
FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

. Tid: 21.05.2013 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

OPPMØTE KL. 10.00 PÁVALNESFJORD HELSE OG
SOSIALSENTER, STRØMSNES

Til behandling: Saksnr. 031/13 - 040/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

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

SAKSLISTE: - MØTE NR 4 /2013

BEFARING: Vannbehandlingsanlegg Valnesfjord

TEMA: Gatelys

Sak nr.: Sakstittel:

031/13

032/13

033/13

GODKJENNING A V MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL RULLLERIG AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA
MOTORFERDSEL

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERIG FOR KOSMOAsEN

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STORGATA 98

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV
HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK

PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS
BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE
RUNDKJØRIGER pA RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET

TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

FORESPØRSEL OM KjØP AV GRUN SOM GRENSER OPP I MOT
SISIKVEIEN BORETTSLAG

SØKNAD OM DISPENSASJON

034/13

035/13

036/13

037/13

038/13

039/13

040/13



Fauske, 13.05.13

JnneHatle~
estleder



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/4123

Arkiv sakID.: 13/1008

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan~ og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 031/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

i

i Saksansvarlif!: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 21.05.2013

ODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 3/2013

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

16.04.2013
3/2013

Fra kL. 10:00

Til kL. 14:40
Til behandling: Sakene 019/13 - 030113

Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

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 16i~13

~rtte~~~~~
formannskapssekr;t~

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

MERKADER:

Befaring til Tverå/Medås.

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. Notat lagt ut som nytt referat.

Tema:



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

. Folkehelsearbeid vIIrene Larssen.

Orienteringer fra rådmanen:
. Campingplass Lund

Konflkt mellom grueier og eier av campingplass. Fyllng 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 bru. Skal følge opp
saken utover våren.

. Rivingsobjekter

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

. Grunnur Sandneshaugen. Rivningsmaterialer må fjernes.

. Branntomt Furulund. Må fjernes til våren.

. Prosjekt matrikkelen er i gang. Prosjektleder på plass.

r-o



Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

024/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

REGJERIGENS MINERALSTRATEGI

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

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 SJØNSTADAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

115/64 - FIN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELINGIJUSTERING AV
EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERA -
ERVERVER: FIN KRSTENSEN

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

FORSLAG TIL OMRADEREGULERING FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRADEREGULERIG FOR VENSET HAVN

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKING AV VEI

KLAGE - TRAFIKKSIKKERHETSTIL TAK VED VALNESFJORD
SKOLE

019/13

020/13

021/13

022/13

023/13

025/13

026/13

027/13

028/13

029/13.

030/13



019/13: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 2/2013 godkjennes.

PLUT -019/13 VEDT AK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

020/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-020/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

021/13: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

PLUT -021/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

022/13: REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

INNSTILLING:

*

PLUT -022/13 VEDT AK- 16.04.2013

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon.



023/13: 86/1 - SVEIN JENSEN - SØKNAD OM FRADELING A V TOMT FOR ET
A V EIENDOMMENS VÅNINGSHUS. ERVERVER: SVEIN JENSEN

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.

PLUT -023/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

024/13: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/13 I PLAN- OG
UTVIKLINGSUTVALGET - VEDTAK OM FRADELING A V HYTTETOMT OG
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - GNR 90/2,5,6
SJØNSTÅDAL - GISLAUG SELSTAD M.FL.

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 hytetomt.

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 vudering ikke kune anses å

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

dispensasj onssøknaden

PLUT -024/13 VEDTAK- 16.04.2013

Kjeti 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
hytetomt.
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 ti 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.

025/13: 115/64 - FINN KRISTENSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
EIENDOM - FRADELING AV BOLIGTOMT VED TVERÅ - ERVERVER: FINN
KRISTENSEN

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 tilomsøkte fradeling av
boligtomt på 1 dekar.



Som betingelse for at foranevnte 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-025113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen 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 tilatelse til omsøkte fradeling
av boligtomt på 1 dekar.

Som betingelse for at forannevnte 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 umiddelbar. Det forutsettes også at nevnte
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

026/13: STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

INNSTILLING:

Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

PLUT -026/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor rammen av
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

027/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU

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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

028/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag ti områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i plankaret,jf. planar revidert 07.02.2012.

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

avkjørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomstfor eksisterende boliger i område Bl og B2.
e) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBl.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø ogjustering terrengfor

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

b) Opparbeiding av parkering P L-P3 skalferdigstilesfør det kan gis
brukstilatelse for KA 1.

e) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 e) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SBl.

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.

PLUT-028/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen 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 Bl og B2 tas inn i plankaret, jf. planart revidert 07.02.2012.

