratet for mineralforvaltning
vilisamarbeidmed Klima" ogforurensningsdirektoratet
ha ansvaret for å utabeide materialet. Arbeidet skal
gjennomføres i. samarbeid. med relevarite fagmyndigheter,
herunder Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, . mineral-
næringen og andre berørte næringer, .

4.7.4 UNDERSØKELSER EtTER STATENS MINERALER

Minerallovenharen enkelprosedyre for behandling.
avsøknàder om undersøkelsesrett til statens mineralet.
Formålet eråbidratilat flere mineralforekomstetblír

undersøkt, noe som igjen kan gi grunnlag for utvnning.
For åstimuleretilundersøkelse og for ååmotvrkeat
undersøke re båndlegger etområdelengerenri nødvendig,

nle det i mineralloven. innfrt progressive avgifter for. .
undersøkelsestetttil statens mineraler;

. Mineralloven åpner for at flere aktører kaiha
undersøkelsestettl samme område, Undersøkeren med
best prioritet... i praksis den som hat søktførst~ har..

. fortrini:srett ti. å foreta undersøkelsesarbeider. Andre kan
bare undersøkeettersamtyldre frad(ni med best prioritèt.

Avgiften som skal betales fot uudersøkelsesretten;
. er derimot lik uavhengig av prioritet.

Etter mineralloven kan undersøkelsesrett bare nektes.
dersom søkeren tidligere har brutt vesentlge bestemmelser.
i minetalregelverket.. Dagens regler sikrer. ikke alltid
effektiv lèting j områder hvor det er gitt undersøkelsesrett.
Strengere krav, for eksempel at søkeren må fremlegge en
konkret plàn fonindersøkelseneog dokumentasjon på
relevant kompetanse, vil gi rnineralmyndighetene bedre
styingsverktøy. og en mer effektivforvaltning.

TILTAK

Gjennoingang.av reglene om: undersøkelsesrett.
til statens mbieraler . . .
Næririgs- og handelsdepartementet vil vurdere endringer
i reglene om undersøkelsesrett ti. statens mineraler.
Hensyriet ti kostniidseffektivitet, verdiskaping og
næririgsutvklingogsamfnnets behov£or kontroll vil
vektlegges i arbeidet. .

4.7;5. DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING

En effektiv, kompetent og frerntidsrettet mineral"
forvaltning eretkonlrrransefortrinn for norsk mineral-
næring,og bidrar til mer forutsigbare rammebetingelser
for mineralvirksomhet og en nedre ressursforvaltning.

Direktoratet for mineralorvaltning med Bergmesteren
for Svalbal'der statens sentralefagetatfor forvaltriingog
utnyttelse av rnineralressurseneiNorge, inkludert på .
Svalbard. Direktotatetskal bidratilå realisere

regjeringens overordnede mål om økt verdiskaping basert
på en samfnnsmessig forsvarlig utvnning av mineraler.
Etåten tildeler undersøkeIsesrett og utvnningstetttil
statensmirieraler, gir. drifkonsesjon forminetal-

. virksomhet for utvnning av alletyperminetalet og er
høringsinstas Isaker om mineralske tessutseretter..
plan- og bygningsloven.

Direktoratetformineralforvaltning har viktge oppgaver
ved fastsettelsen av planprogrammer og ved
konsekvensutredningerettérplan-og bygningsloveri der
disse berøtermiiieralvirksomheL Dersom planene kan ha
negative konsekvenser for rhinéralvirksomhet og

..fremtidig.utnytelse avmineralressurser, kàn direktoratet
fremme innsigelse. .

Videre gir direktoratet tillatelser etter mineralloven,
og fører tisyn med atminetaluttakdrives i samsvar med

. 
loven. Direktoratetådministrererogså miljøtiltak og
sikringsarbeider ved nedlagte gruver der statenharet
ansvar. Mineralloven og økt aktiVitet i næringen har ført
til nye arbeidsoppgaver og økt ärbeidsmengde. fòr . .direktoratet . . .

For: å nå regjeringens mål om vekst og bedre forutsig-
.barhet for næringen èr det avgjørende med en kompetent.



og effektiv mineralforvaltning.Høsten 2011 gjennomfrte
. PricewaterhouseCooperspå oppdrag fra N æririgs- og
handelsdepartementet en ekstern evaluering av

Diréktoratetfor mineralforvaltning. Evalueringen viser at
det erhehov for styrketvirksomhetsstyng, bedre
organisering; økt kapasitet og styket kompetnnse ietnten.
. Det fremgår at direktoratet ikke hadde tistrekkelige.. .

ressurser til å utfre alle 10vpå1agteoppgàver. Videre
fremkom det àtetnten må stykes for å ivareta sin over-

ordnete rolle i forvaltningen av Norges mineralressurser,
og for å følge opp næringen på en bedre. og mer systematisk
måte. Dette er også nødvendig for aletaten kan veilede
næringen, kommuner og andre aktøreri mineralsaker.
Evalueringen er fulgt opp gjennom økte bevilgninger.
i statsbudsjettetfor2012og for 2013. En økt satsing på
.effektiv saksbehandling; veiledning ogkommunikasjon vil
.legge et grunnlag fôrnyetnbleringer, Og økt mineral-

produksjon i etablerte bedrifter. .
N ærings- og handelsdepartementet mener det er

nødvendig å øke bemanningen i Direktoratet for mineral~
forvaltning, og atetaten arbeider aktivt med å styke
kompetansen pårelevantefagområder~ .

økt beinanningi Direktratet forinineral-
forvaltning
Direktoratetfor mineralforvaltning skal styrkes, Formålet
er at etaten skalkunne gjennomfre sine oppgaver på en
effektiv og god måte; Styrkingerivil skje gradvis. .

Kompetäseplan. .
Direktoratet formineralforvaltning skal utabeide
en kompetanseplan som gjør etàten godt rustet tilåutfre
sine oppgaver. rilanen skal omfatte. hvordan. etaten best
kan utnyte sin samlede kompetanse, herunder innenfor
naturmiljø og forurensning, jus ogsarnnnsøkonomi.

Forsterket samarbeid mellomÐirektoratet
for inineralorvaltniiig og Norges geologiske
undersøkelse ...
Direktoratet for mineralforvaltning og Norges geologiske
undersøkelse samarbeider på flere områder. Direktoratet
har behov for styrket kompetanse på sentrale fagområder.
Samarbeidet skalstykes og utvdesforå gibredere .

kompetansetilgang ogøkteffektivitet igjennomføringen
. av oppgaver.

Øktbriikeroriebterig
Djtektoratet fot mineralforvaltting skal iverksettetiltak

som gir økt brukerorientelÎngog bedrek:ommunikasjon
og tilgjengelighet overforllineralnæringeri, kom.munene
ogandte brukere, Formålet eråredusere næringens .

administrative byrder, og bedre tilgangen på relevant
kunnskap og informasjon om etablering og drift av.
mineralvirksomhet i Norge. .

Satsing på digitale løsninger.
Direktoratetfor mineralforvaltning skal øke. i;atsingen

på digitale løi;ninger for å gi mer effektiv saksbehandling
og bedre veiledning og kommunikasjonmed mineral~
næringen ogandrebrukere.

4.7.6 SKATTER OG AVGiFTER

Mineralvirksomhet genererer pengestrømmer til. staten
gjennom detalmitinelige skatte~. ogavgiftsregelverket på
samme måte sOfÌannen næringsvirksomhet.I tilleggkan
kommuiiene fastsette eiendomsskatt.Ut over dette
fastsettes det irrineralloven særlige avgifer ved
undersøkelse og ùtvnning avmineralressurser.

De som harundérsøkelsesretteller utvnningsrett til
statens mineraler, betaler en åtsavgiftil staten for å ha
rettighetene. Itillegg skal den som utvnner statens
mirieraler;betaegtunneieren en årsavgift påO,5 pst. av
omsettin,gsverdien,Ved utvrining av sta.teris mineraler på
Finnmarkseiendommens grunn;.skaldét i tilegg betàles
en forhøyet grunneieravgIf på 0,25 pst. . . .

Mineralloven gir Nærings- og handelsdepartementet
hjemmel til å fasts.etteforskrift ombetalitig aven årlig
avgift til staten ved utvnning aV statens mineraler. Per
i dag. er det ikke fastsatt noen stik avgift.

Undersøkelse og utvnning av grunneiers mineraler
genererer per i dag ikke særskilte avgiftsinntekter til
staten, men til grunneieren soroer eIerav ressursene.
Størrelsen på vederlag fastseìtesi avtale mellom grunne
eieren ogundersøkereneller utvnneren.
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4.8 MINERALRESSURSER PÅ HAVBUNNEN

Havområder kan inneholde viktige mineralforekomster
med potensial for mulig fremtidig lønnsom utvinning.
Av særlig interesse er vulkanogene metallforekomster ved
såkalte "svarte skorsteiner)). Det finnes slike forekomster
langs atlanterhavsryggen, herunder ved Jan Mayen og
nordover, men omfanget er ikke kartlagt.

Norge har sterke fagmiljøer og bedrifter innenfor under-
vanns- og dypvannsteknologi som brukes i olje- og
gassnæringen. Disse kompetansemiljøene gir muligheter
for utvikling av teknologi ti leting, undersøkelse og mulig
fremtidig utvnning av mineralforekomster på havbunnen.

Kartlegging i regi av Skagerrak-prosjektet og llere
andre prosjekter har påvist områder med sand og grus
i Nordsjøen og Skagerrak. Forekomster finnes også langs
norskekysten, både utenfor og innenfor grunnlinjen.
Utvinning av sand og grus fra havbunnen foregår i flere
land rundt Nordsjøen, men ikke i norske havområder.
Kartlegging gjennom MAANO-programmet viser at det
er slike mineralressurser i Barentshavet og utenfor
Lofoten og Vesterålen. Skjellsand er en annen mineral-

ressurs i kystsonen. Utvinning foregår i mindre skala
i Agder-fylkene og langs Vestlandskysten. Norske hav-
områder er i liten grad kartlagt. Det kan derfor finnes
andre mineralressurser med potensial for kommersiell
utnyttelse.

Mineralvirksomhet ti havs kan få økende betydning.
Dagens regelverk om undersøkelser og utvnning av
mineralressurser på norsk kontinentalsokkel er ufullstendig,
og ikke tipasset dagens situasjon. Det er behov for en
reform av regelverket.

50rt, metallrikt vann på 300 grader celsius strømmer ut aven såkalt "skorstein"på havbunnen, 300 km vest for Bjørnøya. Langs denne undersjøiske, vulkanske fjellkjeden midt
i Atlanterhavet er det påvist forekomster av kobber, sink og gull med en anslått omsetningsverdi på 1-5 mrd. kroner. Foto: 5enter for Geobiologi, Universitetet i Bergen



4.9 MINERALVIRKSOMHET I OMRÅDER MED
SAMISKE INTERESSER

Samiske interesser, og særlig reindrift, finnes i store
områder i Norge, og særlig i de nordligste fylkene.
Reindrift foregår i dag i vel 140 av landets kommuner,
på et areal som utgjør om lag 140 000 km2, eller om lag
40 pst. av Norges fastlandsareal, og strekker seg fra
Finnmark i nord ti Engerdal i Hedmark i sør. Fra og med
Finnmark ti og med Sør-Trøndelag foregår reindrift på
i overkant av 80 pst. av landarealet.2

Regjeringen har igangsatt et ekstraordinært kart-
leggingsprogram for Nordland, Troms og Finnmark
(MINN-programmet). Kartleggingen har vist at det i disse
fylkene er mineralforekomster som kan gi grunnlag for
nye lønnsomme arbeidsplasser og forsyne samfunnet med
mineralressurser. Mineralvirksomhet kan være areal-
krevende og innebære miljøutfordringer. Slik virksomhet
kan også øke presset på samisk kultur, reindrift og
næringsutøvelse. Regjeringen har som utgangspunkt at
mineralvirksomhet skal drives miljøforsvarlig, og i en

2 NOU 2007:13 "Den nye sameretten" pkt. 10.2.1.

balansert sameksistens med reindriften og andre samiske
interesser i slike områder. Samenes rettigheter som urfolk
skal etterleves. Det er behov for et styrket kunnskaps-
grunnlag knytet til mineralvirksomhet i områder med
samiske interesser.

En av forutsetningene for god sameksistens er at
selskaper som driver mineralvirksomhet i områder med
samiske interesser tar samfunnsansvar, har en åpen dialog
og opptrer ansvarlig. Dette kan gjøres blant annet ved
aktivt å følge OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper og "UN Guiding Principles on Business and
Human Rights)). Disse omhandler blant annet menneske-
rettigheter, offentlghet om vesentlge forhold ved
virksomheten, lokal kapasitets bygging og ivaretakelse
av hensynet ti miljø, helse og sikkerhet.

Utvkling av mineralvirksomhet krever en konstruktiv
faktabasert dialog og gjensidig vilje til å foreta tilpasninger.
Å legge ti rette for en god sameksistens er et ansvar som
påligger alle berørte parter. Det er også avgjørende at
partene på et tidlig tidspunkt i utvklingen av et mulig
mineralprosjekt har god kontakt med sikte på å identifisere
både muligheter og utfordringer knytet ti slik virksomhet.

Reindrift foregår på betydelige landarealer i Norge. Foto: Gelly Images



Reindrif ogaridre samiske interesser påvirkes aven
rekke planer og tiltak. Dette oiratter utbygging av
vindmøller, hytefelt, vannkraftbygging, inÎrastruktur
. som veiutbygging og krafett samt mineralutvnning.
Det medfører kapasitetsmessige. og kompetansemessige
utfordringerfor samiske aktører å kunne delta aktivt i
planprosesser knytet ti slike tiltak. Regjeringen vil legge
ti rette for at samiske aktører kan medvirke aktivt i .

planprosessene. For å kunne gjennomfre en aktiv
medvirknirig i blant annet planprosessene; er det
nødvendig med kapasitets-og kompetanseoppbygging for
samiske aktører.

Regjeringen har i sin nordområde strategi påpekt
behovet for å utvkle. etiske retningslìnjer for økonomisk
virksomhet i nord, jf. . "Nye byggesteiner i nord; Neste
trinri i regjeringens nordområdestrategh,punkt7.3..Det
fremgår der at regjeringen vil igangsette et arbeid med
utvkling av etiske retningslinjer for ivareÌàkelse av
urfolks interesser ved økonomisk virksomhet i.nord-
områdene. Utvklingsarbeidet skal skje iregi aV Árran -'

. 
lulesamisk senter, Samisk høgskole og Universitetet i

Tromsø i samarbeid med energimiljøet ved Universitetet
i Nordland. Industrien og nærings. og bransje-
organisa.sjoiieneskal involveres i arbeidet med å utvikle .
de etiske retningslinjene. Árran eri 2012 tildelt midler
over tilskuddsordnirigen Bareiits2020tiå igangsette
. et forprosjekt, som skal utvikle et forslag til et flerårig
hovedprosjekt. . .

Regjeringen mener at etiske retningslinjer er viktige for
å skape økt bevissthet hos bransjen om nødvendigheten
. av å opptre ryddig og ansvarlig overfor lokalsamnnet og
andre berørte interesser. Samtidig børbransjensørge for
å utviklede etiske retningsliiijene itaktmed endringer
i samfhnet og utvklingen på feltet som sådan;

MinerallOven har regler for å sikre samiske interesser,
Loven fástsetter atforvaltning ogbrukav mineral-
ressurser skalskje på en måte som ivaretar hensynet til
naturgruhnlagetfor samisk kultur, næringsliv og sam-

funnsliv.Lovenskalanvendes i samsvarmed foikerettens
regler om urfolkog ininoritetel Dissereglenegjelder
. generelt for hele landet, og har betydning i alle områder
med samiske interesser. .

Hensynefti samiske interesser i saker som gjelder
mineralvirksomhet, ivaretasogsåi annet regelverk. .
. Sametinget kanfrèmme innsigelse m.o. t .forslag tilkoil.mu-
neplaiiens arealdelog reguleringsplaner i spørsmål som
er av vesentlg betydning for samisk kultur og nærigsutø
velse. Det er komruiiensom plaimyndi.'ghet som avgjør. - - ..
om et omr.ådeskal regulerestil råstoffutvnning, og også
på dette stadiet ivaretas hensynet ti samiske. interesser,

lmineralloven er det fastsatt særskilte regledor
Finnmark for å styke ivaretakelsen av samisk kultur og

næringsutøelse. Reglene omfattr særlige varslingsplikter

og krav om særskilt tillatelseforåigangsette undersøkelser.
Ved vurdering av slik søknad og i;øknaderomutvnnings"
rett, prøveuttk og driftskonsesjon skal det legges vesent-
lig vekt på hensynet til samisk kultur, reiiidrift, nærings-
utøelse og samfnnsliv.. I Finnmark skal det dessuten

betaes en forhøyet grunneieravgift ved utvnning av
statens mineraler på Finnmarkseiendommens grunn.

Regjeringen er i gang med åfølgeopputredningenfra

Samerettsutvalget 2 i NOU 2007:13 Den nye sameretten~
Utvalget harfremsattforslag om endringer i mineral-
10vgi\liiigen og ien rekke andre sektorlover. Itillegg har
utvalget blantaiinettoreslått eri ny saksbehandlings- og
konsultasjonslov.Justis~ og beredskapsdepartementetog
Fornyings", adtninistrasjons- og kirkedepartementet har et
hovedansvarfor oppfølgingen áv forslagene fra Samerett-
utvalget 2, meri oppfølgingen skjer i samarbeid med
berørtedepartemehter; N ærings- og handelsdepartementet
vil ha et hovedansvar fot oppfølgingen av forslaget til
endringer i mineralloven.

I den grad det i oppfølgingen av strategi for mineral-
næringen blir aktuelt med andre tiltak som vil kunne
herøre.samiske interesser direkte, vil det bli.gjenhomfrt

. 

konsultasjoner med Sametinget og andre samiske
interesser i trådmed Prosedyrerforkonsultasjoner
mellomstatlge myndigheter og Sametinget.

TILTAK

.Ivaretaelse av samiske interesser ved mineral-
virksomhet utenfor Fmnmark
Som et ledd i. oppfølging1m av Samerettsutvalget 2 vil .
regjeringen vurdere. mu det i mineralloven skal. innføres
særskilte regler for å ivareta samiske interesser ved
mineralvirksomhet utemorFinnmark. Nærings- og.
handelsdepartémentetvil ta initiativ til konsultasjoner
om saken med Sametinget og Norske Reindriftsamers
Ladsforbund våren 2013, og vil legge ti rette for en mest
mulig effektiv prosess. Arbeidet vil skje i samråd med
Fornyings~, .admiiiistrasjons- og kirkedepartementet
I arbeidet vilman blant annet se på de erfaringer som er.
gjort ved forvaltningen aV reglene ¡mineralloven som
gjelderfor mineralvirksomhet ¡Finnmark. Regjeringen
har ikke tatt stillng til om det skaIforetas eventtelIe
endringer i mineralloven. .

Styketkunl1skapsgruniiiag knytt til mineral-
virksoiieti omràder med$âtiske interesser
Når det V'rderes oppstart av undersøkelser, etablering
ogdrift avmirieralvìrksomhet, er det Viktg at allé ihteres-
serteparter har tigang til et godt faktagrunnlag og
kompetansestatus knytet ti slik virksomhet. Det giret

felles grunnlag for å vurdere muligheter og utfordririger
knyttet ti virksomheten. . .



Nærings- og handelsdepartementet vil gi Direktoratet for
mineraliorvaltning i samarbeid med Sesam (Senter for
samiske studier ved UiT) i oppdrag å utarbeide et tilfeds-
stilende kunnskapsgrunnlag om virkninger av mineral-
virksomhet for reindrift og andre samiske interesser.
Arbeidet skal forankres hos mineralmyndighetene,
næringen, samiske og andre berørte interesser. Nærings-
og handelsdepartementet vil invitere Sametinget og
Norske Reindriftsamers Landsforbund ti konsultasjoner
om utforming av mandatet for oppdraget.

Arktsk Råd
Arktisk råd er en arena for å diskutere virkningene av
mineralvirksomhet i Arktis og nordområdene knytet til
blant annet verdiskaping, sysselsettng, naturmiljø og
urfolksinteresser.

Kapasitets- og kompetansebygging for
samiske aktører

Nærings- og handelsdepartementet vil drøfte med
stiftelsen Protect Sapmi muligheten for å gi støtte i en
oppstartsperiode. Stiftelsen skal bistå samiske aktører
med sakkyndig hjelp i prosesser som gjelder areal-
planlegging og utbyggingstitak.

Etiske retningslinjer
Regjeringen vil som et ledd i oppfølgingen av nordområde-
strategien igangsette et arbeid med utvikling av etiske
retningslinjer for å ivareta urfolks interesser ved
økonomisk virksomhet i nordområdene. Årran er tidelt
midler til å igangsette et forprosjekt.

Regjeringen forventer at selskaper som opererer
i områder med samiske interesser tar samfunnsansvar.
Dette kan gjøres blant annet ved aktivt å følge OECDs
retningslinjerfor flernasjonale selskaper og "UN Guiding
Principles on Business and Human Rights)).

..,
.¿:

"'

li~



",~~

~,.

~
'"
""
;:
Ë
ti.. ,
:§

11

~

..-..~;Wi , '" -- ~, ¡¡ 'i ~'. '""¡." . -li ~ '"~ b v. · ."'dl lil

,~
o

~ l ~.
z.. .."l~:~

¡ I:
k
~~

j&
..

i

L

l

i
d

4
_.



~
 
=

:S
.
,
 
"
"
-
 
~
 
-
.
 
~
 
~
 
-
.
 
~
_
_
 
.
=
~
 
-
 
"
'
~
C
-
=

'r~
,,'

~
I i l

..
'!

~
 
~ "..

 '.
' l

(,
 i

~.
.;:

:~
..-

Æ
\, 

. ,
\"

l
~
,
-
'
-
.
 
.
.

FO
T

O
, S

H
lJ

T
T

E
R

SY
O

C
K

;~

i¡
~

8

'"

¡¡

~

~

C
b 

.: 
__

 _
_ 

íP

\

:F
çi

T
O

;.I
ST

O
C

~P
ri

9J
O

fO
T

O
; I

ST
Q

C
K

?H
D

T
ü

'Q
~

~~
~:

,.
"'

""
',.

 .a
¡ 

".
""

'. 
Y

."
 p

,.'
o"

 -
...

.~
:

" 
. .

 1
t#

;£
'"

 : 
.

,; 
/l~

" 
'

~
t
~
'
 
·

\
""

'-"
-''

''':
:~

'.'
v'

~l
"

,',
..:

X
-

'
~
 
¡
~
'

c
J
 
,
'
,
 
1

'
 
"
,
'

It

~'
"

~,
 -

.
.. :

';:
 '"

 '.
:~

 "
"

~~
~.

--
;;~



Utgitt av:

Nærings- og handelsdepartementet

Offentlige institusjoner kan bestile flere eksemplarer fra:
Departementenes servicesenter
Internett: ww.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestiling(1dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00

Publikasjonskode: K-0725 B
Design: Itera Gazette AS
Layout og trykk: Andvord Grafisk
Omslagsfoto: Jørn Holtan

03/2013 - opplag 400



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID: 13/1865Arkiv sakID.: 13/84

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 023/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Wilhelm MorlZenstieme

I Dato: 16.04.2013

86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET AV
EIENDOMMENS V ÁNINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

Vedlegg: l. Søknad fra Svein Jensen om fradeling av tomt for eksisterende våningshus på

eiendommen 86/1 ved Solvik.

Saksopplysninger:

Eiendom'.
Kommune Gnr. Bnr. . . Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn

Fauske 86 1

Fauske 86 6

Fauske 86 21

Adresse
Solvik, 8211 Fauske

Adresse
Solvik, 8211 Fauske

Saksforhold:
Bebygd (i/n) J Samsvar med godkient plan G/n) N
Adkomst dyrka jord (in) N Ivaretar kulturlandskaoshensvn (iln) J
Adkomst gjennom tunet (in) J Avstand tun, meter O

Flere våningshus (in) J Adkomst gårdsvei (in) J
Grenser bolig / hyte (in) J Vemskog (in) N
Grenser dyrkaiordG/n) J

Det søkes om fradelingav tomt på 0,7 dekar for det ene av to beboelige våningshus på
eiendòmmen. Eier/søker skal selv beholde og fortsatt bo i huset på omsøkte tomt. Hensikten med
fradelingen er å gjøre det økonomisk lettere for dattersønnen å overta landbrukseiendommen.
Dattersønnen bor i det andre våningshuset på eiendommen og har planer om å ruste opp og
bygge ut dette huset.



Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drift ved søker/eier, men dyrkamarka (18,7 dekar) høstes
av eier av landbrukseiendom ved Moen. Eiendommens øvrige produktive areal er produktiv skog
som i alt utgjør 1299,3 dekar. Eiendommen er slik sett en av de større skogeiendommene i
kommunen og skogen utgjør den klar viktigste ressursen på eiendommen.

Eiendommen har forøvrig en gammel og forfallen driftsbygning samt et garasjebygg og et hus
for et gårds sagbru og lagring av ved.

Omsøkte tomt med eksisterende bolighus ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er
lagt ut som område for spredt boligbygging LNF -Bl O slik sett synes en fradeling å være innenfor
kommuneplanens bestemmelser.

Det berørte gårdstunet ligger ved enden av kommunal bilvei.

