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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Larsen, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, konsulent boligkontorer, ergoterapeut, folkehelserådgiver, rådmann, 

formannskapssekretær.  

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 16.04.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  16.04.13  

 

MERKNADER: 

 

Befaring til Tverå/Medås. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Notat lagt ut som nytt referat. 

 

Tema: 



 Universell utforming v/Mari-Ann Lauritzen og Ing-Mari Nilsen. 

 Folkehelsearbeid v/Irene Larssen. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Campingplass Lund 

Konflikt mellom grunneier og eier av campingplass. Fylling innover dyrkamark anser 

vi som lovlig, men vi har enda ikke mottatt dokumentasjon på rene masser. Vi har ikke 

mottatt søknad om omdisponering. Arealene kan derfor ikke tas i bruk. Skal følge opp 

saken utover våren. 

  

 Rivingsobjekter 

 Sandneshaugen. Saken er hos advokat. Er gjort endringer på bygg, men dette 

er ikke søkt om. 

 Grunnmur Sandneshaugen. Rivningsmaterialer må fjernes. 

 Branntomt Furulund. Må fjernes til våren. 

 

 Prosjekt matrikkelen er i gang. Prosjektleder på plass. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2784      

 Arkiv sakID.:   13/685  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    019/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.04.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-019/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2783      

 Arkiv sakID.:   13/684  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

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

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 015/13: 76/4 TOM INGE OLSEN/INGER ANN FURNES/KJELL 

SAND/KOLBJØRN TRØAN - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM TIL 

ESPEN ANDREAS OLSEN FOR FRITIDSHUS VED FURNES 

 

VEDTAK: 

 

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

tillatelse til omsøkte 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 tillatelse til omsøkte fradeling.  

 

At omsøkte fradeling er i konflikt 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 tillates. 

 

 

 

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 tillatelse til oppstart av 

grunnarbeider i Furutoppen 4, G.nr. 102/719, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett, for SØK, PRO/UTF 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 tillatelse til omsøkte 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 igangsettingstillatelse for 

grunnarbeidene 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 rammetillatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13. 

 

 

 

DPLU. 021/13: 108/20 - ALBERT OG ANN KRISTIN KOSKINEN - SØKNAD OM 

FRADELING AV BOLIGTOMT VED GRØNÅS 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av 1 dekar tomt for bolig. Som en forutsetning for dette settes at 

skogbrukssjefen innkalles til oppmålingsforretningen i terrenget. 

 

Det gis også tillatelse 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 tillatelsen 



settes også at det før fradeling gjennomføres innhentes tillatelse 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 : 
 

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

til omsøkte fradeling av 0,8 dekar med gammel fjøs/låve som tilleggsareal 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 tillatelse til omsøkte fradeling av 

0,8 dekar med gammel fjøs/låve som tilleggsareal 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 : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke 

tillatelse til omsøkte omdisponering av 0,8 dekar med lettbrukt dyrkbar mark til 

boligbygging. Det gis med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tillatelse til omsøkte 

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 kunne medføre klare ulemper 

arronderingsmessig hvis det dyrkbare arealet i området blir oppdyrket. 

 

Begrunnelsen for vedtaket er også at jordloven i utgangspunktet forbyr slik 

omdisponering av dyrkbar mark, ref jordloven § 9 og at omsøkte fradeling som ikke har 

samfunnsinteresse 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 

FORRETNINGSLOKALENE I 1. OG 2. ETASJE I AMFI FAUSKE 

 



VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 samt bestemmelsene i Kap. 22 og 23 

meddeles tillatelse 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, YIT AS, GK Norge AS, Rørlegger'n Fauske AS og Fauskebygg AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 025/13: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SKOGNESVEIEN 

VED LAKSÅ (TYNGRE TRAKTORVEI, FORLENGELSE) 

 

VEDTAK : 
 

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

skogsvei med betegnelsen Skognesveien (forlengelse) ved Lakså i Fauske kommune, 

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

vurdering.  