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

avkjørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomstfor eksisterende boliger i område Bl og B2.
e) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SB1.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø ogjustering terreng for

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 KAl.

e) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 e) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse 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.

029/13: SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKING AV VEI

INNSTILLING:

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiles Tverråveien slik når
det gjelder far:



På Tverråveien forbi Medås Gårdsbamehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skiltplan,
settes det opp skilt nr 362.50 (farsgrense 50 kmt) på den ene siden og same 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 same skilt med farsgrense 50 kmt på den andre
siden på samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

PLUT -029/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 skiltes Tverråveien slik
når det gjelder fart:
På Tverråveien forbi Medås Gårdsbamehage, jfr. pkt 2 på vedlagte forslag til skiltplan,
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 samme 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 samme stolpe, like før grendehuset, jfr.pkt 1 på forslag til skiltplan.

Skiltene settes opp ihht gjeldene regelverk.

030/13: KLAGE - TRAFIKKSIKKRHETSTILTAK VED VALNESFJORD
SKOLE

INNSTILLING:

Klagen tas ikke til følge.

PLUT-030113 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klagen tas ikke ti følge.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/4122

Arkiv sakID.: 13/1007

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

I1 Sak nr.: 032/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 21.05.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 031113: 103/579 - YTTERENG BORETTSLAG- SØKNAD OM TILLATELSE
TIL TILTAK, OPPFØRING AV GARASJEANLEGG I YTTERENG BORETTSLAG,
BRA :: 2 REKKR A 115 M2, L REKKE A 76 M2, 2 REKKER A 37 M2.

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-12 og § 19-1 meddeles tilatelse til oppføring
av garasjerekker i Yttereng Borettslag, G.nr 103/579 og 1588, som omsøkt.

Søknad om dispensasjon fra byggelinje innvilges.

Når ansvarlig foretak for utførende er valgt, må søknad om ansvarsrett innsendeskonuunen. '
DPLU. 032/13: 103/1160,1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE,
BÆRESYSTEMER I STAL, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, BUNNLEDNINGER
FOR VA, UTVENDIGE LEDNINGER FOR VA I INDUSTRIVEIEN 5, FAUSKE,
AMUNDSEN EIENDOM AS

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles igangsettingstilatelse
for stålbygget, bygningsmessige arbeider og utvendige VA-ledninger i Industriveien5,
G.nr. 103/1160 og 1176 som omsøkt, ihht Arbeidstilsynets samtykke.

Søknader om ansvarsrett fra Panelbygg AS, Ingeniørfirmaet L. S. Solland AS, Bodø VVS
J. Wilumsen og Fauske Elektro AS godkjennes.

Ventilasjonsplan med kapasitetsberegninger må sendes Arbeidstilsynet for samtykke før
installasjon av ventilasjonsanlegg startes.



Viser for øvrig rammetilatelse av 31.01.13 og igangsettingstilatelse av 26.02.13.

DPLU. 033/13: 103/985 FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE - SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE, OPPFØRING AV VERKSTEDHALL I L ETASJE SOM
TILBYGG TIL EKSISTERENDE SKOLEBYGG MED BY A = 1357 M2 OG BRA = 1331
M2 I GYMNASVEIEN 5, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og § 21-2 meddeles rametilateIse for

oppføring av verkstedhall som tilbygg til Fauske Videregående skole, G.nr 103/985, i
Gymnasveien 5, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Tegneverket Arkitekter AS for SØK og PRO, arkitektur,
godkjennes.

DPLU. 034/13: 92124 - STEIN OLA JAKOBSENIHILDE KARIN BERGE - SØKNAD OM
TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TO PLAN BRA 74,7
M2, BYA 58 M2 OG UTHUS BRA 28 M2, BY A 30 M2, LAKSÅ, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles byggetilatelse for oppføring av
fritidsbolig og uthus på fradelt tomt i Lakså, Fauske gnr.93 bnr.24 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Stein Ola Jakobsen godkjennes, jvf. SAK 10
§ 6-8.

DPLU. 035/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOM - GNR. 4313 I
FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i
Konsesjonsloven av 28.11.2003 samt delegasjon innvilges ikke Astrid Bodil Øines
Sveaass konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 43/3 i Fauske kommune.

Kjøpesummen på kr. 500 000,- for eiendommen anses å være for høg, jfr.
Konsesjonslovens §§ 1 og 9.

Koiisesjoninnvilges for Astrid Bodil Øines Sveaass for erverv av eiendommen, gnr.
43/3, hvis kjøpesummen reduseres til kr. 250 000,- eller lavere.



Konsesjon vil da innvilges på vilkår om at dyrka jord skal drives på en
landbruksforsvarlig måte. Alternativ til egen drift av dyrkajorda er at den leies ut på
skriftig kontrakt med varighet på minst 10 år og at leiekontrakten godkjennes av
kommunen, jfr. Konsesjonslovens § 1 og Jordlovens § 8.