Oversikt over areal ti landbrukseiendommen gnr 86/1,6,21 og omsøkte
parsell:

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord 18,7

Mindre lettbrukt fulldvrka iord
Fulldyrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jQrd 18,7

Overflatedyrka j ord

Innmarksbeite 0,5

Sum overßaltedyrka/innmarkSbeite 0,5

Skog, særs høg bonitet
Skog, høg bonitet 408,9

Skog, middels lJonitet 712,1

Skog, lav bonitet 178,3

Sum produktiv skog 1299,3

Uproduktiv skog 123,4

Myr 14,3

Annen jorddekt fastmark 33,5 0,7

Grunnlendt areal/fiell i dagen
Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 171,2 0,7

Totalt areal 1489,7 0,7

Vurderingsprinsippene i natunangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grunnlag for saksbehandlers vudering. Med grunlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Ardatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i
konflkt med verdifulle naturyper og/eller rødlistearer eller naturfredete områder..

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbru uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbrusmyndighetens skjønn må regnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfusinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grunlag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.



Saksbehandlers vurdering:

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at omsøkte fradeling tilates.

Det er normalt ikke gunstig med adkomst gjennom gårdstun til fradelte boligtomter. I dette
tilfellet vil slik ferdsel i første omgang dreie seg om nære slektninger. Siden en fradelt boligtomt
kan omsettes på det frie markedet, vil det i fremtiden likevel kunne bli helt andre mennesker som
får adkomst gjennom tunet med de ulemper det kan ha. Det er imidlertid lite som tyder på at
denne landbrukseiendommen i fremtiden vil komme i jordbrusmessig drift med ny
driftsbygning og med et tilsvarende aktivt gårdstun. Eiendommen vil nok i tiden fremover være
preget av at den først og fremst er en stor skogeiendom. En slik skogeiendom kan man for
eksempel godt drive selv om man bor et stykke unna eiendommen.

Med grunlag i det foranevnte anses omsøkte fradeling å være forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning og synes ikke i for stor grad å vile medføre drifts- og miljømessige
ulemper for jord- og skogbruet. Omsøkte fradeling synes i tilegg ikke å vile medføre skade for
kulturlandskapet og er ikke i konflkt med kommuneplanens arealdeL.

Når det etableres en fradelt tomt med eksisterende bolighus som i dette tilfellet, vil det være
nødvendig å sikre bolighuset en adkomst, som i dette tilfellet vil måtte være gjennom gårdstunet.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse til omsøkte
fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tilates også med hjemmel i
plan- og bygningslovens § 20-1. Som en betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses må tinglyses en adkomst gjennom gårdstunet til omsøkte boligtomt.

Det gis tilatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt.

Fauske, 12.03.2013

Even Ediassen
rådmann



/
Søknad om deling/justering av grunneiendom I Joumalnr.: LI / I'~

Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§20-i b'okstav m
- jf. § 26-1 og lov om eiendomsregistre ring (matrikkelloven) ka Jlittel3 og 7.
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Alle relevante punkter fra L - 5 må være utfylt ~i Fauske kommune
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Klassering Ð
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Gnr.
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Aj~;iv (~~

Gnr. Bnr.

Adresse

Gnr. Bnr.

Adresse

Gnr. Bnr.

Adresse

- ' . - ' I
Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

J Vf',' (' ,j ~(vJ Ffi

t~~-ltlfl
Underskrft
Telefonnr. dagtid

7-J'l; ~ ( ~ oS
Postadresse

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Postadresse

Underskrift

Telefonnr. dagtid

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Postadresse

Underskrft

Telefonnr. dagtid

Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

Postadresse

Underskrft

Telefonnr. dagtid

Legg ved gjenpart av
nabovarsel, kvittering for
at varsel er gittsendt og
kopi av kart som viser

hvilket areal/grense det
søkes om.

o arealovedøring eller grensejustering med oppmålingsforretning

o fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

2b Søknaden er i henhold til plan/ søknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl
§ 20.1 Ck Kommuneplan o Reguleringsplan O Godkjenttomtedelingsplan ~ Privat forslag

Søknad om
dispensasjon

- jf. pbl § 19-1, fra
bestemmelser i:

O plan- og bygningslov
o forskrift o Vedtekt o kommuneplan O reguleringsplan
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Offentlg virksomhet Offentlig friluftsområde

Parsellen(e)
skal

benyttes ti

o Fritidshus D Landbruklfske D Offentlig veg

D Industrilbergverk D Naturvern o Annet kommunikasjonsarealltekn. anlegg

D VarehandeVbanklforsikring/hotelllrestaurant

Privat vegAdkomst
Pbl § 27-4 og

vegloven
§§ 40-43

o Riks./fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

Avkjørselstilatelse er gitt SØkn. om avkj.tilatelse vedlegges Adkomst sikret ifølge vedlagt dokumenter

Vannforsyning
Pbl § 27-1

Privat felles vannverk. Tilknytningstilatelse vedlegges

Annet

Avløp
Pbl § 27.2

D Offentlig avløpsanlegg
Prvat enkeltanlegg

O Prvat fellesanlegg /((.s Mf IQ

Utslippstilatelse er gitt Søkn. om utslippstil. vedlegges D AvlØp siket ifølge vedlagte dokument

:,;4' Spesifikasjòn av:, pai'seller det er ',sØkt nnl. ,

'. " c.
'..,' r ' . .''- . ,.

Parsell Areal Parsell skal benyttes til Navn og adresse på evt. kjøper/fester
nr. cam2

O :tdc ßo(~c;tln )le. ~Jr..
I I

Journalnummer
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Målestokk 1 : 1000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 03.01.2013

1

30m

TEGNFORKLARING

r .= 1 Fulldyrka jord. !! . Overfatedyrka jord

il Innmarksbeite

Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr

Apen jorddekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

AREALTALL (DEKAR)

18,7
0,0
05
0,0

408,9
712,1
178,3
1234

14,3
28,0
00
5,5
00

148917

192

Kartet viser en presentasjon av valgt

type gårdskart for va/gt eiendom.

Itilegg vises bakgrunnskart for gjenkjenne/se.

Arealstatistikken viser arealer i dekar

av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller
larealtallene.

GARDSKART 1841-86/1
Tilknyttede grunneiendommer:

85/21 .86/1 .86/6

Skog +
landSkap

14227

423 Ajounørlngsbehov meldes ti kommunen.

55
1489,7

Markslagsgrenser

Eiendomsgrenser



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JournalpostID:

13/2142 I

Arkiv sakID.: 12/2146 I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne
Sluttbehandlede vedtaksinstans:

Sak nr.: 024/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG 1 Dato: 16.04.2013

KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK
OM FRADELING AV HYTTETOMT OG DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - GNR 90/2,5,6 SJØNSTÅDAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

Vedlegg: L. Søknad om fradeling av hyttetomt, datert 19.10.2012
2. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, datert 30.10.2012
3. Div. kartkopier med omsøkte tomt avmerket v/skogbrussjef

4. Delegertjordlovsak saksnr 172/12

5. Følgeskriv til uttaleinstanser, datert 13.11.2012
6. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 18.12.2012

7. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert 17.12.2012

8. Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt, datert22.12.2012

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

L O. Kopi av møtebok sak 7/13 i Plan- og utviklingsutvalget
L L. Følge skriv for møtebok utskrifter, datert 12.02.2013
12. Klage fra Reindriftsforvaltningen Nordland på vedtaket i sak 7/13 i Plan- og

utviklingsutvalget, datert 04.03.2013

Saksopplysninger:
Reindriftsforvaltningen Nordland har påklaget vedtaket i sak 7/13 i Plan- og utviklingsutvalget.
Vedtaket i saken er slik: ((Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative
ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak tilfradeling om omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir vesentlig
endret ved en slikfradeling. ))

Reindriftsforvaltningen skriver i klageskrivet: (( Vedtaket påklages herved da vi mener det ikke er
grunnlagfor å gi dispensasjonfra kommuneplanens arealdel.

Som begrunnelsefor klagen vises det til Reindrifsforvaltningens uttalelse av 17.12.2012 hvor
det gjøres rede for hvorfor vi fraråder at det gis tilatelse tilfradeling og dispensasjon fra

overordnet plan. Vår vurdering er i korte trekk at flere fritidsboliger i dette området vil medføre
økt ferdsel og aktivitet i et viktig område hvor reinen har behov for å kunne få mest mulig ro.

Vi vil videre påpeke at nettopp hensynet til reindrifa er bakgrunnen for at det ble satt stopp for
videre hyttebygging i dette området, og at en dispensasjon da etter vårt syn medfører en
vesentlig tilsidesettelse av samme hensyn.



Vi vil også bemerke at Pbl. § 19-2 stiler som vilkår for å gi dispensasjon at fordelene med å gi
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Selv om det ikke

hadde foreligget større negative ulemper ved en fradeling slik Plan- og utviklingsutvalget har
begrunnet vedtaket, vile ikke dette vært tilstrekkelig til å innvilge dispensasjon fra planen.))

Saksbehandlers vurdering:

Når Reindrifsforvaltningen i Nordland som offentlig forvaltningsmyndighet for reindrift i
området uttrykker tilatelse til omsøkte fradeling vil være en vesentlig tilsidesettelse av hensynet
til reindriften i området, så må dette oppfattes som en form for dokumentasjon av at det er slik.

Dette underbygges også av kar som viser reindriftsinteressene i området og av uttalelsene fra
Balvatn reinbeitedistrikt datert 04.01.2013. Ut fra kar som viser reindriftsinteresser i området,
ligger omsøkte tomt like sør for et avmerket vårbeite 2 for reindriften og like øst for avmerket
trekklei for rein.

"Det er vanskelig å se at en fradeling som omsøkt vil medføre noen fordel av betydning i forhold
til de hensynsområdene LNF-A-området i kommuneplanens arealdel skal ivareta. Siden
hyttetomta skal fradeles, kan den straks en fradeling er gjennomført, selges på det frie markedet.
Det vil med grulag i det forannevnte være vanskelig å si at fordelene veden fradeling vil væreklar større enn ulempene. .
Reindriftsforvaltningen må regnes som en direkte berørt statlg regional myndighet som altså i
denne saken har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Etter plan- og bygningslovens
bestemmelser bør da kommunen ikke dispensere fra kommuneplanens arealdeL.

Fylkesmanen i Nordland har i sin uttalelse skrevet: ((Dispensasjon reiser imidlertid særlig
spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som styringsverktøy være å anse som
uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige utbyggingsområder for fritidsboliger i
dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal finne sted utenfor disse avklarte områdene.))
Dette kan vel muligens også regnes som en negativ uttalelse om dispensasjonssøknaden fra
direkte berørt statlg regional myndighet.

Plan- og bygningslovens § 19-2, 2. ledd lyder slik: ((Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tilegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.))

I plan- og bygningslovens § 19-2,4. ledd står det: ((Ved vurdering av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tilegges særlig vekt.
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer ogforbudet i §
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden. ))

INNSTILLING:

Med henvisning til saksutredningen tas klagen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland til
følge.



Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hyttetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse til omsøkte
fradeling av hyttetomt.

Vedtaket begrunnes med at:

. Omsøkte fradeling i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene
det må dispenseres fra.

. Fordelene ved omsøkte fradeling vil ved en samlet vurdering ikke kune anses å

være klart større enn ulempene.
. Statlig regional myndighet som er direkte berørt, har uttalt seg negativt om

dispensasj onssøknaden

Fauske, 14.03.2013

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:

Skogbrukssjef til videre
forføyning



N ordlándda boazodoallohálddahus
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DáhtonlDa to:
04.03.2013

Klage til Fylkesmannen i Nordland - Vedtak om fradeling av hyttetomt og dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel, 90/2,5 og 6 - Gislaug Selstad m.fl. Sjønstådal, Fauske kommune

viser til brev av 12.02.2013, mottatt 15.02.2013, med underretning om vedtak
PLUT-007/13 av 05.02.2013.

Slik vi forstår vedtaket innebærer dette at det gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel og tillatelse til fradeling av hyttetomt.

Vedtaket påklages herved da vi mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasj on
fra kommuneplanens arealdel.

Som begrunnelse for klagen vises det til Reindriftsforvaltningens uttalelse av
17.12.2012 hvor det gjøres rede for hvorfor vi fraråder at det gis tillatelse
til fradeling og dispensasj on fra overordnet plan. Vår vurdering er i korte
trekk at flere fritidsboliger i dette området vil medføre økt ferdsel og
aktivitet i et viktig område hvor reinen har behov for å kunne få mest mulig ro.

Vi vil videre påpeke at nettopp hensynet til reindrifta er bakgrunnen for at det
ble satt stopp for videre hyttebygging i dette området, og at en dispensasjon da
etter vårt syn medfører en vesentlig tilsidesettelse av samme hensyn.

vi vil også bemerke at Pbl. § 19-2 stiller som vilkår for å gi dispensasjon at
fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering. Selv om det ikke hadde foreligget større negative ulemper ved
en fradeling slik Plan- og utviklingsutvalget har begrunnet vedtaket, ville ikke
dette vært tilstrekkelig til å innvilge dispensasjon fra planen.

Med hilsen

Ing-Lill Pavall
Reindriftsagronom

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Tele aks

75600261



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Saksbehandler: Wilhelm Morgeristierne-. Telefon.~ 75 6060 65-. Telefaks.' 75 6040 01.

90/2,50G6 - GISLAUGSELSTADM.FL.-S0KNADOM DELING' ÓG
DISPENSASJON FRA KOiv.IMUN£PLAN£NS AREALDEL FOR
FRAELINGAV HYTTETOMl' VEDSJØNSTÁDALVED
SULITJELMAVASSDRAGET. £RVERVER:GISLAUG SELSTAD . .'

. Det er fattet. følgende vedtak i saken,

INNSTILLING:

Det vises tilsaksutrednillgen og gis inedhjemmeUplan;. ogbyg:nngslovens § 19-2 ikke
dispensasjonfrå kommuneplanens arealdel§ 3.1 a) for omsøkte hytetomt.

MeddJ-jemmeli;plan- ogbygn¡ngsloyen.s .§i20-1 gis aetjkke,tjll~telsetil;9ms!";ke:), '.' '.fradeHng av hytetomt. .
Veaftéf beg&#esmed at omaøkt~fr~deîligikke medførerklaršt~tTe fOrde:iet~nr'
ul~~:perpg(tlll~gg frarådes fragèli~~j¡':y,statlig myndighet (Reindriftsfo;tl:ttnrn~~ìl:.d;NorçllfWd). ,i. .. '

PLUT-007/13 VEDTAK;, 05.02.2013

Ai' Tollånes (H) foreslo:
Plan-ogutviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøktehytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor ågi positiv vedtak til fradeling om omsøktehytetomt.. '. . .
Plan.. og utviklingsutvalget kan ikke se atdeter dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlg endret veden slik fradeling.

H'sforslagble enstemmig vedtatt.

Postàdresse: Postbi;ks93 82.01 FAUSKE
Besø)(sadresse: Torggata 21 .'

E-post: postrott(2fauske.kommune.no

Telefon Fak Barkgiro: 4555.0700348/8951 0700415
75604000 75604001

Urg. nr: 972 418021



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

¡Dato: 05.02.2013

90/2, 5 OG 6" GISLAUG SELSTADM.FL. .. SØKNAD OM D:ELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDELFORFRADELINGAV
HYTTETOMT VED SJØNST ÅDAL VED SULITJELMAVASSDRAGET. ERVERVER:
GISLAUGSELSTAD

Vedlegg: 1. Søknad om fradeling av hytetomt, datert 19.1 0.20 12
2. Søknad om dispetisasjonfrakommuneplanensarealdel,datert 30.10.2012
3. Div.kartkopiermedomsøktetomt avmerket v/skogbrussjef

4. Delegertjordlovsak saksnr 172/12

5: Følgeskriv til uttaleinstanser,datert 13;11.2012
6. UttalelsefraNordland fylkeskommune, datert 18.12.2012

7. Uttalelse fra Reindrifsforvaltningen Nordland, datert 17.12.2012

8. UtialelsefraBalvatn reinbêitedistrik,datert22. 12.20 12
9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, datert 04.01.2013

Det søkes om fradeIingavhytetomtpå ca 2dekariet område som ligger ca 180 meter o.h~ og er
bevokst med glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Flere steder et det berg i
dagen. TomtenHggerca75meter vest for eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til
öffentligbilveierca 420 meter. .
Omsøktetornter omfattet av LNF -Aområde i kommuneplanens arealdeL Det er etområde hvor
detkùner tilatt med tiltak med tilknyting til stedegen næring.

Eiendommen. er . ikke i . drift og har ikke fast bosetting. .Eiendommen er eid av 4. sameiere~
Erververen 

( Gislaug Se1stad)er en av disse. Det har vært 
en rettslig prosessi tilknytning til

eiendomsretten til eiendommen, Denne prosessen hat endt med et rettslig forlik. Det rettslige
forliket går bL.a. ut på at . Gislaug Selstadskalfå utskilt og. overskjøtet til seg entomtpåmellom 2
og 4 dekar påetstedpåeiendommen~ Det forutsettes at tomtens størrelse og plassering
godkJennes av offentlige myndigheter. I tilegg skal Gislaug Selstad,ifølge rettsforliket, fral. .
juli 20l2 overta brusretten til en av eiendommens beboelige hus, den gamle .
((Stasjonsbygningem) ved SjønstådaLDenneHgger ned ved den offentlige bilveien og er lett
. tilgjengelig og med .god. parkeringsplass. · ((Stasj onsbygningem) .har innlagt . kaldt. og varmtvan,

WC og strøm og i~rellers blitt noe pussetopp,bi.a~ mednyttak. Huset som er ganske ganelt,
liar. imidlertid. en ganske gameldags og lav standard. Erverver/sameiersornbor i Oslo-området



ønsker derfor å bygge en hyte medmerk0tnfortabel og moderne standard som hun og famiUen
kan benyte når de bor på eiendommen.

En alternativ løsning for hytetomter å søkéfradeling av hytetomt på samiieeiendom i et
område som i kommuneplanens arealdel eriágtut for spredt hytebygging for 2 hyter. Dette
området ligger straks sør for Langvasselva. Dette områdeter vurdert av søkere og erverver, men
er funnet å være for lite tilgjengelig fordi elva må krsses og eksisterende bro er for dårlig, i allefall for personbiL. .
Det synes verken å være natunangfoldsverdier ellerlandbrusverdier av større betydning som
vil bli berørt ved en eventuell fradeling. Det er også ganske lite friluftsliv i omsøkteområde.Det
niesteav friluftslivet er nok helt lokalt. .

I delegertj ordlovsak saksnr.172/12. gis det.med hjemmel i j ordlovens § ..12 tilatelse til. omsøkte .
fradelingavhytetomt på 2 dekar.

Utfra eksIsterendekartsom viserreindriftsinteresseri området, ligger omsøkte tomt straks sør
foret avierketvårbeite2for reIndriftenog straks østforavmerkettrekklei for rein. L forbindelse.
med arbeidet med ny kommuneplan, arealdelen ble område for spredt hytebygging fjeniet fra
bL.a. onisøkteOlnåde nettopp av hensyntiLreindriftsinteressene.

Uítlelsetra Reindriftsforvaltningen Nordland:

I uttalels.en fraReindriftsforvaltningen Nordlandstårdetb1.a..: ((Detomsøkte tiltaket ligger i
Balvatn reinbeite.distrikt žet område som i første rekke brukes som vår- og høstbeite. Detkan
imidlertid være rein i området hele året. I Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med

jlyttleier til ogfra.De sørvendte liene motSjønstådalen blir 
gjerne tidlig bare og grønne på

våren, en periode hvor reinen generelter var forferdselogandreforstyrrelser. Balvatn
reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt avfritidsbebyggelse, ferdsel og andre inngrep
allerede. Dette er noe som over tid har påvirket drifsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta
områder somfòrtsatt kan brukessomreinbeite.)) Det konkluderes med at: ((Reindrifas behov for
varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor reinen kan få nødvendig ro i kritiske
perioder iiil være et àv de hensyn som skal ivaretas ved å legge føringer iforholdtil

fritidsbebyggelse i overordnet plan. Dette hensynetmener vi vil bli vesentligtìlsidesattved en
eventuell dispenscisjon fraplanen,Jfr. Plcinog bygningsloven § 19~2, 2. ledd.

På bakgrunnav det som her er nevntfraråder Reindrifsforvaltningen at det gisdispensasjonfra
kommuneplanens arealdelforfradeling av hyttetomt i dette området. Viviser . i den forbindelse til
Plan~ og bygningslovens § 19-2, 4. ledd.))

Plan.. og bygnirigslovens §19"'2, 2; ledd lyder slik: ((Dispensasjon kan ikke gis dersòm hensynene
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,blir
vesentlig tilsidescitt. I tillegg måfordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Detkanikkedispensetesfra saksbehandlingsregler.))

I plan- og bygningslovens § 19~2, 4. ledd står det: ((Vedvurderingavom det skal giS
dispensasjonfra planer skal statlige og regionale rammer og mål tilegges særlig vekt.
Kommunenbør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i §
l-Snål' en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttaltsegnegativt om
dispensasjonssøknaden))



Uttalelse fra Balvatn reinbeitedistrikt:
Balvatn reinbeitedistrikt uttaler bLa; :(( Balvatn reinbeitedistrikt er svært negative til Gislaug
Selstad mJl.sin dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området er et megetverdifullt tidlig vårbeite for réini da det blir tidlig grønt da det ligger på
solsiden.

Det finnesnokhytter i Sulitjelmadalen frafør.

Søkerenspåstandom athun ikke har sett rein i området under hele sin levetid, er en helt
urimeligpåstand, da området er og har værtreinbeiteområde i uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn vedBlindfamiliensretttilreinbeiteIområde,t. Til dette
henviser distriktets reineîere til Lov om re indrif. ìì

Uttalelse fra Fylkesmanen i Nordland: 

Fylkesmannen i Nordlanduttaler: ((Fylkesmannen i Nordland kan ikke se atomsøktetiltak '
berører nasjonale eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema vihar ansvar foriog har
således ingen vesentlige merknader til søknaden på dette punkt.

Dispensasjonen reiser imidlertid særlige spørsmåliog vil utfra hensynet til kommuneplanen som
styringsverktøy være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen.lJette' taler mot at nye etablelingerskalfinne stedutenfor disse avklarte områdene. ìì '
Uttalelse fra Nordland fylkeskommune:

Fylkeskommunen har ikke særskile innvendinger til at det dispenseres i dtmne saken. I '
tilknytning til den kulturinnefaglige uttalelsen bes det OlU: ((Skulle kommunen innvilge
søknadeni vilfylkeskommunenderfor vise til tiltakshaversaktsomhets- ogmeldepliktdersom en
undermarkinhgrepskulle støtepåfornminner;jfkulturminnelovens§ 8 andre ledd Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstanderiansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede, steinkonsentrasjoner, må Kultutminner i Nordland underrettes urniddelbart.

, Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre titdemsorn skal utføre arbeide i marken. ìì

Saksbehandlers vurdering:

Saksbehandlerhar vurdert fordeler og ulemper ved en evt.fradelingav omsøkte hytetomt og
kan ikke se at fradelingen medfører større fordeler enn ulemper for området.Ulempene består i
hovedsak i at reindriftsinteressene blir berørt på negativt vis. Deter vanskelig å påvise noen helt
klare fordeler.

Reindriftsforvaltningen Nordland, ,som er en statlig myndighet, fraråder at det gis dispensasjon
foromsøktefradeling av hytetomt.

Sidenonisøktefradeling ikke medfører klar større fordeler enn ulemperog statlg myndighet
fraråder at dispensasj on gis, bør det ikke dispenseres fra bestemnelsene i. komnuneplanens



arealdel og dermed heller ikke gis tilatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens
bestemmelser.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte hyttetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tilatelse tilomsøkte
fradeling av hyttetomt.

Vedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke medfører klart større fordeler enn
ulemper og i tilegg frarådes fradeling av statlg myndighet (Reindriftsforvaltningen
Nordland).

PLUT -007 /13 VEDT AK- 05.02.2013

Ari Tollånes (H) foreslo:
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

H's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det foreligger større negative ulemper ved å
fradele omsøkte hyttetomt.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte
hytetomt.
Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir
vesentlig endret ved en slik fradeling.

~l~~
Utskrift sendes:
Skogbrukssjef til videre forføyning
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WUhe.lni.lVørpentierne

Fra:

Séndt:
Til:

Emne:

Skogstad Ole Christian o:fmnoosk(§fylkesmannen.no;:
7.januar 2013 10:04

Wilhelm Morgentierne
SV: Vedr. høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Uttalelsen gjelder sak med ref.: 12/9957/WMO. Beklager at ikke deres ref. var oppgitt.

Med hilsen

Ole ChristianSkogstad
råçlgiver

rniljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

telefon: 75531598 .
MERK MI N NYE EPOSTADRËSSE: fninoosk(âfykesmannen. no

~~""'_~___""--..~_~m

www.fnino.no
ww.twitter.com/FMNordland
ww.facebook.com/FylkesmannenNO

Fylkesnianneni Nordland

Hei!

Jeg kan ikke umiddelbart se hvilken sak uttalelsen din gjelder. Det bør fremgå hvjlkensak littalelsengjelder.
Uttalelsen. skal legges frem JkommunensPlanutvalg;

Med hilsen
Wiihelm Morgenstierne .

Il Vennlig hilsen WilhelrnMorgenstierne
Skogbrukssjef,FAlJSKEKOMMUNE

+47 15 604065 11+47977027 39
wUhelm.morgenstlernecmfauske.kommune;no
http://w\lw.fauske.kommune.no

----~~-.~-~---~-~-..~-~.. .
Fra: fmnoosk(âfylkesmannenono . (mailto:fmnoosktâfylkesmannen .no)
5endt:4. januar2013 09: 10 .. . . ..
TikWilhelm Morgeritierne
fmne:Vedr; høringsuttlelsèfra. Fylkesmannen

Fylkesmanen kan ikke Se atomsøktetiltak berører nasjonale eller vìktìgeregionale verdìerìnreforde
fagtema vi har ansvaret for, og har således ingen vesentlìge merknader til søknadenpådette punt.