 

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

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

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

pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken. 

 

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

2017. 

 

Straks veianlegget er ferdig bygget, må 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 tillatelse til endring av 

rammetillatelse, jvf. sak 006/13, til nedgravde tanker i stedet for overgrunnstanker hos 

Norsk Scania AS som omsøkt. 

 

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

 

                                                 
 
   

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

av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven). 



 

 

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 igangsettingstillatelse for 

etableringen av truckdieselanlegget på tomten hos Norsk Scania AS, G.nr. 103/1524, som 

omsøkt. 

Viser for øvrig til vilkår gitt i rammetillatelse i sak 006/13 og 026/13. 

 

 

 

DPLU. 029/13: 103/363 - SNORRE PEDERSEN/JOHN A. GRAHN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL 

FOR EKSISTERENDE BEBYGD BOLIGTOMT VED SANDMOVEIEN/KIRKEVEIEN 

PÅ FAUSKE. ERVERVER: JANSEN BOLIGSERVICE DA 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til fradeling av areal på ca 0,45 dekar som tilleggsareal til 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 - KRAV OM 

MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT  GRUNN, HYTTE - 

PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE PÅ SÅKIÅSEN I 

SULITJELMAOMRÅDET. ERVERVER: UNNI ANDERSEN 

 

VEDTAK : 
 

 

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

til omsøkte punktfeste for eksisterende hytte med parsellnr. 9744 på Såkiåsen. 

 

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

punktfeste.  

 

 

 

 

 



INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-020/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2972      

 Arkiv sakID.:   13/735  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    021/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.04.2013 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

ORIENTERING OM 

BEHANDLING AV 8 

KRAFTVERK I FAUSKE 

KOMMUNE 

 13/2361 U 13/590 18.03.2013 Rugås Industrier AS UTBYGGING AV EIENDOMEN 

GNR 101 BNR 412 PÅ FINNEID 

NÆRINGSOMRÅDE 

 13/2806 I 13/590 02.04.2013 Rugås Industrier AS VEDR. UTBYGGING AV 

EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 

PÅ FINNEID 

NÆRINGSOMRÅDE 

 13/3238 X 13/767 16.04.2013  NOTAT TIL PLAN- OG 

UTVIKLINGSUTVALGET - 

16.04.2013 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-021/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2871      

      Arkiv sakID.:   12/1185  Saksbehandler:  Even Ediassen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

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

  KOMMUNESTYRE  08.05.2013 

 

 

 

REGJERINGENS MINERALSTRATEGI 

   

 
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 stillingen iløpet av 

høsten 2013. Prosjektleders oppgave vil da være å følge opp kommunens vedtatte 

mineralstrategi. 

 

Regjeringens mineralstrategi setter fokus på flere aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Spesielt 

pekes det på kommunens saksbehandling, ivaretakelse av miljøhensyn, kompetanse, 

samfunnsansvar 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 grunnlag 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 problemstillinger 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. 

Rådmannen 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 plankapasitet kan være begrenset både mht kunnskap om 

planleggingsspørsmål 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 til slutt 

hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å 

utvikle kapasitet og kunnskap innenfor plan og bygningsloven knyttet til 

mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjerne 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 sannheten i mange tilfeller er at innsigelser medfører behov for 

ytterligere saksbehandling, gjentatte politiske behandlinger, offentlig ettersyn i flere 

runder mv. 

 

 Den andre problemstillingen som USS tar er opp er fordelingen av verdiskapningen fra 

mineralnæringen. Verdifulle mineraler utgjør for noen kommuner en verdifull 

naturressurs, men de offentlige inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går 

utelukkende til staten. Etter rådmannens mening har man gjennom nåværende 

kraftregime skapt en grunnleggende aksept for at kommunene har krav på en varig andel 

av verdiskapningen fra vannkraftutbygginger. Derfor har kommuner som Fauske store 

inntekter fra eks salg av konsesjonskraft som nettopp er kommunens andel av 

verdiskapningen etter å ha avgitt naturressurser. Den samme problemstillingen 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 til 

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 til staten for å få konsesjonen (unntatt eiendomsskatt på anlegg). 