1



Dispensasj onen reiser imidlertid særlige spørsmål, og vil ut fra hensynettil kommuneplanen som
styringsdokument være å anse SQm uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsoniåder for fritidsboligeri dalen. Dette taler mot at nye etableringer skal kune finne sted
utenfor disse avklarte områdene.

2



Balvatn reinbeitedistrikt

v/ Per Olof Blind

Ørnflogveien 17

8230 Sulitjelma

I_~=~us~:~ komrn~:;~~=~

L___l~~SlidiW !l

I "Y/~l3----
i .;(!J~~:¡=~.~_~ ( . _-=_____ .._._~:.:

.13¡~o_J~~J3:.i ~_~,

22.12.2012

Fauske kommune

Plan / Utvikling

Postboks 93

8201 Fauske

Deres ref 12/9957/WMO

Angående Gislaug Selstad m.fl. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

arealdel, for fradeling av hyttetomter ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

Balvatn reinbeitedistrikter svært negative til Gislaug Selstad m.fl. sin
dispensasjonssøknad av følgende årsaker:
Området et et meget verdifullt tidlig vårbeite for rein, da det blir tidlig grønt da

det ligger på solsiden.

Det finnes nok hytter i Sulitjelmadalen fra før.

Søkerens påstand om at hun ikke har sett rein i området under hele sin livstid,

er en helt urimelig påstand, da området er og har vært reinbeiteområde i
uminnelige tider.

Videre setter søkeren spørsmålstegn ved Blindfamiliens rett til reinbeite i

området. Til dette henviser distriktets reineiere til Lov om reindrift.

Med hilsen ~~~
Per Olof Blind, leder ~'¡l.~.

\; ~ f
LKc)l/: '1!~t~blP~f1S ro~\JkcIlJ\'~cn:ti0

6~R6.e. 7-3. '6ö20\ ~ALl~kb



Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

N ordlándda boazodoallohálddahus
Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne

... ...__.._-~~_.-.

Reindriftsforvaltningen Nordland r--i;~.--í-~;~.~i~~~~:i~~~~:i_._1----=rU ~tl1~

\--_~:!~=: J~__
r..----.-.

\ ,(,;issp,r:~.__._._____..-:--_.---.-.i

F~_i iJ:2J~~~ Y~J

Din çuj . /Deres ref.:
12/9957/WMO

Min çuj. IVår ref. :
2012/2769/21265/2012/ JVN/ 414.3

Dáhton/Dato:
17.12.2012

90/2,5,6 - Gislaug Selstad m.fl - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeUng av hyttetomt ved Sjønstådal ved Sulitjelmavassdraget.

viser til brev av 13.11.2012 med overnevnte sak på høring.

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av hyttetomt i LNF-A område hvor dette etter planen ikke er tillatt.
Nord-vest for det aktuelle området er det allerede etablert et hyttefelt, og
hensynet til reindrifta er en grunn til at kommuneplanen ikke åpner for
ytterligere fritidsbebyggelse på nordsiden av Langvasselva .

Det omsøkte tiltaket ligger i Balvatn reinbeitedistrikt i et område som i første
rekke brukes som vår- og høstbeite. Det kan imidlertid være rein i området hele
året. I Skoffedalen er det oppsamlingsområde for reinen med flyttleier til og
fra. De sørvendte liene ned mot Sj ønstådalen blir gj erne tidlig bare og grønne
på våren, en periode hvor reinen generelt er var for ferdsel og andre
forstyrrelser. Balvatn reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av
fritidsbebyggelse, ferdsel og andre inngrep allerede. Dette er noe som over tid
har påvirket driftsmønsteret, og gjort det mer kritisk å ivareta områder som
fortsatt kan brukes som reinbeite.

Flere fritidsboliger vil medføre økt ferdsel og aktivitet i et område hvor det
pr. i dag er forholdsvis lite aktivitet og hvor reinen kan få ro i perioder hvor
det er behov for dette.

vi registrerer at det i søknaden bes om dokumentasjon for rett til reinbeite på
eiendommen.
Retten til reinbeite er en bruksrett som i hovedsak bygger på alders tids bruk.
Bare helt unntaksvis er grunnlaget avtale i vedtak om ekspropriasj on e. L .
Etter Reindriftslovens §§ 4 og 5 skal det legges til grunn at det foreligger
rett til reinbeite i tråd med reindriftsloven innenfor grensene for det samiske
reinbei teområdet .

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefavdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261



~ ~~~~~~~
Vår dato: 18.12.2012
Vår referanse: 12/41748

Deres dato: 13.11.2012
Deres referanse: 12/9957/WMO

Fauske kommune

Org.nr: 964 982 953
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Uttalelse til søknad om fradeling av hyttetomt fra gnr 90 bnr 2, 5 og 6,
Sjønstådal

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Plan faglig uttalelse
Det vises til § 19-2 i Plan- og bygningsloven.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Hvis kommunen her finner grunnlag for dispensasjon bes det om at det settes vilkår til
dispensasjonen som styrer utforming og omfang av omsøkt tiltak, samt allmennetens tilgang og
ferdsel jf. arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland (2008-2011).

Fylkeskommunen deler kommunens syn på at det må gis vilkår for dispensasjonen i denne saken,
og ber om dette ivaretas i den videre saksbehandling.

Planfaglig uttalelse: Marianne Siiri, tlf: 75 65 05 92.

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflkt med kjente
verneverdige kulturinner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det
forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gate 100

Dir.:
Tlf.:
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid
Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland
post(ênfk.no

Adresse



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

.. J

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BODØ

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstterne - Telefon: 75606065- Telefaks: 7560 4001

Deresret: Vårret:12/9957/WMO Datp: 13.11.2012

90/2,5,6.. GISLAUGSELSTADM.FL. - SØKNAD OM lUSPENSASJON
FRA KOMMNEPLANENS ARALDEL FORFRAELING AV .
HYTTETOMTVEDSJØNSTÁDALVEDSULITJELMAVASSDRAGET

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det. søkes oindispensasjon.frakommuneplanens . arealdel, nærmere . bestemt fra

bestemnelsene om at det iLNF ~A' områder kun ertilatt .med. tiltak knytet til stedbunden
næring. Søknaden gjelderdispensasjoh fra slike bestemmelser i et oinåde ved Sjønstådal. For
områder der det kantillates spredthytebygging gjelder bestemmelse om at hytetomtene ikke
skal være større eni ldekat. Det er indirekte giu tilå prakisere detsaie kravetforLNF-A
områder hvis det gis dispensasjonfor hytetomt.. .
Hva det søkes om ". ..' . . . .
Dêt søkesomfradeling fra gn 90/2,5,6 av hytetomt på 2 dekar i LNF-Aområde soin ligger
ca 180 meter o.h.ogcrbevokstined lauvskògpå uprodúkiv skogsmark Omsøkteareal er

guendtogfleresteder er 
det berg i dagen.. Eieildommenhar ettotaltareal på ca 7020 dekar,

hvorav 6,8 dekar innarksbeite og 3390 dekar produkiv skog hvorav 980 dekar anslås

nytbar. Eiendoinenmåipraksis regnes soinenren skogeiendom.

Historikk
I forrge koinuneplansareal4ellå det et område for spredt hyte- og boligbygging på berørte
eiendom på begge sider av Langvsselva. Nordvest for og tilgrensende dette området lå det i
tilegg etstort område for spredt hytebygging.ltilknytning til arbeidet med ny
koriuneplansarealdel gikk reindriften imot at det fortsatt skulle være et område for spredt
hytebygging og for spredtbolig~/hytebyggingpånordsiden av Langvasselvaved
Sjønstådalornådet. Reindriftenmetite'det allerede' var kommet nok hytetomter og' hyter i
disse områdene, særlig i tilknytng tilFinneid grus sinhytereguleringsplan. Av disse

grer ble 
kommuneplanens arealdel endret her slik atdet i dagens arealdel kun er satt av et

mindre. område. for spredt hytebygging for 2' hyterpå sørsiden .av Langvasselva. . Det' vil av
foranevnte grer være natulig at reindrften får dispensasjonssøknaden' til. uttelse.

Postadresse: Postboks 93820rFAUSKE
Besø\cildresse: Torggata21 .'. . .
E.post postmott~fauske.kommune.no

Faks Bargiro: 4555 070034818951 0700415
75604001

Orii. nr: 972 418021
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Eiendommen er et sameie med 4 sameiere. Sameierne har tidligere i 2012 søkt om fradeling
av hytetomt på 4 dekar til Gislaug Selstad i et ollåde med lauvskog på middels skogbonitet
som ligger noe sørøst for omsøkte sted. Denne søknaden fikk de avslag på med hjemmel i
jordloven. Vedtaket ble ikke påkaget.

Gislaug . Selstadhar fått brusretten til gamleSjønstådal stasjonsbygning. som. er.blìtt pusset. en
del opp og som har innagtkaldt og vart van og vissmok også skal ha et vanosett. Slik

jeg forstår det oppfattes likevel dette huset som for gaieldagsoglie innbydende. Familien

ønsker derfor å bygge en mer l10derne hyte påeiendomnen. Det er forøvg. hele sameiet
sOl1 fortsatt eier SjØnstådaLstasjonsbygning.

Alternative løsninger for tiltaket
.En alternativ løsning for tiltaket er å søke.fradeling av hytetoint på same eiendom i. et
område for spredthytebyggingfor 2 hyter som ligger straks sørfor Langvasselva. Dette
oinådet er 'vrdert av søkere og erverver, mel1 erfunretåvære for lite tilgjengelig fordielva
inå krsses og eksisterende broer fordårlig~ ¡alle fall for personbiL.

Relevante verdier som berøres
Det synes verken åvære natuangfoldsverdier eller landbnisverdieravstørrebetydning

som vil.bliberørt ved en eventuell frädeling. Det. erganskeHte frluftsliv i omsøkte .oinåde.
Detineste av friluftslivet er nok helt lokalt.

Ut fra eksisterende kart som viser reindrftsinteresser i området,.liggerol1søkte.tömt straks
søt for et avmerket vårbeite 2 fórreindrfteri og straks øst for avmerkêttrekklei for rein.

Hvilkenbetydmng dette kan ha for reindriften, må reindrften uttale seg om.

Forhold kny:ettilulike lover

. . Detsynesihovedsak åvære jordlovens, plan- ogbygiingslovens, naturangfoldslovens og
reindrftslovens bestemmelser som er relevante i tilkytg til ulike sider av denne saken.

Dispensasjonssøkers arguieriterfor å få dispertsasjon
I dispensasjonssøknaden fremgår det åt omsølcested har lav skogboniteteller ingen skog. Det
pekes ogsåpåat søker som er født og oppvokst på eiendommen og som har bru områdene i

hele sitt liv ikke har sett reinsdyr anet enn langt til fjells. Det stilles ogsåspørsinål om
dokurentasjQnpåatreindrftenhar retttì1åbenyte beiteareal på angjeldende eiendom.

Det pekes ellers på at eiendommen er så stor. at. det ikke.burdeværenoe problem å skille ut
noen hytetomter verken nå eller senerefor familens aringer.

. Saksbehandlers samlede vudering av saken . .. ..
Detsynes ikke å være noen verdier av større betydnng for landbru,natur/iniljø og frluftsliv
sOl1viLbli skadelidende hvis omsøkte fradeling tilates. Det er imidlertid viktige at
reindriftsiiiteressene får uttale seg.om saken.

Hvis oinsøktehytetomtfradeles vil Gislaug Selstad og hennes famlie kue få et iner

tidsmessig og bedrestedåbo når de et på besøk i området for å brue og forvalte sindelav
sameiet. På den anen side såvil etifradelt hytetomt bli fullt omsettelig utenat det må

. innentes tillatelse. fra myndighetene,. ögkan slik settganskesriar selges 
til personer som

ikke er medeiere i sameiet.. .
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Med forbehold ornat det ikke er reindrftsinteresser av betydning knytet til omsøkte
hytetonit,viljeg konkludere med at det sailet sett bør kune gis dispensasjon, menkun for
eitomt på maksiimun etdekar.

Med hilsen .

Z¡)/1i.C...~~
Wilhelm ... ... genstierne
Skogbruk gef

Mottakere:
Balvathreinbeitedistrkt vIPer
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FAUSKE KOMMUNE

MlMINIS'FRATIVT"VÊuæAl,

90/2,:5()06'~GlStAUG'SELSTÂ'D iM..Flüo;S0KNMlOM'.DljLINGlJlST,ERINGAV.
GRUNNElÊNDØM~,FAADELING,A\T'TOMTJFOR:FRlTI!DS:aUSVEI) SJØNS'FÁDAL, . . .' .", .

, :.j," o,".

Det'~ak~,~',om.fraØ:~ljÃg"~y,'.'hyt~tPhit"n.å;.cå2' 'db~ar ,i,' et,6WånWsohi, nggeì!cä ,r~O~eter'd:li.,'o~' er
'bevokSt 'med glissen' ~m~xQkstJ~uyskôg'pa Hpro4~ktr~,~,kosi;ìtat~:,F,iete'stecierderaef;~~r~t ~:,;d
dagen. Toniten'ligger ca 15 ,meter vest'roreiéndorr~ns gårdsveiÒg'àvstahdenlangs'ddnretU
offentlig9Jlyeii.~rca,4fQ ll~tet. ," . 'i "

Q~n,,~~tÚ~t~~~,l.~~~fH~~~i~~d~iW~~,.,~~~.~t;.~l~rt.m~al,;l~,í:,ált,ç~,'7P2n,d~~~.'~y,~eUe',.~t..6i~' '
. dekar l~~ksPf~t~ o~ ~~.'33?qideK~prQ9qIJ!~\.~~o~.~j~'~4~.~,an~M~l~~,t~rr~n~)vil,førsti ~~.rtéiìst

den delen av skogen som har høy og en god del av skogen'medmiddels,bonitetkune dnvèS.
Dette utgjør anslagsvis ca 980 dekar.
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Jordlovens § 12torbyrdelingav eiendom som blir nytet eller kan nytes til j ordbru eller
skogbruk uten samtykke fralandbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommenharfleregn/bnrogetter landbrusmyndighetensskjønn må regnes SOm en

driftsenhet L § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til déling dersom
samfusinteresser av. stor vekt taler for det, eller deling. er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkástning eiendönienkangi. Nårsaken skal avgjøres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan Jøretil drifts? ogellermiljørnessigeulemper for landbrueti området Det skal også tas
hensyn til godkjente planerfòr arealbruken medgtuag i plan-ogbygningslovensamt
hensynet til kulturlandskapet

Det er ikke samfusinteresser av stOl' vekt som taler for at det gis tilatelse til omsøkte fradeling.

Eiendommen må regnessomprimærtenskog-ogfjelleiendom med ca 980 dekar drivbar skog.
Mesteparen av denne. skogen er.lauvskog, .med. untak av. litt granplanting. Skogarealet er slik

sett ikke større enn at eiendommen har behov for alle sine produktive og drivbare areal, da
spesielt de arealene som liggermestJettvindt til med middels og god skogbonitet ganske nær
bilvei. Omsøktearealer imidlertid ikke et slikt areal; mengruendt og uproduktivt.Fradeling
av hytetomt på dette. stedèt..kan. slik sett anSeS. som forsvarlig med hensyn til eiendommens

.. avkastning. Flere fritidseiendommer langsgårdsveIen kan i fremtiden i noen grad øke
muligheten forkoilikt mellom hyteeieres interesser ogskogbruetsinteresser nal' det gjelder
bru avveien. Omsøkte fradeling vil sliksettmuligenskunémedføre.drifts- og/eller. . .

miljøinessige ulemperinoengradfor skogbruet ¡området. At omsøkte sted ¡kommuneplanen

el' omfattet av LNF-Aområdehvor det kun er tillatt medtiltak knytet til stedbunden næring, må
tilegges noe vekt her, men det må også kune vuderes slik, at det fritidshuset detsøkestomt
for, i perioder vil tiene sombostedJol' '/ av eierinteressene (söm bor i Oslo-"området) i
t1iknytningtilderesbiukav eiendomnen~

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir medhjeinmel ijordlovens § 12 tilatelse
til omsøkte fradeling . av. hytetomt på2. dekar.

I)ettebegres med at fradelingenanses som forsvarlig med hensyn til eiendommens

avkastnngög vil gjøre det lettere fordeler av eierinteressene åbrueeiendOmmei1;
Dtifts-ogmiljøfessige ulemper förjord., og skogbruet vedomsøkteftadeling synes å
væte både usikre og forholdsvis små.

Fauske, 06.11.2012

Wf!~..~.~~
Wilhelni. .. .. ..genstie.me
skogbru. . Jef. . · .
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8201 Fauske

Att. Wilhelm Morgenstierne Nesodden 30/10-2012

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
hyttetomt på gnr 90-2,5 og 6 Fauske kommune
Sjønstådal Sulitjelma

¡

Viser til flere telefonsamtaler og mail rundt overnevnte sak. Også ditt brev av 19/9
hvor du vedlegger kart inntegnet forslag av hyttetomter for oss.
Søknad er innsendt med alle underskrifer av samtlige grunneiere som også er
eier av y" PART av overnevnte eiendom.
Det ønskes snarest ogfå satt opp en hytte på eiendommen som blir bekostet
og brukes av min famile. Jeg begynner og bli gammel slik at søknaden bes
hastebehandles såfort som muligfor ogfå saken ut av verden og hyttebyggingkan starte. .
Det har vært veldig vanskelig og komme til en enighet om beliggenhet tidligere
og med avslag av forrige søknad. VI BA DEG da komme medforslag siden alle
våre ønsker om hyttetomt virket håpløst.
Vi ønsker selvfølgelig en hyttetomt mest tilgjengelig og også fremkommelig med bil og vann
lagt inn. Vì har altså tidligere sendt inn søknaden lik dittforslag.
Med vedlegg av kart hvor tomten er inntegnet av deg/Fauske kommune og vi har derfor
regnet med nå at dette var enkel sak.
Området har meget lav skogboenitet, eller ingen skog.

li

'.

Eiendommen benyttes i dag som fritidseiendom og noen av grunneiere har tidligere skilt ut
tomter fra eiendommen til sin familie.
Boplikt og driveplikt fra tidligere landbrukseiendom er vi fritatt.
Slik at alle 4 grunneiere vil komme til ogfå sin hyttetomt skilt ut av hovedeiendommen og alle
grunneiere ønsker lik behandling på sine søknader fra Fauske kommune.
Forøvrig er hele eiendommen et sameie frem til 2030,lik rettsforlik

(2d) /Eiendommen er så stor at det ikke burde være noe problem og skille ut noen
hyttetomter hverken nå eller senere for våre arvinger.

Og den beste løsningen for alle parter er og legge denne hyttetomten på Sjønstådal siden

hvor det allerede er vei/adkomst til tomten fra riksvegen og opp til gården.
Det vises til din mail at det mest sannsynlig vil bes om en uttalelse fra
reindriftmyndighetene. Vi stiler oss uforstående til at vi som grunneiere skal be
om bruken av vår egen eiendom, og det vil på ingen måte bli endring av bruk
på eiendommen enn det er i pr dag.
Gamle drifsbyggninger og bolighuset på Nedre Fjeld gård er delvis restaurert og
ligger i umiddelbar nærhet og som idag brukes til hyttelfitidsbolig av fam May Larsen
som også er eier av Yi part av samme eiendom.
Det har også tidligere av oss blitt bedt om dokumentasjon hvor det har vært hevdet



at reindrifen har hatt rett til og benytte beiteareal på vår grunneiendom.
Hvis vår søknad skal fremlegges reindrifsmyndighetene, bes dokumenter fra reindrifnæringen

over bruk over vår eiendom lagt frem, også fra lang tid tilbake.
Denne eiendommen har vært i samme famile fra 1850 årene på morsiden og for meg som er født
og oppvokst på eiendommen
og har benyttet området i hele mitt liv, har aldri vært informert om noe slikt eller sett reinsdyr
annet enn langt til fjells.
Vi må derfor be om at hyttetomtsøknaden godkjennes.

Om det ikke skulle være nødvendig med dispensasjonsøknad
for vår hyttetomt bes det se bort fra dette brev og behandle søknaden
som er innsendt tidligere.

Vi ser nå frem til en positiv og rask behandling og og at dette løser seg slik du har

foreslått.

Med vennlig hilsen
for Gislaug Selstad

Anne M Selstad
Vóllenveien 108
1389 Heggedal

vedlegg kopi av ditt brev av 26/9-2012 og utskrif fra mai/26/10-2012
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Søknad om deling/justering av grunneiendom I Joumalnr.: .tlll'2-
Søknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg~ og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h
- jf. pbl kap. XL og Xli og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Plass for kommunes stempel

Alle relevante punkter fra L - 5 må være utfylt l"'''''''''''''''''''''''''-~'''--'-'---''--''-
~) FausI'(8 kommuneHvis plassmangel, benytt eget vedlegg ~,,,e,,,~...,m:p_--"'---

,,,,~._--~l\Yl
Søknaden sendes lq (
Fauske kommune iO-I2-

.......-- .. ~

Plan og utvikling Klassering t:
Postboks 93 J¡~qltB l~)~t;~
8201 Fauske

1 Søknad /rekvisisjonen gjelder følgende eiendom(mer):. '.',." .
Gnr.

016
Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

(¡'sJaU ÓEI- SÎ/\ b
Postadresse

J lf 50 JfX9lY lAt\ 6 8N

cØ ~ () "-Underskrift V./~ Ct
Telefonnr. dagtidAdresse:

2,5 a t

rjO(( PilAN& VN it l q, 3c:,c1ó

'D~fe.r
qg 06 i-';: Ci6 )

Gnr,

qo Å/r /o
Adresse

¡i ( tt\
Gnr. Bnr.

qo J Ç;O &
Adresse

't' (l 111/ J ~
Gnr.

t) O O L H/A: E/.,J\ ¡;
Adresse ,. Postadresse Q

/)ZL5 t (UNt¿ J I1 ') i ()

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

18J'rAJ ;j~1)£ N
Postadresse

L,'T f Lllj)\
Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

¿lV S I'V¿R.iSEN

ob,308'3h

z¡ ~'
Postadresse

Z2(6 t!USi(¿.-

Underskrift

Telefonnr. dagtid

Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

LMtSeAJ
.- .-

j-A-LJ~(;t

2 Det søkes om:
2a Søknaden 2.ielder:

(X fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning
Legg ved gjenpart av

D arealoverføring eller grensejustering med oppmålingsforretning nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og

D fradeling av veggru med oppmålingsforretning
kopi av kart som viser

hvilket areaVgrense det
" søkes om.

2b Søknaden er i henhold ti plan! søknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl

D Kommuneplan D Reguleringsplan D Godkjent tomtedelingsplan
I rE' Privat forslag

§63

Søknad om.
- jf. pbl § 19-1, fra ..~..~
bestemmelser i: D forskrift D Vedtekt l2 kommuneplan ~::egUieringSpiandispensasjon
lR plan- og bygningslov

Copyright: f'au.§ke. kommune
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Wilhelm Morgentierne

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Marie Selstad -:annemseicggmail.com::
3. april 2013 07:58
Wilhelm Morgentierne

KLAGE I EGEN MAIL TIL SAK NR 007/13

hei
som du ser ønsker vi at du printer ut vår mail og legger den ved saken som skal opp
16 april 2013.
Vi ønsker at det sendes brev til Reindriftnæringen om at de må fremkomme med dokumenter
om beiterett på vår eiendom, send gjeme kopi av brev som går dit til oss.

På fohånd tak!

Mvh
Ane M Selstad

1



Wilhelm Morgentierne

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anne Marie Selstad ..annemselêgmail.com:.
3. april 2013 07:53
Wilhelm Morgentierne

Vedr. SAK 007/13 Gislaug Selstad / Påklage fra Reindriftsforvaltningen i
Nordland 5/2-2013

Nå ønsker eierne av eiendommen Gnr 90-2,5 og 6 i Fauske kommune at det
fremkommer dokumenterer fra reindriftsforvaltningen at de har noe som helst og
gjøre på vår eiendom. De har ingen beiterett på vår eiendom!
Det er både tidkrevende og slitsomt og ha dette gående i tilegg til
alle andre hindringer ved bruk av vår egen eiendom. Vi har nå også fått rett til avkjøring
fra riksveg fra Statens vegvesen opp til hyttetomten.
Det er umulig og kunne planlegge en fremtidig star av bygging av hytte/søknad
som sikkert også blir langvarig behandling om vi ikke får svar på
reindriftsnæringens innspil nå, uten at man tar fatt i det og får det endelig
avgjort. Da vil det for alle parter være enklere saksbehandling senere.

Så vår påstand er følgende bemerkning til saken.
At Reindriftsnæringen i Nordlands klage som hevder og

ha beiterett på eiendommen gnr 90-bnr 2,5 og 6 i FAUSKE KOMMUNE
ikke kan taes til følge,

Dokumenter fra Reindriftsnæringen må fremlegges før behandling 16/4 d.å.

Med vennlig hilsen
for Gislaug Selstad
Fjordvangveien 4

1450 Nesoddtangen

Anne M Selstad m/f

1



Wilhelm Morgentierne

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Vedlegg:

Anne Marie Selstad

Wilhelm Morgentierne

8. april 2013 08:48
'annemsel(Wgmail.com'
Retten til å drive reindrift i det Samiske reinbeiteområdet - Reindriftsloven §
4
0239_00L.pdf

Retten til å drive reindrift i det Samiske reinbeiteområdet - Reindriftsloven § 4
Jeg har vedlagt kopi av deler av reindriftsloven. Samenes rett til å drive reindrift i Nord-Norge fremgår av lovens § 4.
Her er det ikke snakk om enkelteiendomrrer, men større områder. Reindriften er jo en svært ekstensiv næring med
hensyn til areibruken. i en lang tidsperioden kan det være spesielle flyttveier og kalvingsområder og beiteområder
som brukes, meng det i en annen påfølgende periode kan være ø helt andre flyttvèiér, kalvingområde og
beiteområde sombrukes. Disse ulike alternative bruksområdene har gjerne reindriftsforvaltningen tegnet ned på
egne oversiktskart.