Rådmannen 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 problemstillingen diskuteres, 

også med bakgrunn i at kommunene 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 forurensningsproblematikk. I tillegg kommer 

mulige fremtidige endrede driftsformer innenfor bergverk hvor mannskaper 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 rådmannens 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 grunnlag for 

Fauske som et kompetansesenter innenfor mineralnæringen. 

 

Saken fremmes til debatt og uten innstilling fra rådmannen. 

 

INNSTILLING : 
 

* 

 

 

PLUT-022/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/1865      

      Arkiv sakID.:   13/84  Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

 

Sak nr.:    023/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.04.2013 

 

 

86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR ET AV 

EIENDOMMENS VÅNINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN 

   

 
Vedlegg: 1. 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     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Svein Jensen Solvik, 8211 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Svein Jensen Solvik, 8211 Fauske 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) J  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) J  Avstand tun, meter 0 

 Flere våningshus (j/n) J  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) J  Vernskog (j/n) N 

 Grenser dyrka jord(j/n) J   

 

Det søkes om fradeling av tomt på 0,7 dekar for det ene av to beboelige våningshus på 

eiendommen. 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 jordbruksmessig 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 klart viktigste ressursen på eiendommen. 



 

 

Eiendommen har forøvrig en gammel og forfallen driftsbygning samt et garasjebygg og et hus 

for et gårdssagbruk 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-B10 slik sett synes en fradeling å være innenfor 

kommuneplanens bestemmelser. 

 

Det berørte gårdstunet ligger ved enden av kommunal bilvei. 

 

Oversikt over areal til 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 fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 18,7

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 0,5

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 0,5

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 408,9

Skog, middels bonitet 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/fjell i dagen

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 171,2 0,7

Totalt areal 1489,7 0,7

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller naturfredete områder.. 

 

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om 

eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en 

driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom 

samfunnsinteresser 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 landbruket i området. Det skal også tas 

hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt 

hensynet til kulturlandskapet.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

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

 



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 jordbruksmessig 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 grunnlag i det forannevnte anses omsøkte fradeling å være forsvarlig med hensyn til 

eiendommens avkastning og synes ikke i for stor grad å ville medføre drifts- og miljømessige 

ulemper for jord- og skogbruket. Omsøkte fradeling synes i tillegg ikke å ville medføre skade for 

kulturlandskapet og er ikke i konflikt 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 tillatelse til omsøkte 

fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.  

 

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tillates 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 tillatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt. 

 

 

PLUT-023/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til omsøkte 

fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus.  

 

Omsøkte fradeling av 0,7 dekar for eksisterende våningshus tillates 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 tillatelse til utvidet avkjørsel til kommunal vei for omsøkte boligtomt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    



 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    024/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 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: 1. 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/skogbrukssjef 

4. Delegert jordlovsak 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 

10. Kopi av møtebok sak 7/13 i Plan- og utviklingsutvalget 

11. 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 til fradeling om omsøkte hyttetomt. 

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir vesentlig 

endret ved en slik fradeling.» 

 

Reindriftsforvaltningen skriver i klageskrivet: «Vedtaket påklages herved da vi mener det ikke er 

grunnlag for å gi dispensasjon 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 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 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.» 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Når Reindriftsforvaltningen i Nordland som offentlig forvaltningsmyndighet for reindrift i 

området uttrykker tillatelse 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 kart som viser reindriftsinteressene i området og av uttalelsene fra 

Balvatn reinbeitedistrikt datert 04.01.2013. Ut fra kart 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 grunnlag i det forannevnte være vanskelig å si at fordelene ved en fradeling vil være 

klart større enn ulempene. 

 

Reindriftsforvaltningen må regnes som en direkte berørt statlig 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.  

 

Fylkesmannen 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 statlig 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 tillegg 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 tillegges særlig vekt. 

Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet 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 tillatelse 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 kunne anses å 

være klart større enn ulempene. 

 Statlig regional myndighet som er direkte berørt, har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden  

 

 

PLUT-024/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert større negative ulemper og 

framtidige inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt. 

Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte 

hyttetomt. 

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir 

vesentlig endret ved en slik fradeling. 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert større negative ulemper og 

framtidige inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt. 

Plan- og utviklingsutvalget ønsker derfor å gi positiv vedtak til fradeling om omsøkte 

hyttetomt. 

Plan- og utviklingsutvalget kan ikke se at det er dokumentert at reinbeite i området blir 

vesentlig endret ved en slik fradeling. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    025/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  16.04.2013 

 

 

 

115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV EIENDOM - 

FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN KRISTENSEN 

   
Vedlegg: 1. 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 Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 115 64     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Finn Kristensen Tverå, 8218 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Finn Kristensen 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, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, 

NVE Region Nord og Reindriftsforvaltningen Nordland med uttalefrist 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 

annet 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 dispensasjon fra 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 gnr 115, bnr 1 i rasjonaliseringsøyemed i landbruket 

(resten av eiendommen uten hus solgt som tilleggsjord til annen landbrukseiendom). 

Eiendommen er slik sett kun å regne som ei stor boligtomt med et areal på 5 dekar. Av dette er 

1,6 dekar fulldyrket jord som deles av en adkomstvei samt 3,4 dekar annen jorddekt 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 ligger tomten i et av 

kommunens viktigste landbruksområder. Plasseringen av tomten er imidlertid slik at den i liten 

grad synes å ville medføre noe problem av betydning for jord- og skogbruket.  

 

Ved gjennomgang av tilgjengelige oversikter over kulturminner og natur- og friluftslivverdier 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 tilknytning til stedbunden næring. Større boligtomter 

som tidligere er fradelt i forbindelse med salg av tilleggsjord (rasjonaliseringssaker) vil slik sett 

være nærliggende å søke fradeling fra, siden det da muligens vil være noe letter å få 

dispensasjon. 

 

Forhold knyttet til ulike lover 

Siden berørte eiendom ikke er å anse som landbrukseiendom, blir 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 tilknytning til kulturminner uttaler fylkeskommunen: «Så langt en kjenner til, er det ikke i 

konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 

Skulle kommunene 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 arbeidet i marken.» 

 

Uttalelse fra NVE Region Nord 



I sin uttalelse viser NVE Region Nord til at omsøkte tomt ligger i et område hvor løsmassekart 

viser at det er tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold og at 

det derfor før etablering av ny bebyggelse må gjøres en vurdering av om grunn- 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 grunn 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 10 § 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 liten 

grad å bli tilsidesatt. I tillegg 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 kunne 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 (terrenghelling > 

3 grader) idet et slikt leirskred i verste fall vil kunne 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 tillatelse til omsøkte fradeling av 

boligtomt på 1 dekar. 

 

Som betingelse for at forannevnte fradeling skal kunne 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 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes også at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

PLUT-025/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



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 tillatelse til omsøkte fradeling av 

boligtomt på 1 dekar. 

 

Som betingelse for at forannevnte fradeling skal kunne 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 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes også at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    
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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 

kommunene. Grunnlaget for bruk av midlene er ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket” (SMIL), ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket” og ”Forskrift 

om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer” (NMSK) som ble vedtatt av 

Landbruksdepartementet 04.02.2004. 

 

Virkemidlene tildeles kommunene via fylkesmannsembetene.  Fylkesmannen skal fordele 

midlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket 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 tiltaksstrategiene 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 og jordbrukets miljøverdier. Det skal samtidig 

arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for at 

allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap. 