Jeg skal sende en kopi av din siste e-mail til Reindriftsforvaltningen i Nordland. Så får de selv avgjøre hva de skal
gjøre med hensyn til dokumentasjon av retten til reinbeite. Jeg kan ikke kreve at de fremlegger noen særskilt
dokumentasjon.

/I Vennlig hilsen Wilhelm Morgenstierne
Skogbrukssjef, FAUSKE KOMMUNE

+4775604065/1 +4797702739
wilhelm.morgenstierne(ifauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Fra: Wilhelm Morgentierne (mailto:wilhelm.morgenstierne(Cfauske.komrrune.no)

Sendt: 5. april 2013 17:42
Til: Wilhelm Morgentierne
Emne: Skannet dokument

1



Id: LOV-2007-06-15-40 :dl Lov om reindrift (reindriftsloven) Side L av L

Lov om reindrift (reindriftloven)

i Oversikt II Hele loven II Første I i Forrigill Neste I

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Lovens formål

For det samiske reinbeiteområdet skal loven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt
bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og
samfunnet for øvrig. For å nå disse mål skal loven gi grunnlag for en hensiktsmessig organisering og
forvaltning av reindriften. Reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste
ressursgrunnlag. Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige
rettighetshavere og myndighetene.

Utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven legge forholdene til rette for en økologisk og økonomisk
bærekraftig utnytting av reinbeiteressursene med basis i lokal kultur og tradisjon i de områder hvor det er gitt
tillatelse til reindrift etter reglene i § 8.

Både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven bidra til å sikre forsvarlig dyrevelferd for
tamrein.

§ 2. Virkeområde

Loven gjelder for riket med de begrensninger som følger av lov 9. juni 1972 nr. 310m svensk reinbeiting i
Norge og norsk reinbeiting i Sverige.

For reindrift i Trollheimen og omegn gjelder reglene i lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i
kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og SurnadaL.

§ 3. Forholdet til folkeretten

Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

§ 4. Det samiske reinbeiteområdet

LD~~miske~befolkningëñ"1iã21'run nlä~fait'a Iders tids br~~tt til'å-ûtø\ie~rei.!d riftlnnenfor de 'delen'eJ
c.av.fyIKene.Finnrha~.Lo~~,..N.9r~and,'.~ord;;TrE'!!e.ag, Sør-Trøndelag og He;mark hvorreindriftssamene fra..
cgammelt~av har utøvärêlnC:rift.(det.samlsKeJ.eln5..elteområd!'J)J

Ciiínfor detsamiske.rein be iteõråaet.skal.det.legges til"'âtãënõiligg~r~r.ett.tiCæiñÕeitë inn"e-nfor J

rrammen av denne lov,.me...min~ ~.fø.:iger av~særlige.rettsforhold.~

" ~c:d inn;~neindriftssamenes~~in~ettigheter skal det Xtes ers.tãtijng~i.samsvaLi:'te.d':LiñiijeligO
t,eks~ropriasjonsrettslige~grunnsetninger~ --- - - -n-.~-

§ 5. Samiske regionale reinbeiteområder

Det samiske reinbeiteområdet deles inn i samiske regionale reinbeiteområder som skal være åpne for
reindrift med slike særlige rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne lov. Kongen
fastsetter inndelingen.

§ 6. Samiske reinbeitedistrikter

Reindriftsstyret deler inn de samiske regionale reinbeiteområdene i samiske reinbeitedistrikter etter
reglene i § 42.

'e FAUSKE KOMMUNE
~ SKOGBRUKSSJEF

ot. V Ý. f?O /3 ü/ Jíø.
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Lov om reindrift (reindriftloven)

I Oversikt II Hele lovèn II Første II Fonige II Neste I

Kapittel 3. Reindriftsrettens innhold

§ 19. Beiterett

Retten til å utøve reindrift gir rett til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning, herunder også
tidligere dyrket mark og slåtteng som ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede
arealeri drift, dersom de ikke er holdt i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite, med mindre arealet er
inngjerdet med gjerde som freder for rein. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hva som skal forstås
med gjerde som freder for rein.

Kongen kan gjøre vedtak om at bestemte barskogstrekninger skal være fredet for reinbeiting i en viss tid,
når dette anses påkrevet av hensyn ti skogens foryngelse eller gjenvekst. Kongen kan også i andre tilfelle
gjøre vedtak om fredning av nærmere bestemte områder i en viss tid når særlige hensyn tilsier dette.
Fredningsvedtak kan også gjøres gjeldende for flytting med rein.

Areal som blir fredet for reinbeiting, bør kompenseres ved utlegging av tilsvarende beitearealer hvor dette
er mulig.

§ 20. Arstidsbeiter

Beiteretten omfatter rett til nødvendige årstidsbeiter, dvs. vår-, sommer-, høst- og vinterbeiter, herunder
flyttleier, kalvingsiand og paringsområder.

§ 21. Rett ti husvære, buer o.l.

Retten til å Utøve reindrift gir rett til i utmark å disponere grunn til nødvendige hytter og gammer for folk og
til buer og stillnger som trengs til oppbevaring av løsØre og matvarer.

En reindriftsutøver har adgang til mot vederiag å få utvst tomt til bolig dersom reindriftsutøveren ikke på
annen måte kan skaffe seg bolig som er nødvendig av hensyn til en rasjonell utøvelse av reindriften. Kan ikke
partene bli enige om at forutsetningene for å kreve utvisning av tomt er til stede, eller om stedsvalg, størrelse
og avgrensing, vilkår og vederlag, avgjøres dette ved skjønn ved jordskifteretten.

Grunnen som er tatt i bruk eller utvist og bygninger og anlegg som er oppført med hjemmel i første eller
annet ledd, kan ikke uten godkjennelse av Kongen og samtykke fra grunneieren brukes til annet formål enn
reindrift eller overdras til andre emi utøvere av reindrift og som fyller forutsetningene i fØrste og annet ledd.

§ 22. Flytleier

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forfytte rein i de deler av reinbeiteområdet
hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Med ti flyttlei regnes
også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen.

Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av
nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttiei
eller åpning av ny 1lyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis enighet ikke oppnås. Kongen kan
bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet.

§ 23. Motorferdsel

Den som utøver reindrift, har adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler i samsvar
med distriktsplan, jf. § 62.

Bruk av terrenggående kjøretøy på bar mark skal begrenses mest mulig og skal så langt mulig foregå i
faste løyper. Motorisert ferdsel eller flyging inn i område fredet i medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om
naturvern 1 skal foregå i samsvar med fastsatte forskrifter om vern. Nærmere regler om slik ferdsel i fredet
område kan fastsettes ved forskrift av vedkommende forvaltningsmyndighet i samråd med distriktsstyret og
områdestyret.

1 Opphevet, se nå lov 19 juni 2009 nr. 100, jf. dens § 77.

§ 24. Gjerder og andre anlegg

Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre
anlegg som er nødvendige for reindriften. Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik at de virker unødig
skjemmende eller er til vesentlg skade eller uiempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser.

Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av
departementet. Godkjenning av større anlegg kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede
miljømessige virkninger, sammenholdt med de reindriftsfaglige behov for anlegget. Hvis ikke grunneieren og
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eventuelle bruksberettigede gir sitt samtykke, kan departementet gi tilatelse ti utføring av anlegget mot
vederlag etter skjønn ved jordskifteretten for skade og ulempe.

Gjerder og anlegg som ikke er i samsvar med første eller annet ledd, kan områdestyret kreve fjernet eller
endret av den som er ansvarlig. Er dette ikke etterkommet innen en fastsatt frist, kan reindriftsagronomen
iverksette riving eller endring umiddelbart. Områdestyret kan delegere sin myndighet etter dette ledd til
reindriftsagronomen. Utgifter ved tiltak etter dette ledd skal bæres av den ansvarlige og er tvangsgrunnlag for
utlegg.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og andre anlegg skal plasseres og
utformes, herunder om gjerdematerialer m.m. Departementet kan også gi bestemmelser om vedlikehold av
permanente gjerder og anlegg og om plikt til å ta bort gjerder og anlegg som ikke holdes i forskriftsmessig
stand eller som ikke lenger er i bruk.

§ 25. Brensel og trevirke i det samiske reinbeiteområdet

I det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av
reindrift, ti eget bruk å ta lauvtrær, busker, einer, vidjer, bjørkeris, selvtørrede bartrær og tørt vindfall, nedfalne
greiner og kvister, stubber, never og bark, både på offentlig og privat eiendom når virket skal brukes ti:

1. brensel,

2. gammer, koier, buer eller stilinger for oppbevaring av løsøre og matvarer,
3. teltstenger, redskaper og enklere bruksting,

4. arbeidsgjerder (trøer, ringgjerder),

5. garving.

Friskt lauvtrevirke og friske busker må ikke tas så fremt det på stedet eller i nærheten finnes annet virke
som er tjenlig for formålet.

Skogeieren kan kreve betaling for friske lauvtrær som tas i privat skog, men ellers kan det ikke kreves
betaling for virke som rettmessig blir tatt i medhold av denne paragraf. Det skal uten opphold gis melding til
grunneieren om uttak av trevirke som denne kan kreve betaling for. Oppnås ikke enighet om betalingen, kan
beløpets størrelse kreves fastsatt ved skjønn ved jordskifteretten. Finnmarkseiendommen kan ikke kreve
betaling etter bestemmelsene i leddet her.

Så langt det fremstiler seg som nødvendig av hensyn til skogens bevaring, foryngelse eller gjenvekst
eller fordi det er mangel på trevirke i distriktet, kan Kongen ved forskrift begrense eller helt forby uttak av
trevirke i nærmere bestemte områder og derunder bL.a. bestemme at friskt virke bare kan tas etter utvising.

§ 26. Jakt, fangst og fiske i det samiske reinbeiteområdet

I det samiske reinbeiteområdet gir rett til å utøve reindrift rett til i forbindelse med lovlig utøvelse av
reindrift å drive jakt, fangst og fiske i statsallmenning, i ikke særskilt matrikulert statseiendom og på
Finnmarkseiendommens grunn innenfor det reinbeitedistrikt hvor reindriften foregår, på samme vilkår som
gjelder for personer som er fast bosatt i den kommune, bygd eller grend hvor allmenningen, statseiendommen
eller den aktuelle del av Finnmarkseiendommens grunn ligger. I statens matrikulerte skoger og
høyfjellsstrekninger innenfor reinbeiteområde skal reindriftsutøvernes adgang til jakt, fangst og fiske være
som den har vært fra gammelt av.

Kongen kan gjøre vedtak om at utøverne av reindriftsnæringen skal ha enerett ti bruk av bundne
redskaper til fangst av fisk i nærmere bestemte vann og elvestrekninger i andre statseiendommer enn
statsallmenningene. Kongen kan også gjøre vedtak om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som
nevnt i foregående punktum skal være forbeholdt til bruk for dem som utøver reindrift.

For jakt, fangst og fiske som drives etter bestemmelsene i denne paragraf, skal det ikke betales leie eller
kortavgift.
I Første II Forrge II Neste I

Databasen sist oppdatert 5. apr 2013
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JournalpostID: 13/2380

Arkiv sakID.: 12/2303

Sluttbehandlende vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg

II Sak nr.: 025/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I .
I Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 16.04.2013

115/64 - FINN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM -
FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRSTENSEN

Vedlegg: l. Søknad fra Finn Kristensen om dispensasjon og fradeling for boligtomt med div. vedlegg

2. Karkopier ved skogbrukssjefen med avmerking av omsøkt tomt

3. Følgeskriv ved sending av saken fra Fauske kommune til uttaleinstanser til uttalelse, datert
29.01.2013

4. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, datert 18.02.2013

5. Uttalelse fra NVE, Region Nord, datert 15.03.2013

Saksopplysninger:

Eiendom:
Kommune

Fauske
Gnr.

115
Bnr.

64
Snr. ID andel Eiendomsnavn

Adresse
Tverå, 8218 Fauske

K' ø er/erverver:

Navn
Finn Kristensen

Adresse
Tverå, 8218 Fauske

Det søkes om dispensasjon og fradeling for tomt på 1 dekar for bygging av ny bolig ved Tverå.
På omsøkte tomt har det tidligere stått en gammel driftsbygning som nå er revet. Omsøkte
fradeling skal foretas på en stor boligtomt (ca 5 dekar) hvor det står et bolighus fra før.

Siden omsøkte tomt ligger i LNF-A-område i kommuneplanens arealdel, er saken blitt sendt til
uttalelse hos Duokta reinbeitedistrikt, Fylkesmanen i Nordland, Nordland fylkeskommune,
NVE Region Nord og Reindriftsforvaltningen Nordland med uttalefrist 15. mars 2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes dispensasj on fra vedtatt kommuneplans arealdel (§ 3 .1 a)) om å nytte LNF - A areal til
anet enn stedbunden næring, dvs til vanlig boligtomt. Det søkes også om dispensasjon fra
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 2.1 a) hvor det fremgår at det er krav om
reguleringsplan i slike tilfeller som dette hvor arealet hverken er lagt ut til byggeområde eller til
spredt bebyggelse.



Hva det søkes om
Det søkes om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 115, bnr 64 ved Tverå. Omsøkte tomt
skal ha adkomst langs eiendommens eksisterende adkomstvei. Statens vegvesen har i sitt
svarskriv uttrykt: ((Hvis kommunen ønsker å gi dispensasjonfra kommuneplanen i dette området,
så vil ikke vegvesenet motsette seg at det gis utvidet bruk av eksisterende avlgørsel.))

Historikk
Berørte eiendom har tidligere blitt fradelt gnr 115, bnr 1 i rasjonaliseringsøyemed i landbruet

(resten av eiendommen uten hus solgt som tileggsjord til annen landbrukseiendom).
Eiendommen er sHk sett kun å regne som ei stor boHgtomt med et areal på 5 dekar. Av dette er
.1,6 dekar fulldyrketjord som deles aven adkomstvei samt 3,4 dekar anenjorddekt fastmark
hvor det står et bolighus, en garasje og et uthus eller lignende. Eiendommen anses ikke som en
landbrukseiendom, men som en boligtomt.

Relevante verdier som berøres
Selv om omsøkte tomt ikke skal fradeles fra en landbrukseiendom, så Hgger tomten i et av
kommunens viktigste landbrusområder. Plasseringen av tomten er imidlertid slik at den i Hten
grad synes å vile medføre noe problem av betydning for jord- og skogbruket.

r Ved gjennomgang av tìgjengelige oversikter over kulturminner og natur- og frì1ufislivverdier og
basert på egen befaring av området har det ikke vært muHg å finne sHke verdier med særskilt
verdi som vil bH berørt ved utlegging av oms økte areal tì1 boligtomt.

Alternative løsninger for tìtaket
Det synes å være få alternative løsninger for tiltaket i Tveråbygda. Hele bygda er lagt ut som
LNF'-Aområde uten områder for spredt boligbygging. SHk sett er det vanskeHg å etablere ny
boHgbygging i bygda uten at dette skjer i tilknytning tì1 stedbunden næring. Større boHgtomter
som tidligere er fradelt i forbindelse med salg av tileggsjord (rasjonaliseringssaker) vil sHk sett
være nærliggende å søke fradeHng fra, siden det da muHgens vil være noe letter å få
dispensasjon.

Forhold knytet tì1 uHke lover

Siden berørte eiendom ikke er å anse som landbrukseiendom, bHr saken ikke behandlet etter
jordloven. Den må behandles etter plan- og bygningsloven med relasjon til bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel samt innenfor rammen av naturmangfoldlovens bestemmelser.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune
Fylkeskommunen uttaler bL.a.: ((Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional
politikk slik dette blant annet er formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.))

I tì1knytning til kulturminner uttaler fylkeskommunen: ((Så langt en 1genner til, er det ikke i
konflikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Skulle kommunene innvilge søknaden, vilfylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må
Kulturminner iNordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.))

Uttalelse fra NVE Region Nord



I sin uttalelse viser NVE Region Nord til at omsøkte tomt ligger i et område hvor løsmassekar
viser at det er tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile gruforhold og at
det derfor før etablering av ny bebyggelse må gjøres en vurdering av om gru- og
terrengforhold er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Det vises til leirskredet ved
Tortenli i januar 2008 og pekes på at det i områder med marin leire med terrenghelning større
enn 3 grader er spesiell gru til å vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. NVE uttaler til
slutt: ((NVE kan ikke ut fra tilsendte dokumenter se at sikkerheten i henhold til Plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK io § 7-3 er tilstrekkelig utredet og vi ber derfor om at det blir
gjort en vurdering av grunnforholdene før fradelingen blir innvilget.))

Saksbehandlers vurdering:

De hensyn som skal ivaretas av de bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, synes her i lien
grad å bli tilsidesatt. I tilegg må det regnes som ganske positivt for det sosiale miljøet i bygda og
dermed for landbruksnæringen (stedbunden næring) at bosettingen øker noe eller holdes stabiL.
Det er heller ingen statlig eller regional myndighet som har frarådet fradelingen. Saksbehandler
mener derfor at det i dette tilfellet bør kune gis dispensasjon som omsøkt.

Det er imidlertid viktig å unngå at verdifulle kulturminner går tapt eller blir ødelagt. Det er også
viktig å unngå at bygging av ny bolig forårsaker et leirskred i omsøkte område (terrenghellng ;:
3 grader) idet et slikt leirskred i verste fall vil kune medføre fare/skader både for den nye
boligen og den eksisterende bebyggelse i området. Det bør derfor settes betingelser for disse
forhold i tilknytning til et positivt delingsvedtak.

INNSTILLING:

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.

Som betingelse for at foranevnte fradeling skal kune gjennomføres, settes at det før
fradeling blir foretatt en geoteknisk undersøkelse av løsmassene på omsøkte tomt som
viser at det er forsvarlig å bygge bolig på tomten sett i forhold til evt fare for leirskred.

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, så må
Kulturinner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes også at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Fauske, 19.03.2013

Even Ediassen
rådman



Søkiad om deling/justering avgrunneiendQm Jomn.: ...:t.. .:i
Søkiiaden/rekvsisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. edd, bokstav h

- Jf.pbl kap. Xl og:x og lov om eiendomsregistrering (inatrkkellovenka ittel3 o 7.. Plass feir kommties stempel
Ale relevante punkter fra i - 5 må være utfylt
Hvisplassiiangel, benyt eget vedlegg r-l~'-Fauske kommune

r~ ~i;'~hiv
I Klasseríng

r~ti9&~

Søkiaden sendes

Fauske kommune
Plan og utvklng
Postboks 93
8201 Fauske

1 Søknad /rekyisisjonen gjelder folgende eiendoii(mer):
. "

r

3.. nr. &; '1 Jeife s aver (m o o . taver ,. ¡0~+lNM K Rt~e.l\LS ENI Underkrft
~
..l ,~

Adresse: Postadresse Te1eonn. dagtd

C¡175Y lir "3 

-- çl:2If1 (f~II/(rrd
Gn. Bnr. Hjeinelsbaver(med blokkbokstaver)

(

I Underskrft
Adresse Postadresse Telefonnr. dagtd

Gn. Bnr. Hjeielshaver(med blokkboktaver)

I Underskrft
Adresse . Postadresse Telefonn.. dagtid

.

Gn. Bnr. llemelsbaver (med blokkbokstaver)

I Underkrft
Adresse Postadresse Telefoli.dagtd

Gn 1/ B H lb ed bl kkb ks .

o areal overførig eller grensejusterigmed oppmålingsforretng

O fradeling av veggr med oppinålingsforretnng

Legg ved gjenpart av
nabovarsel; kvtterig for

at varsel er gittsendt ög
köpi av kart som Viser
bviketareaJgrense det
søkes öm.

2b Søknaden er i henhold ti plan! søknad om dispensasjon:
~:~ ilítpbl O Koi:uneplan

o R,eguenngsplan O Godjenttomtedeligspla o Privat forslag

Søkiad om
dispeiisasjon

- jf.pbì § 19-1, fr

bestêinelser i:

plan- og bygningslov
o forsft o Vedtekt IX kommuneplan O regulerigsplàn

f_J



Ofentlg virlomhet

ParseUen(e)
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Til Fauske kommune,

Torggata 21

8200 Fauske Tverå 10.12.2012

Søknad om tomtefradeling.

Søker med dette om fradeling av tomt fra parsell, gnr. 115 bnr. 64
i Tverå. Tomtestørrelse ca 1000 m2.

Fradelingsparsell tenkes gått ut på tidligere område hvor det sto en
driftsbygning. Denne er nå imidlertid revet og tomten er planert.

Tomten skal brukes til oppføring av bolig.

Søker samtidig om fritak for innlevering av reguleringsplan.

Håper på en positiv behandling av saken.

~h. ./.d-
rl'(/vz I~ßC~

Finn Kristensen
Tverå
8218 Fauske
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~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Fylkesmanen i Nordland
Moloveien 10

8002 BODØ

Saksbehandler: Wilhelm Morgenstierne - Telefon: 75606065 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vårref.: 13/81O/WMO Dato: 29.01.2013

115/64 - FINN KRSTENSEN - SØKNAD OM DELING OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR
BOLIGTOMT VED TVERÁ

Vedlagt sendes foranevnte dispensasjonssak til uttalelse. Frist for uttalelse settes til 15. mars
2013.

Hva det søkes dispensasjon fra
Det søkes dispensasjon fra vedtatt kommuneplans arealdel (§ 3.1 a)) om å nytte LNF-A areal
til anet enn stedbunden næring, dvs til vanlig boligtomt. Det søkes også om dispensasjon fra

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel § 2.1 a) hvor det fremgår at det er krav om
reguleringsplan i slike tilfeller som dette selv om arealet ikke er lagt ut til byggeområde og
når arealet ikke er lagt ut til spredt bebyggelse.

Hva det søkes om
Det søkes om fradeling av boligtomt fra eiendommen gn 115, bnr 64 ved Tverå. Omsøkte
tomt skal ha adkomst langs eiendommens eksisterende adkomstvei. Statens vegvesen har i sitt
svarskrv uttkt: ((Hvis kommunen ønsker å gi dispensasjonfra kommuneplanen i dette

området, så vil ikke vegvesenet motsette seg at det gis utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.))

Historikk
Berørte eiendom har tidligere blitt fradelt gn 115, bnr 1 i rasjonaliseringsøyemed' i landbruet

(resten av eiendommen uten hus solgt som tileggsjord til anen landbruseiendom).
Eiendommen er slik sett kun å regne som ei stor boligtomt med et areal på 5 dekar. Av dette
er 1,6 dekarfulldyrketjord som deles aven adkomstvei samt 3,4 dekar anenjorddekt
fastmark hvor det står et bolighus, en garasje og et uthus eller lignende. Eiendommen anses
ikke som en landbruseiendom, men som en boligtomt.

Relevante verdier som berøres
Selv oni omsøkte tomt ikke skal fradeles fra en landbruseiendom, så ligger tomten i et av
kommunens viktigste landbrusområder. Plasseringen av tomten er imidlertid slik at den i
liten grad synes å vile medføre noe problem av betydning for jord- og skogbruet.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottakrafauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/8951 07Q0415
7560400075604001

Org. nr: 972 418 021



Ved gjennomgang av tilgjengelige oversikter over kultuinner og natu- og frlufslivverdier

og basert på egen befaring av området har det ikke vært mulig å finne slike verdier med
særskilt verdi som vil bli berørt ved utlegging av omsøkte areal til boligtomt.

Alternative løsninger for tiltaket
Det synes å være få alternative løsninger for tiltaket i Tveråbygda. Hele bygda er lagt ut som
LNF-A område uten områder for spredt boligbygging. Slik sett er det vanskelig å etablere ny
boligbygging i bygda uten at dette skjer i tilknyting til stedbunden næring. Større
boligtomter som tidligere er fradelt i forbindelse med salg av tileggsjord
(rasjonaliseringssaker) vil slik sett være nærliggende å søke fradeling fra, siden det da
muligens vil være noe letter å få dispensasjon.

Forhold knytet til ulike lover
Siden berørte eiendom ikke er å anse som landbruseiendom, blir saken ikke behandlet etter
jordloven. Den må behandles etter plan.. og bygningsloven med relasjon til bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel samt innenfor ramen av natuangfoldlovens bestemmelser.

Saksbehandlers samlede vudering av saken

De hensyn som skal ivaretas av de bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, synes her i liten
grad å bli tilsidesatt. I tilegg må det regnes som positivt for det sosiale miljøet i bygda og
dermed for landbrusnæringen at bosettingen øker noe eller holdes stabiL. Saksbehandler
mener derfor at det i dette tilfellet bør kune gis dispensasjon som omsøkt.

Med hilsen

Wf! pP ;i~Wilhelm Mor~e
Skogbrussj~cmsut:nJ

Mottakere:
Duokta reinbeitedistrikt vIMats
Pavall
Fylkesmanen i Nordland
Nordland fylkeskommune
NVE Region Nord
Reindrftsforvaltningen Nordland

Holtan 8219 FAUSKE

8002 BODØ
8048 BODØ
8514 NARVIK
8200 FAUSKE

Moloveien 10

Fylkeshuset
Kongensgate 14 / 18
Sjøgata 78
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Vår dato: 18.02.2013

Vår referanse: 13/7 I 17

Deres dato: 29.01.2013

Deres referanse: 13/810/WMO

Org.nr: 964 982 953
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Fauske kommune

Postboks 93

8201 FAUSKE

KlasseringE l
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Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av boligtomt - gnr 115 bnr 64

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder .
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se, vil tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik dette blant annet er
formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.

Planfaglig vurdering: Dag Bastholm, tlf: 75 65 05 96

Kulturminnefaglig uttalelse
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflkt med kjente
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kultuninnelovens § 8 andre ledd.
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det
forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises ti egen uttalelse fra Sametinget.