 

Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisingsfelt 

samt skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1.gangs tynning i granskog. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunen har nå gjennomført en ny rulleringsprosess, i den forbindelse ble fagorganisasjonene 

i landbruket invitert til møte den 12. mars 2013. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad 

kunne videreføres i en ny periode. Det ble tatt hensyn til at regelverket for nærings- og 

miljøvirkemidlene er under revidering, eventuelle endringer i strategiene bør vurderes når nytt 

regelverk foreligger. 



 

Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest 

søknader innen ordningene ”Motvirke gjengroing” og ”Tilretteleggingstiltak”. I skogbruket er 

tilskuddsmidlene i hovedsak prioritert brukt til skogreising og rydding. 

 

Det er i stor grad utmarks- og grunneierlagene som søker om SMIL-midler mens NMSK midlene 

tildeles enkeltbrukere.  

 

Forslag til satsingsområder og omfang tar utgangspunkt i det tilskuddsnivå som er realistisk og 

oppnå.  

 

For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det 

være nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene, 

hvis det skulle vise seg nødvendig.  

 
 

INNSTILLING : 
 

Det framlagte forslag til ”Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2013 – 2016” godkjennes. 

 

Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 

forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.  

 

 

PLUT-026/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det framlagte forslag til ”Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2013 – 2016” godkjennes. 

 

Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 

forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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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 Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen. 

 

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

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

 

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

atkomst og parkering. H1 er eksisterende hyttetomt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Parkeringsplass. 

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

4. Hensynssoner: Faresone Høyspenningsanlegg. 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 

03.02.2011.  

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

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

 

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

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

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

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

for disse samt mellom de andre tomtene i området. Det tillates ikke inngjerding eller andre 

stengsler. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser for allmenn ferdsel. 

 

Ettersom antallet fritidsboliger overstiger antall i overordna plan har kommunen vurdert 

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



c) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn de 

angitt i § 2 d). I forhold til verna vassdrag er dette avklart med ansvarlig myndighet, som er 

NVE. Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor 

planområdet. I følge DNs naturbase er det avsatt et statlig sikret friluftsområde (FS00001857, 

Jordbru) mellom Storelva og Jordbruelva. Dette friluftsområdet ligger vest for og utenfor 

planområdet. I kommunens friluftskartlegging er det satt av en stripe på begge sider langs 

Jordbruelva og Storelva klassifisert som C – Registrert friluftsområde. I planen er dette tatt 

hensyn til ved at tomter er trukket så nært vei som mulig i tillegg til vist byggegrense. 

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 4 tilsier at kommunen ikke 

krever konsekvensutredning for tiltaket. 

  

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

vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, 

verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har 

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

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

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

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

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

vei. 

 

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. 

 

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

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

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-088/12 VEDTAK-  18.09.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Jordbru ut til offentlig ettersyn. 

 

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 

innkommet 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 problemstillingen 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 planområdet utgjør en veldig  

liten del av et større område som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt utbygging  

av boliger og hytter (1 bolig og 2 hytter).  

 

Det er planfaglig mindre heldig at det her legges opp til en konsentrert utbygging av hytter i  

et område der det, i følge kommuneplanens arealdel, bare i begrensa grad skal kunne tillates  

spredt utbygging. Det går videre ikke fram av plandokumentet at det er et behov for  

lokalisering av flere hytter her, i tillegg til de hyttene som kan bygges på ev. ledige tomter i  

planavklarte områder, bl.a. kommuneplanens arealdel.  

 

Som grunnlag for kommunens vedtak bør det følgelig foreligge en vurdering av behovet for  

lokalisering av flere hytter her, ut fra bl.a. ev. tilgang til ledige hyttetomter i tilliggende 

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 hytteplan, 

vedtatt 18.11.1999. Denne reguleringsplanen ligger i det nordøstlige området av LNF-BC2 og 

legger til rette for oppføring av 8 hytter. Ingen av disse er bygd.   

 

Kommunen har over tid registrert et press fra grunneiere i dette området om å få fradele flere 

hyttetomter. 