¡i,,rt~ -vcu \'~
Martinus Hauglid
arkeolog

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Prinsens gate 100

Dir.:
Tlf.:
Faks:

75650526
75650520

Saksbehandler:
Avdeling:
Enhet:
E-post:

Martinus Hauglid
Kultur og miljø
Kulturminner i Nordland
post(gnfk.no

Adresse
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Vår dato: 1,.3 MAR 2013
Vår ref.: NVE 201301051-2 rn/anan
Arkiv: 323

Deres dato:

Deres ref.: 13/8l0/WMO

Saksbehandler:
Anita Andreassen

Høringsuttalelse - søknad om fradeling av tomt til boligformål - GBnr
115/64 - Tverrå - Fauske kommune

Vi viser til høringsbrev datert 29.012013.

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (§ 3.la) for fradeling av boligtomt fra GBnr
115/64 ved Tverå.

I henhold til NGUs løsmassekaii (www.ngu.no/kaii/losmasse/) består området av tykk havavsetning, noe
som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges ny bebyggelse på slike arealer
må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for
kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekalilegging i området, 

jfr. rapport datert 04.12.2009. Det er

ikke i forbindelse med denne rappOlien påvist kvikkleire i området. NVE er imidleiiid kjent med at det
har vært skredhendelser i området, blant annet skredet i Toiienli i januar 2008. I 

områder med marin

leire med terrenghelning større enn 3 grader eller raviner/søkk i terrenget er det spesiell grunn til å
vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Fremgangsmåte for slike vurderinger er beskrevet i NVEs
retningslinje 2/20 IL Flaum- og skredfare i arealplaner som finnes på NVEs hjemmeside www.nve.no .

NVE kan ikke ut fra tilsendte dokumenter se at sikkerheten i henhold til Plan- og bygningsloven § 28-1
og TEK L O § 7-3 er tilstrekkelig utredet og vi ber derfor om at det blir gjort en vurdering av
grunnforholdene før fradelingen blir innvilget.

Med hilsen

J-~ '- \' c) ~;:-:D.~;7~~~~'-
Aage Josefsen
regionsjef

lwdv~
Anita Andreassen
overingeniørf

Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien L O, 8002 BODØ

7075 TILLER

E.post: nve(¡nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: ww.nve.no

Org.nr.: NO 970205039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

I Region Nord i Region Sør. Kongens gate 14.18 I Anton Jenssensgate 7

8514 NARVIK ! Postboks 2124

I 3103 TØNSBERG

1 Region VestNaustdalsvn. 1 B

! Postboks 53

16801 FØRDE

Region øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Midt.Norge

Vestre Rosten 81



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

. i JouralpostID:
13/2393 I

Arkiv sakID.: 13/592 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir
Sluttbehandle de vedtaksinnstans: Kommunestyre

Sak nr.: 026/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2013
KOMMUNESTYRE 08.05.2013

STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I FAUSKE
KOMMUNE 2013 - 2016

Vedlegg: Forslag til strategier for miljø- og næringstiltak i Landbruket i Fauske kommune 2013 - 2016.

Saksopplysninger:

Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til
komiunene. Grulaget for bruk av midlene er "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket" (SMIL), "Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruet" og "Forskrift
om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer" (NMSK) som ble vedtatt av
Landbruksdepartementet 04.02.2004.

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene. Fylkesmanen skal fordele
midlene til spesielle miljøtiltak i jordbruet sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket i en årlig disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke
spesifiseres særskilte rammer til bestemte tiltak, men det skal fremgå hvilke formål/tiltak det kan
gis tilskudd tiL. Rammen til den enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier
som kommunene utarbeider.

Fauske kommune har revidert tiltaks strategiene flere ganger, senest i 2009 sak 007/09 i plan- og
utviklingsutvalget.

Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er registrerings- og
planarbeid i tilknytning til kulturlandskapet ogjordbrukets miljøverdier. Det skal samtidig
arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for at
allmenneten skal få oppleve et vakert og variert kulturlandskap.

Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisingsfelt
samt skogreising, suppleringsplanting og motormanuell1.gangs tynning i granskog.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunen har nå gjennomført en ny rulleringsprosess, i den forbindelse ble fagorganisasjonene
i landbruet invitert til møe den 12. mars 2013. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad



kune videreføres i en ny periode. Det ble tatt hensyn ti at regelverket for nærings- og
miljøvirkemidlene er under revidering, eventuelle endringer i strategiene bør vurderes når nytt
regelverk foreligger.

Ordningen er lite byråkatisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruet er flest
søknader innen ordningene "Motvirkegjengroing" og "Tilretteleggingstiltak". I skogbruet er
tilskuddsmidlene i hovedsak prioritert brut til skogreising og rydding.

Det er i stor grad utmarks- og grueierlagene som søker om SMIL-midler mens NMSK midlene
tildeles enkeltbrukere.

Forslag ti satsingsområder og omfang tar utgangspunt i det tilskuddsnivå som er realistisk og
oppnå.

For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brut fullt ut det enkelte år, vil det
være nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruen av midlene,
hvis det skulle vise seg nødvendig.

INNSTILLING:

Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruet i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor ramen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

Even Ediassen
Rådmann



Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i
Fauske kommune 2013 - 2016

Bakgrunn

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruet (SMIL OG NMSK)
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal dane
grulaget for fylkesmanens fordeling av midler til kommunene.

Strategier for miljø.. og næringstitak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet
4-års strategier for perioden 2005 - 2008 og perioden 2009 - 2012. Det utarbeides nå
strategier for perioden 2013 - 2016. Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra
forrige periode.

Regelverket for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruet er nå under revidering. Endringer

av disse kan medføre at det må utarbeides nye strategier i inneværende periode.

Til gru for de lokale prioriteringene ligger følgende:

. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtilak i jordbruet

. Forskrft om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruet

. Forskrift om tiskudd tiL skogbrusplanegging med miljøregistreringer

. Miljøprogram for landbruet i Nordland

. Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 12.03.2013

Jordbruk
Beskrivelse av jordbruksforboldene i Fauske kommune

Jordressursene
Berggruen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmaror og
dolomittaror. Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer ogkalkfylitt.

Dette er bergarer som gir opphav til et næringsrikt og lite sur jordsmonn og dermed gode
vekstforhold i skog og mark. Rishaugfjellet med omland og fjelletvestfor Valnesfjord består
av granitt og granodioritt.

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggr. Av det totale landarealet på i
overkant av 1,2 milloner dekar er bare 2 %jordbrusarea1. Ca. 14 % av arealet er produktiv
skog.

Med untak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første
rekke temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder mn vinteren,
kombinert med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil vente utfra geografisk
beliggenhet. Saienlignet med Bodø ervekstidas lengde bare to dager kortere og det er
mer klarær i vekstsesongen. Saienlignet med Værnes er middeltemperaturen i

1



vekstsesongen 1.3 °C lavere, mens andelen klarær er på same nivå. Veksttida er normalt

19 dager kortere i Fauske enn på Værnes og 25 dager kortere enn på As i Akershus (Tabell 2).

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra
år til år. Husdyrholdet daner ryggraden i komnunens jordbru.

Komnunen har 'en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner. Dette gir
særlige fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker. Stort
befolkningsgrulag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode
muligheter for friluftsliv og turisme. Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger
som hensynet til tradisjonelt landbru og slitasje på naturen legger på slik aktivitet.

Aktiviteten i jordbruket
Jordbru og hagebru er samlet sett den største landbrusproduksjonen i Fauske. Den samlede
produksjonsverdien av de viktigste produktene (melk, kjøt, ulll poteter og grønsaker) omsatt i
og utenfor samvirkeorganisasjonene var i 2010 på vel 27 mil. kroner.

I 2010 er det anslått at det var ca 90 årsverk i næringen, fordelt på heltids- og deltidsarbeid.
Husdyrproduksjonene er viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.
Melkeproduksjonen stod for vel 42 % av verdien av de produkter i jordbru og hagebru som
ble omsatt i år201O.

I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr problemer i forhold til beitebruken. Det er satt i
verk tiltak i samarbeid med Fylkesmanens miljøvernavdelingen som omfatter oppsetting
av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrtsatte områdene.

Miljømessige utfordringer
Fauske er en betydelig landbruskomnune. Landbruet har betydning langt utover den
verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbrus- og skogbrusdrift. Landbruet bidrar også ti
sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av
kultulandskapet.

I Fauske kommune er grueiersamarbeid organisert gjennom 18 grueierlag/utmarkslag

som dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir
kommunen et unìkt utgangspunt og gjør grueierne godt rustet til å utvikle samarbeidstitak
innen næring, rekreasjon og bevaring av kultur- og arsmangfoldet.

Gjengroin2
Kulturlandskapet er skapt av generasjonens skjøtsel og bruk av arealene gjennom 1000 vìs av
år. Kultulandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på gru
av endrede driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har
medført store endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et
resultat.

Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir
høstet enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og
sopp- og bærplukere. Det kulturlandskapet som brues som rekreasjonssted bllr etter hvert
borte.

2



Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for arsmangfoldet
innen både plante- og dyreriket. Gjengroing og mer ensformig jordbrusdrift har endret

livsbetingelsene for plante- og dyrelivet.

Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet.
Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmenneten. Opinion med innsikt i og
forståelse for verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil
kune være gode støtespilere når kulturlandskapet blir tret.

Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennetens kunnskap om
samenheng og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive
opplevelser og øke tilgjengeligheten til kulturlandskapet.

Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i
bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har og måta
vare på, før det er for seint.

Registrering av verdier
Karlegging av verdier i kommunen, kulturinner, kulturiljøer og verdifulle kulturlandskap
er nødvendig for å kune dane seg et bilde av hvilke verdier som finies og finne fram til
områder som utmerker seg og som er av spesielt høg verdi. Gjennom god karlegging vil vi få
dokumentert hva som finnes av verdier og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette
innsatsen mot de mest verdifulle områdene.

Andre viktige forhold
Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av
disse kan vi arbeide med gjennom anet regelverk og ordninger.

Jordvern.
Presset på jordbrusarealene er størst i tettstednære strøk, me.n vi registrerer også en viss
interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av områder hvor en
tilater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke gis
mange dispensasjoner.

Bosetting i hele kommunen.
Vedlikehold og skjødsel av kulturlandskapet er avhengig avatdet opprettholdes aktiv
jordbrusdrift i bygdene. Større og færre bru medfører at landbruets betydning for
bosettingen i bygdene reduseres, betydningen av anen fast bosetting i bygdene bidrar til å
opprettholde bygdemiljøet og offentlge servicefusjoner. Å opprettholde bosetting i hele
kommunen er et viktig virkemiddel for å forvalte natur- og kulturlandskapet.

Avfallshåndtering.
Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og vilfyllnger er et generelt problem i
kommunene. Fauske komtune er i en starfase når det gjelder å utvikle en strategi for å
håndtere slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på
gårdsbru skal inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bru.
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Satsingsområde for miljøtiltak i jordbruket
I en 4-års periode vil koinunen rette innsatsen mot konkete tiltak innen prioriterte områder.
Koinuien vil konsentrere bruen av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder
hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kune oppnå resultater.

Satsingsområde 1: Motvirke gjengroing

Formål: Holde kultulandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for
beiting og mekanisk rydding. Området skal ha kvalitet utover å være
viktig som rent beite.

Hvem kan søke: Eiere av landbrukseiendommer, grunneierlag og lignende:

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Satsingsområde 2: Tilretteleggingstiltak

Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennetens
ferdseltil fots og opplevelse av et variert og vakert kulturlandskap.

Hvem kan søke: Eiere av landbruseiendommer, grueierlag og lignende.

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Satsingsområde 3 Freda og verneverdige bygninger

Formål: Istandsetting av freda og verneverdige bygninger. Formålet med
istandsettingen kan være å legge til rette for næring og eller ta vare på
gamle bygge- og næringstradisjoner.

Hvem kan søke: Eiere av landbruseiendommer, grunneierlag og lignende.

Tilskuddsats: Engangstiskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Satsingsområde 4: Kartlegging av verdier

Formål: Sette i gang registrering av verdier i kulturlandskapet i kommunen.
Skape et lokalt engasjement rudt miljøverdiene. Utarbeide planer for
konkete tiltak.

Hvem kan søke: Lag, foreninger, grueierlag, andre grpper.

Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 1 00 % av godkjent kostnadsoverslag
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Skogbruk

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune

Skogressursene
Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslaget.
Lauvskogen dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen. Det
finnes også spredte forekomster av naturlig fuskog. Granskogen er plantet og forynger seg,
i motsetning til den allmenne oppfatning, naturlig når den blir gamel nok. Det er plantet
over 30.000 dekar norsk gran og vel 1.000 dekar andre barreslag. Gjenstående areal som er
egnet til skogplanting er anslåtttil omking 15.200 dekar.

Det foreligger ingen nøyakig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i
Fauske kommune. Boniteten angir arealets evne ti å produsere skog ut fra klima og jordbun.
Kommunens skogforvaltning har foretatt en vudering av det økonomisk drivbare arealet og
kommet frem til at omking 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.

Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for
skogsbestandets omløpstid på minst 0,1 fastkubikketer pr. dekar og år. Det er mye

brattlendt.skogsmark i koi:unen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er-regnet som

ikke drivbar. etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening. En grov oppmåling viser at det
økonomisk drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar. Av dette er over 100.000
dekar lauvskog.

Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikketer.

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen
skogbruet. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er behov for fjerning av
lauvkratt og lauvskjerm i en delområder.

Aktiviteten i skogbruket
Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen. Det første såkalte
fredsskogfeltet(inngjerdete plantefelt) ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar.
Fredsskogfeltene dekker i dag et areal på 2.100 dekar. Planteaktiviteten holdt seg under 100
dekar pr. år til 1954. I perioden 1954 ti 1974 ble det plantet 24.441 dekar med en årsrekord
på 2.528 dekar i 1963. I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov for

tynning.

En del av den eldre lauvskogen er i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes snarest
mulig. Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett.

Det hogges barrevirke til sagbru og papirproduksjon og lauvtrevirke og dels barrevirke til
brensel og produksjon av ferrosilcium. Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007
ble det imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av
de eldre granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler
samlet nesten nådde 6.000 fm3. I år 2011 var salgshogsten til industri og vedsentraler på
6.050 fm3 og noe mindre enn det beste året 2009 da denne hogsten var på 6.539 fm3.

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.

Det er laget prognoser som viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket
tømmer fra plantet gran i årene fremover; Prognosen bygger på forutsetningen om middels
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bonitet og at sluttavvirkning foretas når trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del
plantefelt kune hogges allerede i en alder av 70 - 75 år p.g.a. godskogbonitet.

Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem
til omking 2023 (Figur 1). Samtidig øker potensialet for sluttavvirknng som får en kraftig
stigning fra ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikketer pr. år omking
år 2040. I praksis vil hogstforløpet ikke komme ti å forløpe slik det fremgår av figur 1.
Hogsten vil jevne seg mer ut over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figurenviser. .
Det er lagt ned betydelige innsats og midler i bygging av skogsveier. Pr. 1. januar 2008 er det
bygd mer enn 125 km traktorvei og omking 10 km bilvei i hele kommunen. Det foreligger
forslag ti bygging av ytterligere 48 km traktorvei og 21 km bilvei. Dette fremgår
avhovedplanen for skogsveier i kommunen. I denne planen blir det lagt større vekt på å
bygge bilveier og noe mindre vekt på traktorveibygging enn i tidligere skogplaner.
Eksisterende og planlagte veier vil betjene i overkant av 140.000 dekar økonomisk drivverdig
skog.

Alpin skoggrense i Fauske ligger på mellom 350 - 640 meter over havet. På gr av

forholdsvis beskytet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt lien.
Denne påvirkningen kan sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. Denne forholdsvis
beskytede beliggenheten gjør at vi kan brue vanlig norsk gran ved skogreisingen og ikke
utenlandske treslag som lutzigran og sitkagran så nå nærmest er blitt forbudt å brue.

Tynning og Slutthogst fm3 m.b. (prognose).
Akkumulert
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Figur 1. Prognose for sluttavvirkning og tynning igranskog i Fauske fra 2000 til 2055
Akkumulert kurve. (Kilde: Skogbrukssjefen i Indre Salten). Akkumulert kurve.

Skogbruket og miljøverdier
Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskyte områder hvor skogen har
stor betydning for lokalklimaet. Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med
untak for hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte
områder. Dette innebærer ikke natuern i vanlig forstand, mener å anse som et vern av
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skogbrusnæringens eget ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte
interesseområder.

10000

8000
~- 6000
Q)

:= 4000

2000

O

~..
en
co
en..

..
m.. ¡..

li ..
~ ~... ..

en
en
en..

..
~

C"

~
liooN ~

eno
~

....oN
Arstall

Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 - 2011.

(Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske)

Skogbruet berører store områder og har innvirkning på bruen av utmarksarealene. Plantefelt
kan f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunter. Samtidig virker
granskog lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i
skogen. Bygging av skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgíengelig for
allmenheten. For reindriften skaper planting og økt tilgíengelighet for allmenheten problemer
i enkelte områder. Skogreisingen kan også komme i konflikt med jordbruets beiteinteresser.

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske
verdi. Det kan bli snak om en 8 -12 dobling av skogareal enes nettoverdi. Fauske kommune
vil i fremtiden bli betydelig mer enn selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast.

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er
det først og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe
konflkt. Vi ønsker fortsatt å gíennomføre mer skogreising, noe som også vil være i samsvar
med sentrale myndigheters ønske om å brue skogen til å binde mest mulig C02. Ingen ting
tyder likevel på at det vil bli det same omfanget på skogreisingen som tidligere.

Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i
tilegg i stor grad er fordelt på mange svært små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift lien
konflkt med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene
har kommunen dessuten i de senere år lagt opp til at det ved noe større skogsdrifter tas mye
hensyn til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkevet i vårt område å brue så
mye tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning ti. skogbruet. Skogbildet i
kommunen er i liten grad preget av store hogstfater. Skogbrukstiltak så som tynning i
hogstklasse III og avstandsregulering/tydding i ungskogfelt (hogstklasse Il) vil
imidlertid i flere tilfeller kunne ha en positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller
for det øvrige miljøvern i skogen.
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Satsingsområder for nærings- og miljøtiltak i skogbruket
De satsingsområdene som peker seg mest ut i tilknyting til skogbruet, er avstandsregulering
og rydding i yngre skogreísingsfelt, skogreìsing, suppleringsplantìng samt 1. gangstynning i
granskog. Skogsveìbygging samt drift ì vanskelig terreng og ì områder med lang transport,
som er viktìge tiltak ì skogen, kan derimot ikke gis tilskudd via de tilskuddsmidler kommunen
anviser for staten. 1.gangstynning med hogstmaskìner vil normalt heller ìkke kune gis
tilskudd vìa de statsmidlene kommunen anvìser.

Av de foranevnte satsingsområdene synes lauvrydding og avstandsregulering av yngre

skogreisingsfelt å være viktigst. Dette er også av de meste rentable ìnvesterìnger en skogeier

kan gjøre i skogen.

Skogreising var det under den forrige regjering ìkke tilatt å brue statstilskudd tiL. Under den
nye regjering er det ìgjen blitt tilatt. Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvìs lite
stående volum og liten tilvekst pr. år og arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig
gran som rar betydelig større volum og tilvekst. Dette vil mangedoble verdien av skogarealet
og samtidig medføre en vesentlig større C02-bìnding i skogen. Slik skogreising må også
anses som et viktig tiltak i skogbruket. I Fauske kommune er det en god del areal som egner
seg til dette.

Når det gjelder tilplantingog lauvrydding av hogstflater hvor det har blitt hogd barskog (for
eksempel gran- eller furskog), vil det være naturlig at skogeìeme prìmært bruer avsatte
skogfondsmìdler til slike investeringer og at det ìkke gis tilskudd tì dette. Noen ganger kan
det på gru av tørke o.a. bli en stor avgang i plantefelt slik at det må foretas
suppleringsplantìng. For å sikre at det vil være nok midler tì slik supplering der det trengs
mest, vil det være et vìktìg tì1ak å yte tilskuddsmidler til suppleringsplanting utenom
skogreising når avgangen i plantefeltet er større enn 40 %. Noe anet kan lett medføre at
det etter hvert blir for dårlig utnytelse av produksjonspotensialet i skogen.

l-gangs tynningsdrift i større målestokk vil i praksis bli utført med hogstmaskiIier og
lassbærere. I slike tilfeller vil det normalt være mulig å kune utføre tynnngen med et lite
økonomisk overskudd. Dermed vil det etter reglene ìkke kune gís tilskudd til slìke drifter.
Tynnìngsdrìfter som derimot utføres motormanuelt vil vanligvis medføre et klar økonomìsk
underskudd. For å stimulere til at det også utføres slik l-gangstynning, kan det gis
tiskudd. til slikt arbeid.

Satsingsområde 1: Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
Det er flere yngre skogreisingsfelt som bør ryddes for lauvkrattog dels også
avstandsreguleres. En slik investering vil som regel nåværende skogeier ìkke kunne få noen
ìnntektêr av. Det vil imidlertid gavne kommende generasjoner og samfuet. Det foreslås at
det ytes et offent1g tilskudd på 100 % til slìk virksomhet i skogreisìngsfelt. I 2.generasjons
plantefelt vil det være naturlig at skogeìer dekker slike kostnader med avsatte skogfondmìdler.
Det foreslås at det gìs tìskudd til slik vìrksomhet på 60 dekar med en dekar kostnad på ca. kr.
600,-, Dette vil gi en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 36.000,- til rydding og
avstandsegulering.

Satsingsområde 2: Skogreising
Det er fortsatt forholdsvis store areal som egner seg til skogreising i kommunen. Et av
problemene med å foreta skogreisìng de senere år har vært å finne kompetenteplantere samt
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noen som kan være arbeidsgivere i den grad skogeiere ikke kan plante selv. Dette problemet
synes i tiden fremover å i en viss grad være løst ved at skogeierforeningen (All skog) nå om
sommeren har folk ansatt for å drive med skogplanting.
Det bør i fremtiden hvert år kune utføres skogreising med 100 % offentlig støte på ca. 100
dekar. Med en anslått middelkostnad pr. plante på kr. 7,00 vil dette med ca 200 planter
pr. dekar medføre en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 140.000,- ti skogreising.

Satsingsområde 3: Suppleringsplanting
i tilknytning til skogplanting, vil det jevnlig kune oppstå forhold (tørke, frost, smågnagerår
og lignende) som gjør at det blir mange skogplanter som dør. Når en slik avgaig av planter
blir forholdsvis stor, bør det foretas såkalt suppleringsplanting. Hvis slik suppleringsplanting
ikke blir foretatt, vil mye av den skogen som vokser opp bli for glissen og hullet til at
skogarealene produksjonsevne blir skikkelig utnyttet. For å bidra til at slik
suppleringsplanting blir utført, foreslås det at det gis 100 % tilskudd til all form for
suppleringsplanting, også i 2. generasjons plantefelt hvor avgangen av planter er større enn
40 % og avgangen ikke skyldes dårlig planting/plantebehandling.
Det foreslås tiskudd til årlig suppleringsplanting på ca. 30 dekar med 100 planter pr. dekar til
en middelkostnad på kr. 8,- pr. plante. Dette gir en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 24.000,-
ti suppleringsplanting.

Satsingsområde 4: Motormannell 1.gangstynning
Motormanuell 1.gangstynning i barskogfelt vil normalt økonomisk sett gå med underskudd.
For likevel å stimulere til en del slik tynning i egen og aidres skog, spesielt i mindre felt som
kanskje ikke er så interessante for skogsentreprenører med hogstmaskiner; foreslås det et
tilskudd på kr. 75,- pr. fm3 som tas ut motormanuelt ved 1.gangstynng i barskogfelt.
Regner vi med at det utføres slik tynning på ca. 30 dekar årlig med et uttak på 5 fm3 pr.
dekar, vil det medføre en årlig tiskuddsutbetaling på kr. 11.250,- til motormanuell
l.gangstynning.

Vedlegg I

OPPSUMMERING
Behov for årlige kommunale virkemidler ti spesielle
miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i

skogbruet 2013 - 2016

Fauske
Kommune
SMIL - spesielle miljøtiltak i kr 300000,-
jordbruet
Nærings og miljøtiltak i kr 211.250,-
skogbruet .

kr O

Skogbruksplailegging
511.250

Sum

Sted.......... ..... .... ........... .....Dato............ .... Underskrft....... ...... ... ...... ... ...... ...
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FORSLAG TIL 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 Kardata AS (SKD) i samråd med kommunen.

PIanområdet 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. Hl er eksisterende hyttetomt.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: IVøreveg, Parkeringsplass.
3. Landbruks~, natur- og friluftsområder samt reindrif: 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 stiles krav til byggehøyde. Endring i utsikt vurderes derfor til å ha små negative
konsekvenser. Det er satt byggegrense mot elv på50 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 tilates 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 avklar med ansvarlig myndighet, som er
NVE. Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor
pIanområdet. I følge DNs naturbase er det avsatt et statlig sikret friluftsområde (FS00001857,
Jordbru) mellom Storelva og Jordbruelva. Dette friluftsområdet ligger vest for og utenfor
pIanområdet. I kommunens friluftskartlegging er det satt aven 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 tilegg til vist byggegrense.
Vurdering av vesentlge virkninger for miljø og samfu etter § 4 tilsier at kommunen ikke
krever konsekvensutredning for tiltaket.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmannen tar
vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser,
verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgru i
oppstarmelding er innomne 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, b1.a. hos barnas representant,
representantene for miljø/friluft og VV A.

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

Rådmanen 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

Innstilingen 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.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Jordbru.

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 09.10 - 26.11.2012. Det er
innommet 6 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 vedrørende problemstilingen slik den
fremstår.