Bestemmelsenes § 3.6 b), til kommuneplanens arealdel, lyder slik: Utgjør ny og eksisterende 

spredt bebyggelse en gruppe på 4 enheter, kreves godkjent reguleringsplan. 

Innenfor og like utenfor omsøkt område ligger 4-5 eksisterende hytter. Derfor ble det satt krav 

om godkjent reguleringsplan før flere hytter kan oppføres i dette området.     



 

Dersom omsøkt områderegulering blir vedtatt vil området LNF-BC2 være “låst” for flere 

fritidsboliger inntil rullering (ny vurdering) i kommuneplanens arealdelen er gjennomført. 

Rådmannen 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. 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 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 arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente 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 tilfreds 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 med planforslaget er å 

legge til rette for bygging av 7 nye fritidsboliger inkl. adkomst og parkering. Innenfor 

planområdet er det også en eksisterende fritidsbolig (H1). 

 

Planområdet grenser opp til kommunal veg «Jordbruvegen», som munner ut i fylkesveg 530 

60-70 m sør for planområdet. Krysset mellom den kommunale vegen og fylkesvegen 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 innspill til planoppstart datert 

23.05.20l l. 

 



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

tilhørende adkomst og parkering. Området er avsatt til LNF-BC2 (spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse) i kommuneplanens arealdel. 

 

I vårt innspill 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 innspill er ivaretatt og har ikke ytterligere 

merknader til planen.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Sametinget, 15.10.2012 

“Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 

Sametinget er tilfreds med at aktsomhetsplikten, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd, er innkorporert i planbestemmelsene. 

 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet 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 til forslag til områderegulering for 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. 

 

 

PLUT-027/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



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

det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Plankart, revidert 

07.02.2013. 

 

Saksutredning: 
 

1. gangs behandling 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Venset havn. Utarbeidelse av 

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

 

Planområdet er på ca. 81,8 daa og omfatter et større sjøareal sør for Fv. 530 (tidligere Rv. 80), 

ca. 3 km sørvest for Røvik. 

 

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. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Servicebygg småbåthavn, Boligbebyggelse, Naustbebyggelse. 

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

tekniske anlegg, Molo, Kai, Parkeringsplasser. 

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

 

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 B1, 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 ubetydelige / små negative. 

 

Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet og 

kontroll mot DNs 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 forhold/hendelser, 

verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har 

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

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

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

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 offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Venset havn. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

2. Plankart 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 innkommet 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 problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavd., 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 områderegulering for Venset havn i Fauske kommune, og skal 

tilrettelegge for opprusting av molo, fiskemottak, naust og småbåthavn med flytebrygger samt 

tilhørende adkomst og parkering. Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, 

vedtatt 3.2.2011, hvor området er avsatt til småbåthavn og spredt boligbygging. 

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 

 

Plandokumentene er klare og entydige og tjener slik sett formålet som både juridiske 

dokumenter og informasjon til publikum. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven 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 

småbåthavn med flytebrygger, samt tilhørende atkomst og parkering. Planen omfatter også to 

eksisterende boliger.   

 

Vi har ingen merknader til denne områdereguleringsplanen.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Kystverket Nordland, 20.12.2012 



“Kystverket har ut fra havne- og farvannsmessige 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- og farvannsloven.” 

 

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 i forbindelse 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 med flytebrygger 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 utfylling 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 § 

6.1a) stilt krav om at før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering skal det utarbeides geoteknisk rapport for området. 

 

Ut fra overstående har ikke NVE merknader til områdereguleringen.”  

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 3.12.2012 

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


“Rådet for likestilling for 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 blir fremkommelig for 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 til forslag til områderegulering for 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 (B1). 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 (B1) 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. 