Fylkesmannen i Nordland, 16.11.2012
"Forslaget innebærer at det legges opp til en utbygging av 7 nye hytter, avgrenset til de
aktuelle eiendommene. Det går fram av planbeskrivelsen at planomradet utgjør en veldig
liten del av et større område som i kommuneplanens arealdel er apnet for spredt utbygging
av boliger og hytter (l bolig og 2 hytter).

Det er planfaglig mindre heldig at det her legges opp til en konsentrert utbygging av hytter i
et omrade der det, i følge kommuneplanens arealdel, bare i begrensa grad skal kunne tilates
spredt utbygging. Det går videre ikke fram av plandokumentet at det er et behov fot
lokalisering av flere hytter her, i tilegg til de hyttene som kan bygges på ev. ledige tomter i
planavklarte områder, bl.a. kommuneplanens arealdel.

Som grunnlagfor kommunens vedtak bøt detfølgeligforeligge en vurdering av behovetfor
lokalisering av flere hytter her, utfra bl.a. ev. tilgang til ledige hyttetomter i tillggende
områder. Det bør videre foreligge en vurdering av de konsekvensene et ev. vedtak av dette
planforslaget vil få for kommuneplanens arealdel som styringsredskap for hyttebygginga i
kommunen."

Vurdering/Anbefaling: Foreliggende planforslag ligger i området LNF-BC2 i
kommuneplanens arealdeL. Området åpner altså for spredt fritids- og boligbebyggelse (1 bolig
og 2 hytter i planperioden). Nordøst for foreliggende planforslag ligger Hestvadet hyteplan,
vedtatt 18.1 1.1999. Denne reguleringsplanen ligger i det nordøstlige området av LNF-BC2 og
legger til rette for oppføring av 8 hyter. Ingen av disse er bygd.

Kommunen har over tid registrert et press fra grunneiere i dette området om å få fradele flere
hytetomter.



Bestemmelsenes § 3.6 b), til kommuneplanens arealdel, lyder slik: Utgjør ny og eksisterende
spredt bebyggelse en gruppe på 4 enheter, kreves godlgent reguleringsplan.
Innenfor og Uke utenfor omsøkt område ligger 4-5 eksisterende hyter. Derfor ble det satt krav
om godkjent reguleringsplan før flere hyter kan oppføres i dette området.

Dersom omsøkt områderegulering blir vedtatt vil området LNF - Be2 være "låst" for flere
fritidsboliger inntil rullering (ny vudering) i kommuneplanens arealdelen er gjennomført.
Rådmanen kan ikke se at et vedtak av denne områdereguleringen vil få direkte konsekvenser
for kommuneplanens arealdel som styringsredskap. Når det først fremmes en reguleringsplan
i området kan det være fornuftig at flere hytter "samles" i et hyttefelt.
Rådmanen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag.

Nordland fylkeskonimune, 11.10.2012

"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Fylkeskommunen beklager at svar i saken foreligger etter høringsfrist.

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

fylkesplanens areal politiske retningslinjer.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 1genner til, er planforslaget med

foreslått arealdisponering ikke i konj/ikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen viser derfor til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf
kulturminnelovens § 8 andre ledd Vi er tilfeds med at denne aktsomhets~ og meldeplikten er

omtalt i planbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 12.11.2012
"Det vises til oversendelse fra Fauske kommune datert 13. september 2012 med utleggelse av
ovennevnte planforslag til offentlig ettersyn og høring. Hensikten medplanforslaget er å
legge til rette for bygging av 7 nye fritidsboliger inkl. adkomst og parkering. Innenfor
planområdet er det også en eksisterende fritidsbolig (Hl).

Planområdet grenser opp til kommunal veg (dordbruvegem), som munner ut ifylkesveg 530
60-70 m sør for planområdet. Krysset mellom den kommunale vegen ogfylkesvegen har gode
siktforhold, og vi har derfor ingen særskilte merknader til planforslaget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.



Norges vassdrags- og energidirektorat, 22.11.2012

"Vi viser til offentlig ettersyn datert 13.09.2012 og NVEs innspil til planoppstart datert
23.05.2011.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 7 nye tomter forfritidsboliger samt
tilhørende adkomst og parkering. Området er avsatt til LNF-BC2 (spredt bolig- og
fritidsbebyggelse) i kommuneplanens arealdel.

I vårt innspil til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at planområdet ligger langs Storelva
som er en del av det varig verna Valnesfjordvassdraget. Vassdragsvernet medfører at man
skal søke å unngå inngrep langs kantsonen av vassdrag. Dette gjelder særlig langs urørte
deler av vassdrag, og der det er store naturverdier og interesser for allmennheten. Omsøkte
område er imidlertid noe utbygd i form av bebyggelse, vei og bro.

Det er nå satt en byggegrense mot elv på 50 meter, stilt krav om at tomtene ikke skal gjerdes
inn samt at det er avsatt hensynssone for høyspentlinje gjennom planområdet.

Ut fra dette mener vi at våre tidligere gitte innspil er ivaretatt og har ikke ytterligere
merknader til planen. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget, 15.10.2012

"Vi kjenner ikke ti at det er registrert automatiskfreda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet.

Sametinget er tilfeds med at aktsomhetsplikten, jf lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kl.) § 8 annet ledd, er innkorporert i planbestemmelsene.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspilet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Fauske Eldreråd, 25.10.2012

"Fauske eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Jordbru. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

NY INNSTILLING:

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



Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
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CT Kjøreveg
~ p - Parkeringsplass

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÀDER
SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr.5)
~ FRL. Friluftsformål

HENSYNSONER (PBL § 12-6)
¡z - FH. Faresone, Høyspenningsanlegg (lnk. høyspentkabler)

L1NJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensning
Formà!sgrense
Faresonegrense
Bebyggelse som Inngår I planen
Regulert senlerilnJe
Byggegrense
Regulert kant kjørebane
Regulert parkeringsfell
MàlellnJe/AvstandslinJe

BAKGRUNNSKART
'- Høydekurve 5 m
.. Elv/Bekk/Grøft
'- /' Eiendomsgrense
..../ Grunnmur

Ö Bygning punkt
'- Bygningslinje

..--
~ Fauske kommune 4-

Ekvidistanse: 5m
A2, Målestokk: 1:1000~.

Områdoregulerlng for

Jordbru
Planident: 1841-2011004
Karigrunnlag:FKB Fauske kommune, 2011
Kartreferanse: UTM sone 33, Eurer89, NN54

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN. OG BYGNINGSLOVEN
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1. gangs behandling lplBnutvBlgel

Offentlig ellersyn I tidsrommet
2. gangs behandling L p!anutvalget 
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Bestemmelsene liI planen er vist I eget dokument.
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ordlørerensundersknfl

PLANEN UTARBEIDET DEN 13.09.2011 av
Revidert:
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Jordbru

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si!!n.

Kunngjøring om igangsatt planlegging 14.04.2011 RHB

1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3 .gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2011004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 13.09.2011
av AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune,
Kine Holmvik og Rune Andreassen

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på planartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass.
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: FriluftsformåL.
4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg.

§2
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygningsmyndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige
materialer harmonerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å
unngå større skjæringer, fyllnger, murer 0.1. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende
utforming.

2.1 Fritidsbebyggelse, Hl-H8.

a) Hl er eksisterende fritidsbolig som kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin

nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses
bestemmelsene.

b) Det kan fradeles innti11 daa tomt pr hyte for H1- H8. Tomteavgrensning som er vist
på planaret er retningsgivende og det kan gjøres mindre justeringer for å tilpasse
terrengformen.

c) Maksimalt bebygd areal (BY A) pr hytte skal ikke overstige 110m2 eksklusiv
parkering. Arealet kan fordeles på flere bygg og om dette gjøres skal det være et
hovedbygg og ingen av de andre byggene skal ha et bebygd areal (BY A) på over 30
m2, Det kan tilates dusj og sanitæranlegg i de andre byggene. Anneks/uthus skal
tilpasses hovedbygg med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygninger skal
oppføres i 1. etasje med maks. gesimshøyde på 3,0 ogmaks. mønehøyde på 5,5 m
over gjennomsnittlig planert terreng. Tak skal utføres som saltak med takvinkel
mellom 20 og 30 grader.

d) Ingjerding eller oppføring av andre stengsler er ikke tilatt på tomtene.

Terrasselbalkong kan lukkes inne mot beitedyr.

e) Det tilates innlagt strøm og van i hyttene samt avløp, som skal føres til godkjent

avløpsanlegg i henhold til forurensi:ingsforskriften kap.16.
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§ 3
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Veg

a) Eksisterende kommunal veg, "Jordbruveien", innenfor planområdet kan opprettholdes
og vedlikeholdes som tidligere.

3.2 Parkering, P1-P4.

a) Inenfor område P1-P4 skal det opparbeides minimum 2 parkeringsplasser pr hyte.
Her gjelder Pl for Hl, P2 for H2-H3, P3 for H4-H5 og P4 for H7-H8.

§ 4
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsformål, FRL1-FRL2.

a) Inenfor område regulert til friluftsformål, FRL1-FRL2 er det ikke tilatt med
motorisert ferdsel og det skal ikke føres opp bygninger og andre tekniske anlegg.
Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmenneten og skal
benytes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.

§ 5

HENSYNSSONER

5.1 Faresone, høyspenningsanlegg

a) Innenfor området avsatt til høyspent tilates det ikke oppsatt bygg eller lekeområder.

§ 6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis midlertidig brustilatelse eller ferdigattest skal parkeringsplasser være

ferdig opparbeidet jf. § 3.2.

b) Ved byggsøknad for nye hyter skal det for den enkelte tomt skal det legges ved
profier av eksisterende og nytt terreng med bygning inntegnet i samme målestokk
(1: 100). For H6 skal det også vises plassering parkeringsplasser.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
ku1tuinnemyndigheteneomgående, jf Lov 9. Juni 1978 ri. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skalha særskilt varseL.
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6.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grnnen og skal tilrettelegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.

6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i pIanområdet skal
etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på
områder utendørs.

6.4 Energi

a) Bygninger for varig opphold skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning
som fastsatt i den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.5 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB

på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være ti1fredsstilttned de krav til1uftskifte/venti1asjon som følger av teknisk
forskrift.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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13.09.2011 Plan beskrivelse

1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Kine Holmvik, Gildeskålveien 44,8003 Bodø. Mob. 95 74 89 23 og e-post:
kineho1mvik(fyahoo.no. Rune Andreassen, Parkveien 58,8005 Bodø. Mob. 9131 8503.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr /Bnr Hi emmelshaver Adresse Poststed
65/5 Kine Holmvik Gildeskålveien 44 8003 Bodø
65/6 Rune Andreassen Parkveien 58 8005 Bodø
x/x Fauske kommune

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Organisasjonsnr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen

Det skal legges til rette for 7 nye tomter for fritidsboliger samt tilhørende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk

,
"jli)' ..

/'" 1J Il l~/,'i Il
lL / iii 111(11
~:'BC2 /Î= L-J

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

Området er avsatt som Lnf- Be2

(spredt bo1ig- og fritidsboligbygging).

I planperioden kan det bygges en bolig
og to hytter innenfor området. Antall
utover dette utløser krav om
reguleringsplan.

1.6 Konsekvenser plan
Planen medfører i mindre grad endret utsikt for naboene da terrenget heller svakt mot elva og det
stiles 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. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn
ferdseL.
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13.09.2011 Plan beskrivelse

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
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.

2.2 Eksisterende arealbruk

Området ligger på Jordbru i Fauske kommune. Området har en fritidsbolig fra før. Området
grenser mot kommunal veg, "Jordbruveien" i øst og mot Storelva i vest. Storelva er en del av det
varig verna Valnesfjordvassdraget.
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13.09.2011 Plan beskrivelse

2.3 Infrastruktur
Området avgrenses i øst av kommunal veg som går videre sørover til FV.530. Vei er ikke endret,
men følger i hovedsak kommunens grunnkart og er i hht. håndbok 017. Lengst sørøst i området
går det en høyspentledning.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av verdi innenfor området.

2.5 Grunnforhold
Området består for det meste at stein, myr og grus.

2.6 Klimatiske forhold

Området har gode solforhold og på sommeren er det sol fra k1.07.00 til k1.2L.30. På vinteren er
det en del snø i området. Ellers er det lite vind og for det meste fra nord. Dethar ikke vært flom i
Storelva som fint tar unna snøsmelting på vårparten.

Området sett mot øst. Fotograf Kine Holmvik.

2.7 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Jordbru og planid er 1841-2011004. Planforslaget består av:

. plankart av 13.09.2011, målestokk 1:1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 13.09.2011
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13.09.2011 Plan beskrivelse

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er fritidsbebyggelse, friluftsformål samt
kjørevei og parkering. Det legges opp til fradeling av tomter på inntil 1 daa, disse er vist som
retningsgivende og så må tilpasses terrengform. Det tilates hytter med maksimal mønehøyde på
5,5 m og maksimal størrelse på totalt bebygd areal BY A = 110m2 pr tomt.

Byggegrenser tomter.

Bildet til venstre viser hvor på
tomtene det kan plasseres bygninger
når både byggegrense mot elv, vei og
nabotomt er tatt hensyn tiL.

På tomt H6 er det lagt opp til kjøring
helt frem til hytta for bevegelses-
hemmede. Mulig parkering er vist på
bildet, men denne må tilpasses i
forhold til bygg på tomten. Det må
også tas hensyn til trygg utkjøring på
"Jordbruveien" ved plassering av
parkeringsplasser.

Det stilles derfor krav i bestemmel-
sene om ved byggesøknad for H6
skal det leveres situasjonskart som
viser både plassering bygg og
parkering på tomten.

3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må

tas særlig hensyn til ved utbygging av eiendommen. Unntak er at det viktig at det ved
dimensjonering av bygg tas høyde for korrekt snølast.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet og universell utforming har ligget til grunn for utforming av
området. Noen av tomtene ligger like ved kommunal veg og det skulle ved spesielle behov være
mulig å kunne kjøre helt frem til hytta med lett tilrettelegging. For tomt H6 er dette vist i pkt. 3.1.

3.4 Spesielle forhold

Det legges opp til mulighet for vann, avløp og strøm til hyttene. Det vil da sannsynligvis bli
septiktank, som ellers er vanlig i området samt at strøm legges i kabel frem til hyttene.

3.5 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

6



13.09.2011 eG Plan beskrivelse

Området sett mot sørvest. Fotograf' Kine Holmvik.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen og Oddbjørn Vårheim.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonsert i Saltenposten 14.04.2011. Det ble sendt ut melding om
planlegging 11.04.2011 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 28.04.2011
Kjenner ikke til registrerte automatisk fredete kulturminner i området. Ber om
bestemmelse vedrørende arbeid i marken medtas i planbestemmelsene og at pålegg
videreformidles til utførende.

Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser.

4.3.2 Statens vegvesen (SVV), 09.05.2011

Opplyser om at FV.531 går fra Nordvika til Kosmo og ikke gjennom planområdet. Vei
gjennom området er registrert som kommunal veg. Der plan inkluderer FV.530 må denne
dimensjoneres i henholdt til SVV sine håndbøker og endringer/tiltak i forhold til denne vil
SVV komme tilbake til i høringsrunden.

Vår kommentar: Tas til etterretning.
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13.09.2011 Plan beskrivelse

4.3.3 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 18.05.2011

Saken er forelagt Duokta reinbeitedistrikt. Distriktet har ingen merknader og heller ikke
reindriftsforval tningen.

4.3.4 Nordland Fylkeskommune, 19.05.2011

Minner om at det skal utarbeides planbeskrivelse. Viser på generelt grunnlag til
arealpolitikk i Fylkesplanen, nasjonal politikk om tilrettelegging for alle, estetiske forhold
og medvirkning i planprosessen. Kulturminnefaglig innspil: Planen er ikke i konflikt med
registrerte kulturminner. Vil gi endelig uttalelse når planforslag foreligger.

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentene.

4.3.5 NVE, 23.05.2011

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser og det må vises i
dokumentene hvordan dette er vurdert. Utsatte områder avsettes som hensynssoner.
Storelva er en del av det varig verna Valnesfjordvassdraget. Dette medfører at man skal
søke å unngå inngrep langs kantsonen. I området det planlegges er det allerede noe utbygd
i form av bebyggelse, vei og bro. Planlagt byggegrense på 50 m er forsvarlig avstand til
vassdraget.

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentene.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.6 Roar Tverelv, 18.05.2011

Som grunneier av 64/1 gjør han oppmerksom på kart er feil og at eiendomsgrensen
mellom gnr.64 og 65 går i Bringebærdiket dvs. bekken som renner ned dalsiden og ender i
Storelva vedBringebærdikforsen. Det opplyses også at det ved utbedring av FV.530 i
1994-95 ble krysset til kommunal veg omlagt og det ble avstått grunn til nytt krss.
Gammel veg og avkjørsel ble tilbakeført til grnneier.

Vår kommentar: Tas til etterretning og avgrensning plankart er endret i henhold til
innspil. Når det gjelder grunnlagskart kan dette kun endres av Fauske kommune og denne
informasjonen videresendes kommunen.

4.4 Samarbeid
Det er avholdt forhåndskonferanse 25.11.2009 med Fauske kommune og befaring med
tiltakshavere 20.11.2009.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A2, Ml: 1000
3. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
4. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
are,al-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddeli den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kue ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punter skal være vurdert, og avklares i forhold ti om de virker inn på arealbruen.

i

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av innsigelse i plansaker etter p1an- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/01 - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T-5/97 - "Area1p1an1eggingog utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _ _ 9.!r~~~~e_g_u~~rlf!Q. !~r _J_O!~~~Ui!~~~k~ _ _ _ _ _ _
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SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



J ord-/1eire-/løstnasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi e Nei

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekar, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snøtnen der Ja Hens

Radon Ukjent Ivaretas i bestemmelser

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drkkevanskilder, nedbørsfelt, Nei

grnnvann
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndleggin etc.
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SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



Branneksp10s'on ved industrián1e Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensnin Nei

Ol'e-/ assanlegg Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Høyspentledninger
Det går en linje gjennom området helt i sør

Ja og denne er market som faresone i plan.

Vurdert som liten risiko.

Anlegg for deponering og destrksjon av Nei
farlig avfall

Strålin sfare fra div. installas . oner Nei

Gamle f llp1asser Nei

Forurenset gr og sjøsedimenter, endret Nei
bruk av am1e industrItomter

Nei

Dumpeområder is' ø Nei

13.09.2011 Side 3 av4
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Vil utìsìktede/ukontrollerte hendelser som
kan ìnntreffe på nær1ìggende transportårer
utgjøre en risìko for området?hendelser på veg N eì

hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser ì luften

Neì

UL kkesbe1astede ve er Neì

Stø soner ved ìnfrastrutur Neì

Sko1e!barneha e Neì

Fl lass Neì

Vìktì veìl ernbane Neì

Jernbanestas.onlusstertìna1 Neì

Havn Neì

Vannverk/kraftverk Neì

Undervanns1ednìn er/kabler Neì

Bru/Demnìn Neì
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

.1 JouralpostID:
13/442 I

Arkiv sakID.: 10/146 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestve

Sak nr.: 028/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2013
KOMMUNESTYRE 08.05.2013

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR VENSET HAVN

Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Plankart, revidert
07.02.2013.

Saksutredning:

1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til oi.åderegulering for Venset havn. Utarbeidelse av
planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samåd med kommunen.

Planområdét er på ca. 81,8 daa og omfatter et større sjøareal sør for Fv. 530 (tidligere Rv. 80),
ca. 3 km sørvest for Røik.

Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og
småbåthavn med flytebrygger samt tihørende atkomst og parkering. Planen viser også
eksisterende boliger.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Servicebygg småbåthavn, Boligbebyggelse, Naustbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk iriastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Annen veggrunn -
tekniske anlegg, Molo, Kai, Parkeringsplasser.

3. Landbruks-, natur- ogfriluftsområder samt reindrif: Friluftsformål.
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Havneområde i sjø, Småbåthavn, Friluftsområde i sjø

og vassdrag.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret
03.02.2011. Området er avsatt som småbåthavn, SB1 og spredt boligbygging, LNF-B4. Tiltak
er i tråd med overordnet plan og faller dermed ikke under Forskrift om
konsekvensutredninger.

Planen medfører økt bruk av området og dermed økt støy fra selve havneområdet samt endret
utsikt i form av et større anlegg for småbåthavn. Småbåtanlegget blir liggende lavere enn



offentlig kjøreveg, Fv. 530. Det vil også kune bli noe støy fra div. arrangementer. i

servicebygget tilhørende småbåthavnen. Det antas at det er utvendig støy som vil være mest
sjenerende og at dette for det meste vil foregå i sommerhalvåret/elger. Tiltak vuderes å gi
små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

Området har i dag to avkjørsler med en avstand på ca. 130 m og ny plan medfører at disse
stenges. Ny avkjørsel ligger ca. 40 m lenger mot vest enn den nærmeste eksisterende
avkjørselen. Det blir ca. 100 m lenger å kjøre for B2 som ligger lengst mot øst i pIanområdet
og litt mindre for Bl, men man oppnår en bedre og tryggere avkjøring. Totalt sett vuderes
dette å gi positive konsekvenser for eksisterende bolighus og bruere av havneområdet.
Planen medfører en differanse mellom eiendomsgrenser og byggeområde for naust samt vei.
Ved at naustområde får kjørbar vei samt parkeringsplasser på motsatt side vurderes
konsekvenser som ubetydelige / små negative.

Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet og
kontroll mot DN s naturbase bekrefter dette.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmannen tar
vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIhendeIser,
verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i pIanområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgru i
oppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i
Planbeskrivelsen. Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har
ikke yterligere kommentarer direkte ti disse.

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

Det fremkommer ingen vesentlige merknader gjennom intern høring. Tilgjengelighet for alle
er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 20/08,
legges forslag til områderegulering for Venset havn ut til offentlg ettersyn i 6 uker.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Venset havn.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

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



Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 27.11.2012 - 14.01.2013. Det
er innommet 9 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 vedrørende problemstillngen slik den
fremstår.

Nordland fylkeskommune, kultur- og miløavd., 15.1. 2013
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Planforslaget gjelder omradereguleringfor Venset havn i Fauske kommune, og skal
tilrettelegge for opprusting av molo, fiskemottak, naust og smabathavn med flytebrygger samt
tilhørende adkomst og parkering. Gjeldende plan for omradet er kommuneplanens arealdel,
vedtatt 3.2.2011, hvor omradet er avsatt til smabathavn og spredt boligbygging.

Sa langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i fylkesplanens areal 

politiske retningslinjer.

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.

Plandokumentene er klare og entydige og tjener slik sett formalet som bade juridiske
dokumenter og informasjon til publikum.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Sa langt vi 1genner til, er planforslaget med

foreslatt arealdisponering ikke i konflikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfeds med at tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminne loven er omtalt i planbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 8.1.2013
"Reguleringsplanen skal legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og
smabathavn med flytebrygger, samt tilhørende atkomst og parkering. Planen omfatter ogsa to
eksisterende boliger.

Vi har ingen merknader til denne omradereguleringsplanen."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.



Kystverket Nordland, 20.12.2012

"Kystverket har utfra havne- ogfarvannsmessige hensyn ingen merknader til
reguleringsplanforslaget som foreligger.

Planforslaget omfatter både land- og sjøområder og viser mulige utbygginger i sjø.

Kystverket vil i denne forbindelse opplyse at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av
molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, vil måtte gjennomgå særskilt behandling i
forhold til havne- og farvannsloven før tiltak settes i verk.

Søknad om tiltak i dette reguleringsområdet skal behandles og avgjøres av Fauske kommune
etter havne- ogfarvannsloven."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Fiskeridirektoratet region Nordland, 14.12.2012

"Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og
småbåthavn med flytebrygger. Det skal også bygges adkomstvei med parkeringsplass.

Fiskeridirektoratet region Nordland er positiv til planen og har ingen merknader."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE Region Nord), 17.1.2013
"NVE kan ikke se å ha mottatt varsel om planoppstart iforbindelse med oppstart av

planarbeidet i 2010. Vi skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon-
og skredfare samt energianlegg blir innarbeidet i arealplaner, og skal derfor ha alle planer
som berører disse temaene på høring.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og
småbåthavn medflytebrygger samt tilhørende atkomst og parkering. Planen viser også
eksisterende boliger.

I henhold til NGUs løsmassekkart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av planområdet
av tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Det er fjell i
dagen der eksisterende molo starter. Når det planlegges utfllng og/eller ny bebyggelse på
arealer med havavsetninger skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene
er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Vi kan ikke se at en slik vurdering foreligger.
Deler av planområdet består imidlertid av fjell i dagen. Videre er det i planbestemmelsene §
6. la) stilt krav om atfør gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø ogjustering terrengfor
atkomstveg og parkering skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.

Utfra overstående har ikke NVE merknader til områdereguleringen. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.



Fauske kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede, 3.12.2012
"Rådet for likestilingfor funksjonshemmede i Fauske kommune legger merke til at universell
utforming vil bli lagt til grunn for områderegulering av Venset havn og dette oppfatter vi som
positivt. Rådet er opptatt av at området blirfremkommeligfor alle, ikke bare enkelte grupper.
Rådet ser frem til å få detaljplanene forelagt.. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Fauske eldreråd, 6.12.2012

"Fauske eldreråd har ingen merknader tilforslagtil områdereguleringfor Venset havn."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Grete Olsen og Tore Olsen, 12.1.2013

"Angående omlegging/stenging av avkjørsler til eiendommene. Vi ønsker ikke en løsning som
gjør adkomst vanskeligere enn det er pr. dd. Vi krever også et møte med kommunen før noe
blir vedtatt angående avkjørslene.

Vi godtar ikke at all trafikk til B2 skal gå rett forbi huset (Bl). Vi kommer derfor med to
forslag som vi kan akseptere.

A - Den nye avkjøringen i vest i kombinasjon med at innkjørselen i øst beholdes som den er.

B - En helt ny innkjørsel til eiendommene istedenfor den inntegnede snuplassen. Denne
avkjøringen vil bli oversiktlig.

Det er også et ønske om nedsatt fartsgrense til 60 km/t pga, økt aktivitet i området.

Angående flytting av eksisterende flytebrygge. Det er ikke avsatt parkeringsplasser for
brukere av denne brygga. Og ettersom denne del av havna skal tilhøre fiskeri og næring, er
det unødvendig å plassere ei privat flytebrygge der som kan skape konflikter. "

Vurdering/Anbefaling: Ønsker ikke en løsning der atkomst til bolig (Bl) blir vanskeligere
enn det er i dag. Det fremsettes to forslag til løsning som kan aksepteres.
Rådmannen har valgt å gå videre med foreslått løsning B - En helt ny innkjørsel til
eiendommene istedenfor den inntegnede snuplassen. Denne avkjøringen vil bli oversiktlig.

Nyt planart (revidert 07.02.2013, vedlagt) med ny innjørsel til eksisterende
boligeiendommer, benevnt Bl og B2 i plankaret er utarbeidet og forelagt grunneierne. I e-
post av 17.02.2013 godkjenner grunneierne Tore Olsen, Grete Olsen og Ingvald Johannessen
planlagt ny atkomst.

Foreslått løsning sendes så til Statens vegvesen Region nord og svar herfra foreligger i brev
av 28.02.2013 lydende slik: "Boligene i område Bl og B2 har i dag to avkjørslerfrafv. 530
fra gammel vegsløyfe. I den offentlige høringen av planen var avkjørslene til disse boligene
stengt. Avkjørsel til boligene var lagt lengre vestover til nyfelles atkomst for hele sørsiden av
planområdet.



I e-postenforeslås en nyavlgørselfrafV. 530 til boligene inntegnet på vedlagt reguleringskart
midt mellom boligene.
Vi aksepterer den foreslåtte avlgørselsløsningen under forutsetning av at de to eksisterende

avlgørslene stenges når den nye tas i bruk. Dette må medtas i bestemmelsene."

Rådmanen anbefaler med bakgru i ovenstående av revidert planar vedtas.

I plankaret er eksisterende avkjørsler til Bl og B2 stengt (vist med symbol, jfr. Lìnje- og
puntsymboler i Tegnforklaring på planar). Det betyr at disse skal stenges når ny avkjørsel
er etablert.

Rådmannen anbefaler også at følgende tilegg tas inn i reguleringsbestemmelsene:

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt avlgørsel til

F A3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
e) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og justering terrengfor atkomstveg

og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.
b) Opparbeiding av parkering P L-P 3 skal ferdigstiles før det kan gis brukstilatelse for

KAI.
e) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 e) skal ferdigstiles før det kan gis

brukstilatelse for flytebrygge i SBI.
d) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (gammelvegen) stenges.
e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8.

Sametinget skal ha særskilt varsel.

Ønsket om nedsatt fartsgrense til 60 kmt på fylkesvegen må tas opp som egen trafikksak der
vurderingen må gjøres av Nordland fylkeskommune (vegeier) og Statens vegvesen region
nord.

Fiskerne v/ Erling Johansen har kjøpt eksisterende flytebrygge fra White Ocean Salten v/
ørjan Wenberg.

I plankartet er det lagt til rette for at denne kan flyttes til molo (MO 1) nordvest for KAI.
Forutsetningen er da at den skal benyttes av fiskerinæringen. På moloen tilates ikke
parkering, kun av..'¡pålastning av utstyr 0.1. og da med tanke på fiskerinæring.
Parkeringsplassene P2 og P3 skal fortrinnsvis benytes av fiskerinæringen og øvrige
næringsdrivende. Det legges altså ikke til rette for privat flytebrygge ved MOI som kan skape
konflikter i forhold til fiskeri og øvrig næringsvirksomhet.



Ingvald Johannessen, 13.1.2013

"Undertegnede er eier og beboer av eiendom betegnet B2 på kartskisse. Hva angår
omlegging/stenging av avlgørsel til eiendommene betegnet Bl og B2 kan ikke undertegnede
godta stenging av avlgørsellengst mot øst. Slik undertegnede ser det, er det også ønskelig at
eksisterende avlgørsellengst vest beholdes som den er, og ikke ""kobles"" sammen med ny
vei til ""havneanlegget"".
Begrunnelse: Adkomst for renovasjon, snøbrøyting, brannbil og ambulanse. Vi har, sammen
med eier av eiendom Bl, avtale for snøbrøyting med lokal eier av traktor medfres som
brøyter ved behov. "

Vurdering/Anbefaling: Viser her til vurdering/anbefaling ovenfor under merknad fra Grete
Olsen og Tore Olsen.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i plankartet,jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
d) FAl er felles offentlig atkomstfor brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
e) F A2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.

f) F A3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
f) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og 

justering terrengfor
atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

g) Opparbeiding av parkering P L-P 3 skal ferdigstiles før det kan gis
brukstilatelse for KAl.

h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SB1.

i) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gammelvegen) stenges.

j) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

Even Ediassen
rådman
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14.11.2011 eS) Planbeskrivelse

1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75 600702 og e-post:
postmottak~fauske.kommune.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hiemmelshaver Adresse Poststed
46 10 Ole Ernst Evjenth Venset 8214 Fauske

46 26 Anton Kolden Venset 8214 Fauske

46 13 Grete Johanne Olsen Holstad 8214 Fauske

46 13 Tore Olsen Venset 8214 Fauske

46 27 Terje Johan Olsen -

46 28 Frode Torrissen Åsen 8030 Bodø

46 30 Asle Edgar Pedersen Dølerveien 5 1472 Fiellhamar

46 40 Ame Kristian Berg Venset 8214 Fauske

46 44 Ingvald Arnar Johannessen Venset 8214 Fauske

46 53 Jørn Tore Olsen Venset 8214 Fauske

121 1 Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

121 1 Statens Vegvesen Postboks 1403 8002 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av molo, fiskemottak, naust og
småbåthavn med flytebrygger samt tilhørende atkomst og parkering. Planen viser også
eksisterende boliger.

L.S Gjeldende planverk

rHündhim~n' -------

~--
Gjeldende plan for området er
kommuneplanens arealdel, vedtatt
av kommunestyret 03.02.201 1.

152

Området er avsatt som
småbåthavn, SB 1 og spredt
boligbygging, LNF-B4.

it;

t /f~~ò"_¡n'_' _ ',':. , ~

'JWl1~ellfJreset'
uiW

" ,)ii

~\

Utdrag kommuneplanens arealdel
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14.11.2011 Planbeskrivelse

1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører økt bruk av området og dermed økt støy fra selve havneområdet samt endret
utsikt i form av et større anlegg for småbåthavn. Småbåtanlegget blir liggende lavere enn
offentlig kjøreveg, Fv. 530. Det vil også kunne bli noe støy fra div. arrangementer i servicebygget
tilhørende småbåthavnen. Det antas at det er utvendig støy som vil være mest sjenerende og at
dette for det meste vil foregå i sommerhalvåret/helger. Tiltak vurderes å gi små negative
konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

Sett mot sørvest og Strømsnes. Sett fra busstopp mot nordøst og Fauske.

Området har i dag to avkjørsler med en avstand på ca 130 m og ny plan medfører at disse stenges.
Ny avkjørsel ligger ca 40 m lenger mot vest enn den nærmeste eksisterende avkjørselen. Det blir
ca 100 m lenger å kjøre for B2 som ligger lengst mot øst i planområdet og litt mindre for Bl, men
man oppnår en bedre og tryggere avkjøring. Totalt sett vurderes dette å gi positive konsekvenser
for eksisterende bolighus og brukere av havneområdet.

Planen medfører en differanse mellom eiendomsgrenser og byggeområde for naust samt vei. Ved
at naustområde får kjørbar vei samt parkeringsplasser på motsatt side vurderes konsekvenser som
utbetyde1ige/små negative.

2.0 Registreringer
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2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor plan området finnes eksisterende boliger, naust, molo samt atkomstveger.

2.3 Infrastruktur
Lengst nord i planområdet går Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Det er i prosessen vurdert flere
avkjørsler til planområdet. Det har vært avholdt møte med Statens vegvesen og resultatet er at
eksisterende avkjørsler stenges og det opparbeides en ny avkjørsel vest for disse. Fartsgrense på
Fv. 530 er 70 km/t.

~ ~ ~1

Sett mot nordøst og Fauske. Sett mot vest og Strømsnes.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.5 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består i hovedsak av leire og det er fjell i dagen der eksisterende molo
starter.

2.6 Klimatiske forhold

Området er forholdsvis lite vindeksponert og den vinden som tar mest i dag kommer fra sør og
rett inn i havnen. Vind fra øst tar også noe bortsett fra innenfor eksisterende molo. Området har
fine solforhold og forholdsvis lite snø, dette skyldes sannsynligvis vind og nærhet til sjø.

Havneområdet sett mot nordøst fra buss-stopp. Havneområdet sett mot nordvest.
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2.7 Støy
Ved omlegging av RV.80 er antall biler på denne strekningen betraktelig redusert og det antas
derfor at trafikkstøy er tilsvarende redusert. Det ansees derfor ikke som nødvendig med egne
støyberegninger.

2.8 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

Eksisterende flytebrygge, sett mot vest. Naustområde, sett mot nordvest.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Venset havn og planid er 1841-2010007. Planforslaget består av:

. plankart av 14.11.2011 (rev. 10.01.2012), målestokk 1: 1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 14.11.2011 (rev. 10.01.2012)

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, naust, havneområde i sjø,
småbåthavn, servicebygg småbåthavn, molo, kai, friluftsområde i sjø og på land samt løsning
kjøreveier/avkjørsler og parkering. Maksimal byggehøyde for bolig er satt til 8,0 m. For områder
med utnyttelsesgrad vist som bebygd areal (BYA) er parkering vist som eget formålsareaL. For
områder der bebygd areal er vist som %-BYA inngår parkering. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.

Sett mot sørvest og det gamle handelsstedet.Moloen sett mot sørvest.
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14.11.2011 c8 Plan beskrivelse

Molo
Eksisterende molo opprustes og forlenges med 30-35 m. Det tilates ikke parkering og kun av-
/på1astning utstyr og da med tanke på fiskerinæring samt også ved reparasjoner etter behov. Det
planlegges et mobilt fiskemottak der man leverer og henter frysecontainer på kai. Det legges opp
til at fiskerinæringen skal kunne sette opp naust for lagring av redskaper/utstyr på molo/kai.

Parkering
Det legges opp til 1 parkeringsplass pr naust på P 1 langs FAl og det legges opp til parkering for
fiskere på P2 og P3. For småbåthavnen legges det opp til en større parkeringsplass på P4.

Vei og avkjørsel
Det har vært flere forslag til avkjørsler i planprosessen og endelig planforslag viser løsning som
er kommet frem i samarbeid med Statens vegvesen.

F A3 sett mot øst. FAl sett mot nordvest.

Naust
Utnyttelsesgrad er ikke vist på plankart, men er i bestemmelser oppgitt som bebygd areal (BY A)
og er maksimalt 40 m2 pr naust. Det er differanse mellom eiendomsgrenser og formål for naust
og vei. I bestemmelsene er det lagt opp til at der eiendomsgrenser er i konflikt med
formåls grenser for naust og vei skal formåls grenser gå foran. Kommunen legger ikke opp til
økonomisk kompensasjon for endret arealformål for berørte nausttomter da disse vurderes som
kompensert gjennom kjørbar vei og parkeringsplass. Det legges opp til forhandling med
grunneier på gnr. 65 bnr. 13 vedrørende areal til formål naust og vei samt parkering.

~.:.~--.ii. :-,¿,II¡o.AC ,,~¡;F~~l.i '--.--:-.;':J-:'~..-~.,~ . -""~ -. lE ~~~,

. ,~-~.~, .t v -: ~ ~, F~' ---. -- .'. . 9_ . O'OS=lI,i ~ . o'.¡'-"- 't"'. -'-'-.-.-~~
~;~- 'i,rt':.,:~~.." ~--- o"i

li
il

~"

"
;¡.'

""
WJ

¡L" (B
~ ,l! "'$

,í"
i.i~ f!£

11
fi

7
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3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn til utover at springflo/stormflo kan forekomme. Det stiles krav til konstruksjon
og høyder i bestemmelser.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet med bedre avkjøring, snuplass og parkeringsplasser. Universell
utforming har ligget til grunn for utforming av planforslaget.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planprosessen ved økt tilgjengelighet i området og valg av trafikkløsning.

3.5 Trafikkforhold
Trafikkforholdene er forbedret med omlegging av RV.80 ved at trafikkmengden i området er
redusert. Flytting/samling av to avkjørsler til en bidrar til økt trafikksikkerhet i området.

3.6 Utbyggingsavtale

Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

Molo sett mot nordøst.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Gudrun Hagalinsdottir og Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten 21.01.2010. Det ble sendt ut melding om
planlegging 18.01.2010 til offentlge myndigheter, naboer og andre berørte parter.
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 02.02.2010
Kjenner ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Ønsker tekst med i
bestemmelser vedr. arbeid i marken.

Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser.

4.3.2 Reindriftsforvaltningen Nordland, 08.02.2010

Ingen merknader.

4.3.3 Statens vegvesen, 10.02.2010

Planområdet må ha atkomst fra rv.80 som må dimensjoneres og utformes i hht.
vegnormalen. Atkomstene må begrenses til dagens to atkomster i østenden av området.
Atkomsten i innerkurven ved trekaia må stenges. Det meste av fjæra vest for naustene og
den gamle vegsløyfa eies av Statens vegvesen. Areal tilhørende riksvegen reguleres til
trafikkformåL.

Vår kommentar: Det er avholdt arbeidsmøte hos Statens vegvesen 13.10.2010 vedrørende
løsning havn samt avkjørseL. Statens vegvesen har i e-post av 31.10.2011 gitt
tilbakemelding på foretrukket løsningsalternativ for planområdet. Statens vegvesen er
grunneier i området og kommunen tar hensyn til tilbakemeldingen.

c 4.3.4 Fiskeridirektoratet region Nordland, 12.02.2010

Positivt at kommunen vil legge til rette for fiskeflåten gjennom bedre havneforhold og
etablering av fiskemottak. Sistnevnte har vært savnet blant fiskerne. Kan oppstå konflikter
i havner med både yrkesbåter og fritidsbåter. Fiskeflåten er i vekst samtidig som antall
båter går ned. Det bør utarbeides et havnereglement der disse hensyn avklares.

Vår kommentar: Kommunen utarbeider havnereglement før utbedret havn tas i bruk.

4.3.5 Nordland fylkeskommune, 19.02.2010

Planfaglig innspill: På generelt grunnlag vises det til fylkesplanen, nasjonal politikk om
universell utforming, estetiske forhold samt medvirkning i planprosessen.
Kulturminnefaglig innspil: Ingen kjente kulturminner innenfor planområdet ellers ingen
merknader.

Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter.

4.3.6 Kystverket, 19.02.2010
Ingen spesielle merknader. Dersom planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som
skal anlegges på sjøgrnn eks. kai/molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre
undersøkelser for å kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. kan være utrasing, endrete
strømforhold, endret sandvandring og lignende.

Vår kommentar: Det er satt krav om grunnundersøkelser før gjennomføring tiltak.
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4.3.7 Tromsø Museum, 19.02.2010
Selv om området omfatter mye sjøareal anser vi tiltak som planlegges blir såpass
begrenset at sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vurderes som
liten, derfor ingen merknader.

4.3.8 Nordland fylkes fiskarlag, 19.02.2010
Lokale fiskere ønsker at det bygges vei ut til moloen hvor det skal etableres fiskemottak
og kaianlegg for fiskebåter. Fiskerne er avhengig av moloen for å kunne fortøye båtene
sine. Fiskerne ønsker videre at moloen skal forlenges, slik at moloen blir seende ut som en
"krok" ytterst, hvor kroken dreier inn mot land. Dette for at fiskerne kan fortøye båtene
sine på innsiden av kroken og for å beskytte båtene mot varierende værforhold. Vi anser
dette for å være en fiskerihavn og at fiskerne dermed har førsteretten. Ber om at dette
innarbeides i planen.

Vår kommentar: Det meste av innspilet er innarbeidet i planforslaget, men med noen
endringer etter møte med Statens vegvesen.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.9 Djupvika båtforeningen Venset, 08.02.2010

Forslag til skisse som viser molo, bølgebrytere og flytebrygger.

Vår kommentar: Se pkt. 4.3.10.

4.3.10 Djupvika båtforeningen Venset, 14.09.2010

Forslag til fyllng og steinmolo samt båtutsett.

Vår kommentar: Det meste av innspilet er innarbeidet i planforslaget, men med noen
endringer etter møte med Statens vegvesen.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 09.07.2009 med Fauske kommune v/Gudrun Hagalinsdottir
og grunneier Grete Olsen. Samt avklarende e-post av 17.12.2009 fra Fauske kommune v/Jan-Erik
Johansen. Forslag til plankart med tilhørende dokumenter er i sluttfasen av planprosessen forelagt
Erling Johansen (representant for fiskere), Anton Kolden (representant for båtforeningen) og
ørjan Wenberg (representant for oppdrett). Innkomne merknader er forsøkt innarbeidet i
planforslaget.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: 1000
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Venset havn

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si!?n.

Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.01.2010 R.H.B.

l.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2010007

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 14.11.2011 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune

Revidert: SKD, 10.01.2012
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§ L

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gìe1der for det området som på plankrtet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:

l. Bebyggelse og anlegg: Servicebygg småbåthavn, Boligbebyggelse, Naustbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrur: Kjøreveg, Felles atkomst, Anen veggr - teknske
anlegg, Molo, Kai, Parkeringsplasser.

3. Landbru-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformàl.
4. Bru og vern av sjø og vassdrag: Havneområde isjø, Småbåthavn, Friluftsområde i sjø og

vassdrag.

§ 2
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer,
fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utformng.

2.1 Servicebygg småbåthavn, FBL.

a) Servicebygg FBI kan oppføres il etasje. Maksima1mønehøyde er 5,0 m. målt fra

gìennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BY 
A) skal ikke overstige 150 m2

pr bygg. Parkering er vist som eget formål i plan og ikke medtatt i BY A.

2.2 Boligbebyggelse, BI-B2.

a) Eksisterende bygninger km opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og
utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 8,0 m. målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan ha en grnnflate på inntil 50 m2 og
skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. Maksimal mønehøyde på garasje er
5,0 mmålt fra gjennomsnittlg planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.

d) Detsamlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

2.3 Naustbebyggelse, NI-N7.

a) I område N 1- N7 kan det settes opp totalt 1 naust pr tomt.

b) Eksisterende naust innenfor områdene NI (og delvis N2), N3 og N6 kan opprettholdes og

vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utformng. Eventuell utvidelse eller endring må
tilpasses bestemmelsene.
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c) Bebygd areal (BY A) pr naust skal ikke overstige 40 m2. Naust skal oppføres i 1 etasje, ha god
form og matetialbehandling. Tak skal utføres som saltak. Mønehøyden skal maksimalt være
4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Utvendige farger på kledning/tak skal væte
matte og helst i mørk farge. Bygningen skal ikke ha vindu, og skal ikke innedes til
overnatting.

d) Plassering av naust skal være til minst mulig sjenanse for allmennetens frie ferdseL. Det skal
ikke settes opp stengsler o.l. som fører tilprivatiseríngav strandsonen.

§3
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg.

a) Fv. 530 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.

a) FAl er felles offentlig atkomst for bruere av molo og naustområde samt avkjørsel til FAl og
FA3. FAl er kommunal veg.

b) FAl er felles offentlg atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.

c) F A3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB l.

3.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg, A VG1-A VG3.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrun som grøfter, skjæringer/fyllnger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.

3.4 Molo, M01-M02.

a) Molo, MOI og M02 skal være tilpasset landskap og omgivelser i utformng, fargebruk og
materialbruk. Mudring/fyllng krever geoteknisk rapport jf. § 6.1 a). Det skal benyttes rene
masser ved utfyllng på land og i sjø. Ved evt. omdisponering av foruensede masser skal
tiltak som gjennomføres på en slik måte at man hindrer spredning av miljøgifter evt.
gjennomføring av åvbøtende tiltak der dette er hensiktsmessig; Fylling på foruenset gr
krever kommunal behandling av tiltaksplan jf. forurensingsforskrftens kap.2.

b) Ved prosj ektering av molo skal vurdering av stormflo dokumenteres.

c) All mudring og dumping fra flytende farøyer forbudt uten tilatelse fra Fylkesmannen i
Nordlandjf. foruensingsforskriftens kap.22 vedrørende søknadsplikt.

d) Det er ikke tilatt med parkering på molo, ku på-/avlastning utsty o.L.

3.5 Kai, l(1-l(2.

a) Område KAl-KA er offentlig kai og skal benyttes av registrerte fiskere og andre
næringsutøvere. Kaiene ka også benyttes av andre båtførere, men ved konflkt mellom
fiskere/næringsdrvende og evt. andre bruere har registrerte fiskere/næringsdrivende
fortrinnsrett ved bru av kaiene til næringsformåL.

3



b) På område KAI tilates plassering av frysecontainer for lagring av fisk. Det tilates oppføring
av 2 fellesnaust for redskaper knyttet til fiskerinæringen. Bebygd areal (BY AJ pr naust skal
ikke overstige 70 m2. Naust kan oppføres i 2 etasjer og tak skal utføres som saltak med
maksimal mønehøyde på 6,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

c) Resultat under § 3.4 b) skal tas hensyn til ved utformng av KAI og KA.

3.6 Parkering, PL-P4.

a) Inenfor område Pl avsettes det 7 parkeringsplasser og benyttes at eierne av Nl-N7.

b) Inenfor område P2 avsettes det 2 parkeringsplasser og innenfor område P3 avsettes det 3
parkeringsplasser. Parkeringsplassene skal fortinnsvis benyttes av fiskerinæringen og øvrige
næringsdrivende.

c) Inenfor område ~4 avsettes det 0,8 parkeringsplasser pr båtplass og herav skal 5 % være
avsatt til personer med nedsatt funkjonsevne.

§ 4
LANDBRUKS~, NAUTR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

4.1 Friluftsformål, FRLL.

a) Område FRU er avsatt til friluftsområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.
Bygninger og andre teknske anlegg tilates ikke oppført. Unntak er mindre bygninger og
installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt trafo/fordelingskap. De skal tilpasses
nærområdet med hensyn til utformng og bruk. Det er ikke tilatt med motorisert ferdsel og det
skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til privatisering av noen deler av
områdene. Områdene kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven og
skogbruloven.

§ 5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Havneområde i sjø, HAl.

a) Inenfor området regulert til havneområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er til hinder
for fiskebåter eller alminnelig båttrafikk i området.

5.2 Småbåthavn, SB1.

a) Område SBI er avsatt til flytebrygger for fortøyning av fritidsbåter, samt i nødvendig
utstrekning foranking/landfeste samt bølgebryere i tilkytning til anlegget. Flytebrygge og
bølgebryere skal ha en forsvarlig foraning. Det kan anlegges inntil 83 båtplasser.

b) Alle inngrep i sjøområder, som bygging av molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, må
behandles etter havne- og farvannsloven § 18 andre ledd før iverksetting.

5.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag, FRLV1.

a) Inenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er til
hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gj ennom området. Området FRL V 1 skal benyttes til
friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske installasjoner i dette området.
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§ 6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og justering terreng for atkomstveg og
parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for ömrådet.

b) Oppatbeidnng av parkering PL -P3 skal ferdigstiles før det kan gis brutillatelse for KAI.

c) Opparbeiding av parkering pr båtplass jf. 3 .6 c) skal ferdigstiles før det kan gis brukstilatelse
for flytebrygge i SBL.

d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gj enstander eller levninger, for eksempel
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturnnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Flomfare (stormflo).

a) Byggetiltak og parkering under kote 3,2 skal være sikret mot flom i henhold til NVE's
retningslinjer på søknadstidspunet. Bebyggelsens grurshøyde eller laveste gulvnivå må
ha minimum kotehøyde 3,2. Det skal benyttes konstrksjoner som tåler flom.

6.3 Eiendomsgrenser

a) Der det er konflkt mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser for naust samt vei vist i plan,
skal grense for formål gå foran og erstatte dagens eiendomsgrenser.

6.4 Radon

a) Bygninger for varg opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrnn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon iinne1ufien.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokuentert ved byggesøknad.

6.5 Tilgi engelighet

a) Uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tilgjengelighet för alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i pIanområdet skal etterstrebe
universell utformng.

6.6 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gjeldende teknsk forskrift.

6.7 Trafikkstøy

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikktøy gjelder for boliger med
varig opphold. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå
ikke overskrder grenseverdiene i T-1442. Eventuelle tiltak mot vegtafikktøy skal være
gjennomført før bygninger tas i bru1e

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retnings1injer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter p1an- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/01 - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T-5/97 - "Area1p1an1egging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _a,I!~å_d_e.!~e,:I~~i~9 !C!i: ~~~~~t _h_ay!,!.~~~~~e_ _ _ _ _
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J ord-/leire-/1øsmasseskred
Ike kjent, men krav geoteknisk rapport i

Ja bestemmelser.

Ikke kjent, men krav geoteknisk rapport i
Ja bestemmelser.Kvikkleire, ustadi ennforhold

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Ja Hensyn evt. stormflo i bestemmelser.
Pkt. i bestemmelser om stormflo fanger

Ja også opp hensyn evt. springflo.Springflo

Flomsonekart, historislçe flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store Sllmen der Nei

Radon
Ike kjent, men ivaretas i TEKlO og

Nei bestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drkkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vudere nødv. tiltak, bånd1e in etc.