 

Nytt plankart (revidert 07.02.2013, vedlagt) med ny innkjørsel til eksisterende 

boligeiendommer, benevnt B1 og B2 i plankartet 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 B1 og B2 har i dag to avkjørsler fra fv. 530 

fra gammel vegsløyfe. I den offentlige høringen av planen var avkjørslene til disse boligene 

stengt. Avkjørsel til boligene var lagt lengre vestover til ny felles atkomst for hele sørsiden av 

planområdet. 

I e-posten foreslås en ny avkjørsel fra fv. 530 til boligene inntegnet på vedlagt reguleringskart 

midt mellom boligene.  



Vi aksepterer den foreslåtte avkjørselsløsningen under forutsetning av at de to eksisterende 

avkjørslene stenges når den nye tas i bruk. Dette må medtas i bestemmelsene.” 

 

Rådmannen anbefaler med bakgrunn i ovenstående av revidert plankart vedtas. 

 

I plankartet er eksisterende avkjørsler til B1 og B2 stengt (vist med symbol, jfr. Linje- og 

punktsymboler i Tegnforklaring på plankart). Det betyr at disse skal stenges når ny avkjørsel 

er etablert. 

 

Rådmannen anbefaler også at følgende tillegg tas inn i reguleringsbestemmelsene:  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

a) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt avkjørsel til 

FA3. FA1 er kommunal veg. 

b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

c) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for atkomstveg 

og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.  

b) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse for 

KA1. 

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

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 km/t 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 (MO1) nordvest for KA1. 

Forutsetningen er da at den skal benyttes av fiskerinæringen. På moloen tillates ikke 

parkering, kun av-/pålastning av utstyr o.l. og da med tanke på fiskerinæring.  

Parkeringsplassene P2 og P3 skal fortrinnsvis benyttes av fiskerinæringen og øvrige 

næringsdrivende. Det legges altså ikke til rette for privat flytebrygge ved MO1 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 avkjørsel til eiendommene betegnet B1 og B2 kan ikke undertegnede 

godta stenging av avkjørsel lengst mot øst. Slik undertegnede ser det, er det også ønskelig at 

eksisterende avkjørsel lengst 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 B1, avtale for snøbrøyting med lokal eier av traktor med fres 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 B1 og B2 tas inn i plankartet, jf. plankart revidert 07.02.2012.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

d) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt 

avkjørsel til FA3. FA1 er kommunal veg. 

e) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

f) FA3 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. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for 

området.  

g) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for KA1. 

h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan 

gis brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

i) Før FA2 tas i bruk skal eksisterende 2 avkjørsler (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. 

 

 

PLUT-028/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn. 

 

Ny atkomst til B1 og B2 tas inn i plankartet, jf. plankart revidert 07.02.2012.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik: 

 

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3. 

a) FA1 er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt 

avkjørsel til FA3. FA1 er kommunal veg. 

b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område B1 og B2. 

c) FA3 er privat atkomst for brukere av småbåthavn SB1. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik: 

 

6.1 Utbygging – rekkefølgebestemmelser.  

a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fylling i sjø og justering terreng for 

atkomstveg og parkering m.m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for 

området.  

b) Opparbeiding av parkering P1-P3 skal ferdigstilles før det kan gis 

brukstillatelse for KA1. 

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf. 3.6 c) skal ferdigstilles før det kan 

gis brukstillatelse for flytebrygge i SB1. 

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. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE/MERKING AV VEI 

   
Vedlegg:  * Søknad fra Fauskeeidet Idrettslag og Fauskeeidet Bygdelag om nedsatt fartsgrense/merking av 

vei,   datert 03.06.12 

* Tillegg til søknad om nedsatt fartsgrense fra Fauskeeidet Bygdelag, Fauskeeidet Idrettslag og 

Medås Gårdsbarnehage, dat 18.06.12 

* Vedlegg til søknad fra Medås Gårdsbarnehage 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 fartsgrense /merking av vei ved grendehuset i Tverrå. 