Nei

14.11.2011 Side 2 av 4
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Braneks 10s'on ved industrianle Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei

01je-/gassan1e Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrusjon av Nei
farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle fyllplasser Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret Nei
bruk av amle industritomter

Militære og sivile s efelt Nei

Dum eområder is' ø Nei

14.11.2011 Side 3 av4
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området? Nei

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veer med mye transport av farli ods Nei

Ul kkesbe1astede ve er Nei

Stø soner ved infrastrutur Nei

Sykehus/he1seinstitus' on Nei

Nei

Sko1elbarneha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veil' ernbane Nei

J embanestas' on/usstermina1 Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervanns1ednin er/kab1er Nei

Bru!Demnin Nei
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

1 JournalpostID:

13/2764 I

Arkiv sakID.: 11/1371 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlede vedtaksInstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 029/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2013

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

Vedlegg: * Søknad fra Fauskeeidet Idrettslag og Fauskeeidet Bygdelag om nedsatt fartsgrense/merking av
vei, datert 03.06.12

* Tilegg til søknad om nedsatt farsgrense fra Fauskeeidet Bygdelag, Fauskeeidet Idrettslag og
Medås Gårdsbamehage, dat 18.06.12
* Vedlegg til søknad fra Medås Gårdsbarehage as, dat 29.05.2012
* Uttalelse fra Politiet, datert 02.07.2012
* Forslag til skiltplan på kommunal vei, datert 20.06.2012
* Uttalelse fra Faglig Trafikkforum Fauske, datert 13.02.2013
* Brev fra Statens Vegvesen m/forslagtil skiltplan, datert 14.02.2013

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauskeeidet Idrettslag, Fauskeeidet Bygdelag og Medås
Gårdsbarnehage as om nedsatt farsgrense /merking av vei ved grendehuset i Tverrå.

Saksopplysninger:
Fauskeeidet Idrettslag ferdigstiler nå bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger like
nedenfor grendehuset. Denne vil inneholde gressfotballbane og kunstgressbane for aktiviteter
som volleyball, badminton, landhockey, basket og minitennis. Idrettsparken vil bli
oppholdsområde for barn og ungdom i bygda og den ligger like ved grendehuset og et
farlig/uoversiktlig veikrss. Like i nærheten ligger også lysløype og akebakke. Det er stor
trafikk til grendehuset ved forskjellge arangementer. Det er staret opp bare/juniorklubb i
grendehuset med samling av inntil 30 bar i alderen 7 - 12 år hver tredje onsdag fra 1700 til
2000. Bara leker mye her og krysser veien ofte i leken.
Medås Gårdsbarehage bruer ofte grendehuset, lysløypa, akebakken og idrettsparken. I tilegg
vil barnehagen benytte seg av idrettsparken når denne blir ferdigstilt.

Det er i dag 50 kmt fartsgrense forbi grendehuset. Det er 80 kmt på Tverråveien fra der hvor 30
kmt blir opphevet forbi Medås gårdsbarehage og tillike før grendehuset. Det søkes om
nedsetting av farsgrensen forbi grendehuset til 30 kmtimen, samt nedsatt fartsgrense på
Tverråveien fra der hvor oppheving av 30 kmt-skiltet står. På vei utenfor tettbygd strøk er
farsgrensen 80 kmt dersom ikke annet er skiltet/bestemt.

Saken har vært på høring hos Poliiet og hos Statens Vegvesen. Politiet sier i sin uttalelse at
nedsatt farsgrense vil øke trafikksikkerheten i området. Det er to veier om krsser hverandre ved



grendehuset. Tortenliveien er fylkesvei og Tverråveien er kommunal, derfor er det ønskelig at
også farsgrensen på fylkesveien blir satt ned til 30 kmt v/grendehuset.
Statens Vegvesen har sendt saken på høring til Politiet og kommunen. Kommunen har svar at vi
ser positivt på at farsgrensen settes ned på fylkesveien. Det foreligger pr dd ikke endelig vedtak
fra Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrensen.

Faglig Trafikkforum Fauske tilrår at farsgrensen settes ned forbi grendehuset og på Tverråveien.

Saksbehandlers vurdering:
Mange bar oppholder seg i området v/grendehuset i Tverrå. Grendehuset og den nye
idrettsparken ligger like ved et farlig/uoversiktlig kryss. Her er det en fylkesvei og en kommunal
vei.som krsser hverandre og det kreves vedtak både fra Statens Vegvesen og Fauske kommune
om nedsetting av farsgrensen forbi grendehuset. Når det gjelder Tverråveien, som er en
kommunal vei, er det kommunen som fastsetter fastgrensen etter høring hos Politiet. Politiet er
positiv til nedsetting av fartsgrensen. En annen utfordring når det gjelder Tverråveien er at det er
80 km/t mellom Medås Gårdsbarnehage og grendehuset. Fauske kommune foreslår at faren
settes ned til 50 kmt mellom disse to stedene og at fartsgrensen v/grendehuset settes ned til
30kmt. Dette på grunn av at bar benyter denne veien bl a fra barnehage og til grendehuset og
nedsatt farsgrense her vil øke trafikksikkerheten betydelig.

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiltes Tverråveien slik når
det gjelder fart:
På Tverråveien forbi Medås Gårdsbarnehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skilplan,
settes det opp skilt nr 362.50 (farsgrense 50 kmt) på den ene siden og-samme skilt med
farsgrense 30 kmt på den andre siden på same stolpe. Videre settes det opp skilt nr
362.30 (30 kmt) på den ene siden og samme skilt med fartsgrense 50 kmt på den andre
siden på same stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

Fauske, 02.04.2013

Even Ediassen
Rådman



Fauskeeidet Idrettslag
Grendehuset
Tverrå
8218 Fauske

Fauskeeidet Bygdelag
Grendehuset
Tverrå
8218 Fauske
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Trafikksikkerhetssaksbehandler
8200 Fauske 03.06.2012

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE I MERKING A V VEI

Vi viser til tidlígere søknad av 14.06.20 L i, der vi helt til nå ike har motttt svar eller blitt

kontaktet etter flere purnger til tidligere trafikikkerhetssaksbehandler i Fauske 
kommune.

Vi \liser ogsåtil nylig beHiringav nåværen,de trafikksikkerhetssaksbehandler i Fauske
kommune, der nødv"endigheten av rask beHandling ble tatt opp.

ldrettslagetibygda ferdlgstiller i aisse dager bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger
Jik~ ~ederfor grendehuset. Denn~ vil innèholdè gressfotbaiiban~~g k~stgressbane for
aktiviteter som volleyball, badmmton, landhockey, basket og mmitenns.

Idrettsparken vil bli et oppholdsomrde for allebam og ungdom i bygda og ligger like ved et
. farlig veikryss som er veldig unversiktlg. Rett over veien fra greòdehuset IigGer lysløya
som blir flttig brut av bygda og folk fra distrktet. Medås Gårdsbarehagebenyterseg også
av løypa og akebaken og må her starte fra grendehuset og krysse veien midt i krsset for å
komme seg dit.

Vi har også stor trafkk til grendehuset ved forskjellge arrngementer. Vi vil legge til at vi nå
har staet opp barne/juniorklubb i grendehuset med saml ing av opptil 30 barn i alderen 7 - L 2
år hver tredje onsdag fra 1700-2000, Bara leker her også mye ut og krsser veien ofte i
leken.

Det er i dag 50' km grense forbi området, men vi bemerker at denne grensen er for hø i dag
og vil selvsagt være direkte farlig hø med en større aktivitet fremover. Vi legger merke til at
det kjøres for fort i området i dag.

Vi ønsker derfor fartsgrensen nedsatt til 30 km for veistreknngen på kommunal vei forbi
idrettsparken og grendehuset og videre noen meter .över på fylkeskommunal vei i begge
retninger.
I tilegg søker vi om at det settes om standard veiskilt med ((Bar lekef)~.

Vi forventer en positiv saksbehandling, da vi har ingen bar åemiste.

Vennig hilsen

-AücJ; CÙaèjCVt

1~uSkeeidet a~deiag
Heidi Wågan
Mobil: 40011716

Fa skeeidet Idrettslag
ck Nonnan

Mobil: 97146242



Fauskeeidet Bygdelag
Fauskeeidet idrettslag
Medås Gårdsbarehage
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Fauske kommune
Trafikksikkerhetssaksbehandler
8200 Fauske 18.06~2012

TILLEGG TIL SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE

Vi viser til tidligere søknad om nedsatt fartsgrense i krsset ved grendehuset i Tverrå.

Vi ønsker også nedsatt fartsgrense på den.kommunale veien fra Medås til starten på strekningen der.
vi ønsker 30 km grense. Idag er det 80 km fartsgrense her, og vi erfarer at hilenemed så stor fart
ofte ikke klarer å bremse opp i tide. Over Medås er det 30 km grense, og det vil være naturlig med
en 60 km grense mellom disse to 30 km strekningene, slik vi ser det. I hele området er det ellers
bare 50 og 60 km fartsgrenser.
Vi legger til at barna i Medås Gårdsbarnehage oftegår denne strekningen på rundt 600 m til fots for
å komme frem ti grendehuset som de bruker som gymsal, til idrettsparken, til lysløypa og til
akebaken. Vi er engstelige når bilene suser forbi på den smale veien.

Vi håper dere ser viktigheten aven rask behandling.

På vegne av idrettslaget, bygdelaget og barnehagen

Jack Normann, Heidi Wågan,Anita Hunstad
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Medås. 8200 Fauske 29.05.2012

Vedlegg til søknad fra Fauskeeidet grendelag angående farlig vegkryss.

Barna i Medâs Gàrdsbarnehage AS bruker ofte grendehuset, lysløypa, akebakken og idrettsparken.

Etter hvert som at idrettsparken blir mer ferdig, kommer vi til å bruke området enda mer.

Vegkrysset ved grendehuset er veldig uoversiktlig og farlig. Bilene kjører veldig fort forbi. Vi er

bekymret for at det kan skje en ulykke der.

Vi vil gjerne ha både nedsatt fartsgrense og fartsdump der.

Vennlig Hilsen Anita Hunstad.., . ,., ,.'
',-) y,"rt'- ~ ..INr.:(

TIt: 75 64 86 10 Mob 99160318



Fauskccidet Idrettslag
Grendehuset
Tverrå
82 t 8 Fauske

Fauskeeidet Bygdelag
Grendehuset
Tverrå
8218 Fauske
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Fauske kommune
T rafikksi kkerhetssaksbehandler
8200 Fauske 03.06.2012

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE / MERKING AV VEI

Vi viser til tidligere søknad av 14.06.20 i 1, der vi helt til nå ikke har mottatt svar eller blitt
kontaktet etter flere purringer til tidligere trafikksikkerhetssaksbchandler i Fauske kommune.

Vi viscr også til nylig befarng av nåværende trafikksikkerhetssaksbehandler i Fauske
kommune, der nødvèndighetenav rask behandling ble tatt opp.

Idrettslaget i bygda ferdigstiller i disse dager bygging av Fauskeeidet Idrettspark som ligger
like nedenfor grendehuset. Denne vil inneholde gressfotballbane og kunstgressbane for
aktiviteter som volleyball, badminton, landhockey, basket og minitennis.

Idrettsparken vil bli et opph01dsområde for alle barn og ungdom i bygda og ligger like ved et
farlig vcikryss som cr veldig uoversiktlig. Rett over veien fra grendehuset ligger lysløypa
som blir flttig brukt av bygda og folk fra distriktet. Medås Gårdsbarnehage benytter seg også
av løypa og akebakken og må her starte fra grendehuset og krysse veien midt i krsset for å
komme seg dit.

Vi har også stor trafikk til grendehuset ved forskjellige arrangementer. Vi vil legge til at vi nå
har startet opp barne/juniorklubb i grendehuset med samling av opptil 30 barn i alderen 7 - 12
år hver tredje onsdag fra 1700-2000. Barna leker her også mye ut og krysser veien ofte i
leken.

Det er i dag 50 km grense forbi området, men vi bemerker at denne grensen er for høy i dag
og vil selvsagt være direkte farlig høy med en større aktivitet fremover. Vi legger merke til at
det kjøres for f()rl i området i dag.

Vi ønsker derfor fartsgrensen nedsatt til 30 km for veistrekningen på kommunal vei forbi
idrettsparken og grendehuset og videre noen meter over på fylkeskommunal vei i begge
retninger.
( tillegg søker vi om at det settes om standard veiskilt med ((Barn lekem.

Vi forventer en positiv saksbehandling, da vi hm- ingen barn å miste.

Vennlig hilsen

-;4UCC¡ Ü)(Ù:¡VT
1~uskeeidet By.ßdelag

Heidi \Vågan

Mobil: 400 11716

Fa skeeidet Idrettslag
ck Nomlann

Mobil: 97146242
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FAGLIG TRAFIKKFORUM FAUSKE

TRYGG TRAFIKK, STATENS VEGVESEN, FORSIKRINGSBRANSJEN,
POLITI, KJØRESKOLENE, HELSEVESEN, FAUSKE KOMMUNE

I forbindelse med behandling av - SAK 25/12: Fartsgrense v/Tverrå Grendehus - ble det
gjort følgende vedtak:

((FTF er enige i forslaget om å sette ned fartsgrensen forbi Tverrå Grendehus til 30 km/t og å
sette ned fartsgrensen på Tverråveien fra der hvor opphevingen av 30 kmt forbi Medås
Gårdsbamehage og til dagens 50 km/t-skilt ved grendehuset.!', - '"

Fauske, 13. februar 2013

På vegne av Faglig Trafikkforum Fauske

~~
Lise Gunn Hansen
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Statens vegvesen
p~GssÐring----

Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske 2m~~rlf~l2lL~

C!Fauske og Sørfold lensmannskontor, postboks 83, 8201 Fauske

Behandlende enhet:

Region nord
Sa ksbeh a nd ler/i n nva Igsn r:

Wenche Sivertsen - 75552936

vår referanse:

2012/080487 -003

Deres referanse:

12/8019/LGH
Vår dato:

14.02.2013

Fv. 537 Fauske kommune, Tverrå, nedsatt fartsgrense.

Viser til henvendelse fra Fauskeeidet Bygdelag, Fauskeeidet Idrettslag, Medås
Gårdsbarnehage og Fauske kommune om foreslått endring av fartsgrense forbi
grendehuset i Tverrå, Fauske kommune.

Vi foreslår endring av fartsgrense til 30 km/t som vist i vedlagte skiltplan, datert
26.11.2012.

Viser til vedlagte skiltplan og ber om kommunens og politiets uttalelse ihht til
skiltforsikriften § 26.

,
"

Statens vegvesen, avdeling Nordland
Med hilsen

nM~
Wenche Sivertsen
Overingeniør

Vedlegg: skiltplan, fartsgrense Tverrå, Fauske kommune. Datert 26.11.2012

Postadresse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 02030
Telefaks: 75 55 29 51
firma post -nordl§vegvesen. no

Kontoradresse
Dreyfushammarn 31/33
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Org.nr: 971032081





FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

1 JouialpostID:
13/2813 I

Arkiv sakD.: 11/2844 I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda

Sak nr.: 030/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 16.04.2013

KLAGE - TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
OPPVEKSTSENTER

Vedlegg: - Klage fra Rolv Sigurdsen, Valnesfjord

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt klage fra Rolv Sigurdsen på saksbehandling og vedtak,
saksbehandlingen av vedtaket i sak 26/12 fra 17.01.2012 og vedtak i sak 17/13 en 26.02.2013.

Saksopplysninger:
Sigurdsen klager på saksbehandling i en sak fra januar i fjor. Denne saken ble påklaget og
PLUT og Klagenemnda gjorde følgende vedtak: ((Klagen på vedtak i sak 026/12 tas ikke til
følge.))

I sak 17/13 klages det på vedtaket, men de punktene det henvises til er fra et referat fra et møte
arangert av nærmiljøutvalget i Valnesfjord. Dette referatet var ikke vedlagt saken. Referatet er
ikke registrert inn i Fauske kommune.

Hvorvidt Rolv Sigurdsen er par i saken og har klagerett i disse sakene er usikkert, men vi velger
å legge saken fram for PLUTo

Saksbehandlers vurdering:

Sak 26/12 er allerede behandlet av Klagenemnda og ble ikke tatt til følge der.

I forbindelse med behandlingen av sak 17/13 ble alle hensyn vurdert og ivaretatt, også baras
trafikksikkerhet.

Det er ikke framkommet nye opplysninger i saken.

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge.

Fauske, 3. april 2013



Even Ediassen
Rådmann

Utskrift sendes:
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Rolv Sigurdsen
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Klage på l.Saksbehandling og 2. Vedtak.

l..Saksbehandlingen av vedtaket i sak nr. 26/12 fra 17.01.2012

Vedtaket i Fauske kommunes utvalg for plan og utvikling den 17.01.2012 :
"Sak 026/12': Trafikksikkerhetstiltak ved Valnesfjord oppvekstsenter.
Vedtak:

Veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole stenges for biltrafikk.
Merkes med underskilt: Tilatt adkomst til grurmeiernei samt varetransport.
Det legges frem en sak i første halvdel av 2012 som ivaretar parkering/parkeringsforholdene
ved Valnesfjord skole".

Todelt vedtak.

Som det framgår er vedtaket todelt. Del to: "Det legges frem en sak i første halvdel av 2012

som ivaretar parkering/parkeringsforholdene ved Valnesfjord skole".

Denne delen av vedtaket er enda ikke iverksatt, og det er heller ikke gitt noen grunn for at

så ikke har skjedd. Tvert i mot. Siden sist sommer har vi med jevnlig mellomrom etterlyst

iverksettelse av vedtaket, ved henvendelser til leder for Plan- ogUtviklingsutvalget.

Tilbakemeldingen har vært at veien skulle stenges i løpet av høsten, og utvidelsen av

parkeringsplasser var planlagt utført samtidig med arbeidene med den nye kunstgressbanen.
Dette skjedde ikke. Det ser ut til at vedtaket har blitt endret underveis uten politisk

behandling. Saksbehandlingen, med iverksettelse av halve vedtaket ved å stenge veien,
skaper en situasjon som gjør at det i all hast må etableres ei ny sak, sak nr. 17/13 som vedtas
26.02.2013

2.Vedtak i sak nr. 017/13 den 26.02.2013 i Plan- og Utviklingsutvalget (PLUT).:

Fra barnas trafikksikkerhet til parkerings- og biltrafikkproblemer
I saksopplysningene til sak 17 /13 beskrives en situasjon med mange problemer for alle

bilkjørende. Hele saken har gått frà å være et trafikksikkerhetstiltak for barna til et
parkerings- og biltrafikkspørsmål i skolen og barnehagens nærområder.'
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VNMU møte 13.02.201

I saksopplysningene opplyses at : "Det har vært avholdt møte mellom Fauske kommune,

Valnesfford barnehage, Valnesfford skole, nærmiljøutvalget (VNMU) og grunneiere".
VNMU tok initiativet til møtet.

Våre kommentarer til møtet:

1. Uttalelse fra leder for PLUT :

"Man måtte fokusere på å finne midlertidige løsninger, og det sekundære målet var at man

kom fram til permanente løsninger i skolebakken"

Kommentar: Den midlertidige løsningen bli i virkeligheten permanent. Ikke aktuelt å endre

på løsning før ny skole blir bygget i flg. planutvalgsleder i møte 3 dager før VNMU møtet.

2. Uttalelse om konsekvensene ved stegning av skoleveien fra rektor ved Valnesfjord

skole og styrer i Valnesfjord barnehage:

"Busstrafikken er flyttet fra barnehagen, noe som har gjort bruken av veien mer oversiktlig
akkurat i den tia bussene kom. Denne trafikken var likevel regulert og noenlunde stabil, noe
biltrafikken den nå er avløst av ikke er.

Den største utfordringen er kommet ved barnehagen. Det er for få plasser til bilene i levering
og hentetidespunktene (fra ca 0700.. 0800 og 1515 -1630). Det blir en meget uoversiktlig
situasjon rundt barnehager. Det er avsatt 5 plasser nedenfor barnehagen til denne trafikken
men disse er for få. Plassene oppe ved barnehagen blir da tatt i bruk og problemet oppstår.

Det blir trafikkfarlige situasjoner nede i veien og i krysset mellom skolebakken og gamle rv
80. Det er ikke tilrettelagt for av og påstigning her, men dette ble foreslått rettet på.

Det er store problemer for de som skal benytte samfunnshuset etter klokken 1500. Det store
reduksjonen i antall parkeringsplasser er i seg selv en utfordring, det samme er utfordringen
med å få transportert opp utstyr til aktivitetene."

Kommentar: Busstrafikken ved barnehagen har vært en stor sikkerhetsrisiko. Ved glatt vei

ned mot fotballbanen måtte bussene rygge fra barnehagen ned til FV 530. Dette ble gjort

etter at ungene var sluppet av bussen. Samtidig var det stor biltrafikk med unger til og fra

skole og barnehage. At dagens biltrafikk ikke er regulert og noenlunde stabil må ansatte ved

skole og barnehage, samt foreldrene til de barna som kjøres til barnehagen ta ansvaret for.

3. Forslag til løsninger:

"Det ble framlagt brev fra en av grunneierne med ulike løsninger: Disse ble gjennomgått (se
vedlagte kart og brev) men ingen av disse vil kunne la seg gjennomføre på kort sikt. De vil
videre innebære reduksjon i barnehagen og skolens uteareal-: noe som ikke var ønskelig. De
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vile også medføre økt uregulert biltrafikk der barn og ungeferdes"

Kommentar: Det ble fra oss sendt et forslag til midlertidig løsning på parkeringsproblemet.

Den kunne gjennomføres i løpet aven formiddag ved at området sørvest for ballbingen ble

ryddet for snØ og midlertidig fram til våren ble tatt i bruk til parkering. Løsningen ville ikke

legge beslag på noe av barnehagens uteareal, og detutearealet skolen her måtte avgi ville

de få igjen ved at dagens parkeringsplass ble bilfri.

Våt midletidige løsning ville gi en klar adskillelse av biltrafikken og barna.

4. Tidsbegrenset stegning av veien.

"Tidsbegrenset stegning av veien er de letteste og raskeste tiltaket som kan gjenomføres.

Stenger man veien mellom klokken 0800 og klokken 15.00 har de elevene som går til skolen
ingen trafikk i skolebakken"

Kommentar: Hva.med de barna som bruker veien på ettermiddag- og kveldstid?

5. Utvide parkeringsplasser:

"Utvide parkeringsplasser ned mot fotballbanen. Dette krever mye anleggsvirksomhet men
vil kunne sees på som en del av den langsiktige løsningen".

Kommentar: I gjeldene reguleringsplan for området rundt barnehagen er det planlagt 84
parkeringsplasser. Langs veien ned til fotballbanen er det ferdig fylt ut for parkering på tvers.

Det eneste som mangler er noen lass grus. Hvòrfor ble ikke dette utført slik vedtak i sak nr.

26/12 fra 17.01.2012 forutsatte?

6. Opparbeide en ny busslomme:
"Opparbeide en ny busslomme for av/påstigning i tilknyttning til krysset gamle rv 80 og
skolebakken. Vii redusere faren ved av og påstigning både på buss og personbil".

Kommentar: Ny busslomme vurderes av Statens vegvesen

7. Utvide veien I gjøre den bredere:

"Vii kunne lette muligheten til å lage et begrenset gangfelt
opp bakken. Dette sammen med å lage gangstierformyke trafikanter vii gjøre bakke
tryggere.
Grunneier sa seg vilig til å avstå en meter mot nord for 

å få dette til".
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Kommentar: Det er allerede frigitt areal, vederlagsfritt, i planutkastet fra gnr.56 bnr.57 til
oppgradering av veibredden som kreves for biltrafikk.

8. Gjennomgåes av trafikkfaglig forum:
"Det ble foreslått at de ulike løsningsforlagene som kom på bordet i løpet av møtet burde
gjennomgåes av et trafikk faglig forum, noe saksbehandler på planavd mente vile bli gjort".

Kommentar: Vi velger å tro at trafikkfaglig forum ser nærmere på andre midlertidige

løsninger enn den lettvinte løsningen med tidsbegrenset stenging.

Argumentasjon for full stenging av veien.

Vi gjengir noe av vår argumentasjon for å stenge veien hele døgnet.

1. I vinterhalvåret er det jevnlige episoder i den bratte bakken hvor biler kommer ut av
kontroll og havner i grøfta. Situasjoner ute av kontrolL.

2. Jo dårligere føret er og jo dårligere dekkene er, jo større fart trengs for å komme opp
bakken. Og de farligste episodene når det i tillegg er mørkt. I slike tilfeller kommer

ingen biler seg opp uten å overskride fartsgrensen for veistrekningen.

3. Veien er så smal på deler av strekningen før bakken at to biler ikke kan møtes.

I dag står biler på tur til skolen nede ved FV 530 og venter på "klar bane" for å få nok

fart til å komme opp bakken. Alle kommer ikke alle opp, og situasjonen er igjen ute av

kontrolL.

4. Barn bosatt på gnr./bnr. 56/17 & 56/57 er særlig utsatt. Adkomsten til 56/17 rett

under bakken er spesielt farlig.

5. Snøvær, holke og mørke gjør veien farli for de myke trafikkantene.

Blant beboerne i området er det også kjent at veien opp til skolen på kvelds- og

nattestid ofte trafikkeres av ungdom i bil med ekstrem fart. Målet er gjerne

"piruetter" på parkeringsplassen og skolehusplassen.'

Beskrivelsen og hendelser i disse fem punktene er noe alle de nærmeste naboene ser hver

eneste vinter. Et møte mellom en bil ute av kontroll og barn på vei opp eller ned bakken kan

få alvorlige konsekvenser. Hvem har ansvaret for at det ikke skal skje?

Valnesfjord 18.03.2013

Rolv Sigurdsen