 

Saksopplysninger: 

Fauskeeidet Idrettslag ferdigstiller 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 veikryss. Like i nærheten ligger også lysløype og akebakke.  Det er stor 

trafikk til grendehuset ved forskjellige arrangementer.  Det er startet opp barne/juniorklubb i 

grendehuset med samling av inntil 30 barn i alderen 7 – 12 år hver tredje onsdag fra 1700 til 

2000. Barna leker mye her og krysser veien ofte i leken. 

Medås Gårdsbarnehage bruker ofte grendehuset, lysløypa, akebakken og idrettsparken.  I tillegg 

vil barnehagen benytte seg av idrettsparken når denne blir ferdigstilt. 

 

Det er i dag 50 km/t fartsgrense forbi grendehuset. Det er 80 km/t på Tverråveien fra der hvor 30 

km/t blir opphevet forbi Medås gårdsbarnehage og til like før grendehuset.  Det søkes om 

nedsetting av fartsgrensen forbi grendehuset til 30 km/timen, samt nedsatt fartsgrense på 

Tverråveien fra der hvor oppheving av 30 km/t-skiltet står.  På vei utenfor tettbygd strøk er 

fartsgrensen 80 km/t dersom ikke annet er skiltet/bestemt.  

 

Saken har vært på høring hos Politiet og hos Statens Vegvesen.  Politiet sier i sin uttalelse at 

nedsatt fartsgrense vil øke trafikksikkerheten i området. Det er to veier om krysser hverandre ved 

grendehuset.  Tortenliveien er fylkesvei og Tverråveien er kommunal, derfor er det ønskelig at 

også fartsgrensen på fylkesveien blir satt ned til 30 km/t v/grendehuset. 

Statens Vegvesen har sendt saken på høring til Politiet og kommunen.  Kommunen har svart at vi 

ser positivt på at fartsgrensen settes ned på fylkesveien.  Det foreligger pr dd ikke endelig vedtak 

fra Statens Vegvesen om nedsetting av fartsgrensen.  



 

Faglig Trafikkforum Fauske tilrår at fartsgrensen settes ned forbi grendehuset og på Tverråveien.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

Mange barn 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 krysser hverandre og det kreves vedtak både fra Statens Vegvesen og Fauske kommune 

om nedsetting av fartsgrensen 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 farten 

settes ned til 50 km/t mellom disse to stedene og at fartsgrensen v/grendehuset settes ned til 

30km/t.  Dette på grunn av at barn benytter denne veien bl a fra barnehage og til grendehuset og 

nedsatt fartsgrense 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 skiltplan, 

settes det opp skilt nr 362.50 (fartsgrense 50 km/t) på den ene siden og samme skilt med 

fartsgrense 30 km/t på den andre siden på samme stolpe. Videre settes det opp skilt nr 

362.30 (30 km/t) på den ene siden og samme skilt med fartsgrense 50 km/t på den andre 

siden på samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan. 

   

Skiltene settes opp ihht gjeldende regelverk. 

 

 

PLUT-029/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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 skiltplan, 

settes det opp skilt nr 362.50 (fartsgrense 50 km/t) på den ene siden og samme skilt med 

fartsgrense 30 km/t på den andre siden på samme stolpe. Videre settes det opp skilt nr 

362.30 (30 km/t) på den ene siden og samme skilt med fartsgrense 50 km/t på den andre 

siden på samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan. 

   

Skiltene settes opp ihht gjeldende regelverk. 

 
 

 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 



 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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KLAGE - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED VALNESFJORD SKOLE 

   
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 

arrangert av nærmiljøutvalget i Valnesfjord. Dette referatet var ikke vedlagt saken.  Referatet er 

ikke registrert inn i Fauske kommune. 

 

Hvorvidt Rolv Sigurdsen er part i saken og har klagerett i disse sakene er usikkert, men vi velger 

å legge saken fram for PLUT.  

 

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 barnas 

trafikksikkerhet. 

 

Det er ikke framkommet nye opplysninger i saken.  

 

INNSTILLING : 
 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-030/13 VEDTAK-  16.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Klagen tas ikke til følge. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