DPLU. 036/13: 11911 TOMTENR 9740 - SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR
EKSISTERENDE NAUST VED VESTSIDEN AV KJELVATNET I SULITJELMA.
ERVERVER: UNNI ANDERSEN

VEDTAK:

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for omsøkte punktfeste for
eksisterende naust medtomtenr 9740.

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

DPLU. 037/13: 1101111- ØYSTEIN VESTERÁS, SØKNAD OM TILLATELSE TIL
OPPFØRING AV TILBYGG OVER TO PLAN BRA 122 M2 TIL EKSISTERENDE
ENEBOLIG, TOTAL BRA BLIR 227 M2, LA 218 M2, KVITBLIKK, FAUSKE.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles byggetilatelse for oppføring av
tilbygg til enebolig i Kvitblikk, Fauske gnr. 11 O bnr. 111 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Øystein Vesterås,godkjennes,jvf. SAK 10 §
6-8.

I medhold av plan- og bygningslovens § 31-2 4.1edd innvilges dispensasjon fra TEK 10,
på følgende vilkår: Dimensjonering og utførelse/produksjon av takonstruksjon utføres
av foretak med godkjent kompetanse, jvf. TEK 10 § 10-2.

DPLU. 038/13: 76110 - BJØRN NORDGÅRD - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RIVING AV BYGG PÅ FURNES,
VALNESFJORD

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og §.21.2 meddeles igangsettingstilatelse
for rivningsarbeidene på boligen på Fures, G.nr 76110, som omsøkt.

Sluttrapport med avfallsplan innleveres kommunen samtidig med søknad om ferdigattest
for tiltaket.



DPLU. 039/13: 105/6 - CARINA FAULI M.FL. - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE VÅNINGSHUS
NR 2 PÅ EIENDOMMEN - ERVERVERE: CARINA FAULI, TORE FAULI OG RUNAR
W. SIMONSEN

VEDTAK:

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

tilatelse til fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt idet en slik fradeling ikke
anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning og samtidig vil medføre
driftsmessige ulemper for driften av eiendommen. Den forannevnte begrunnelse
understøttes av det forhold at omsøkte tomt ligger i et LNF-A-område i kommuneplanens
arealdel hvor det ikke er tilatt med tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring.

Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven ikke tilatelse til omdisponering av ca 0,3 dekar
med dyrka mark idet landbruseìendommen med sine forholdsvis små areal har behov for
all sin dyrka mark. Den foranevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte
tomt ligger i et LNF-A-område i kommuneplanens arealdeL.

Skogbrussjefen gir derimot med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse til fradeling av tomt
på 1 dekar for våningshus nr 2 idet dette anses som forsvarlig med hensyn til
eiendommens avkastning. Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte dyrka
mark og heller ikke deler av gårdsveien eller de nærmest liggende utbedringsareal for
gårdsveien.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslov~ns § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1 dekar for
eksisterende våningshus nr 2.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tilatelse til fradeling av boligtomt
på 1 dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at
fradelingen tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten.

Saksbehandler skal være tilstede ved karforretningen i marken.

DPLU. 040/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM -
GNR. 108/13 I FAUSKE KOMMUNE

VEDTAK:

Kjøpesummen på kr. 20.000,- anses som akseptabeL.

Med henvisning ti det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i
Konsesjonsloven av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Mona Steensen og Remi
Steensen konsesjon for erverv av eiendommen, gnr. 108113 i Fauske kommune.



DPLU. 041113: 1021700 - BÅRD DAHLBERG - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT
TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 256 M2, LA 233 M2, PÅ TOMT
I FURULIA 16, FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tilatelse til oppføring av
enebolig i Furlia 16, Fauske gnr.l02 bnr.700 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Sten Andersen AS, Murmester Sigurd Tverå AS
og NICO Håndverk malermester Snorre Nicolaisen AS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauske Rør AlS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett fra NICO Håndverk for UTF fall mot sluk, fls og
membranarbeider må innsendes.

Søknad om ansvarsrett og evt. lokal godkjenning for ekstern kontroll-foretak, ifm.
uavhengig kontroll må innsendes snarest.

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt).

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres.

DPLU. 042/13: 9717 HELGE HELGESENIMARIT KRSTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM
DELING AV GRUNNEIENDOM TIL ANSGAR HELGESEN OG JAN-INGE
HELGESEN VED HJEM GAM

VEDTAK:
Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tilatelse
til fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tun (parsell!) som
omsøkt idet dette anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Som
betingelse for en slik fradeling settes at landbrukseiendommen samtidig med tinglysing
av fradelingen får tinglyst adkomst, også for landbruksmaskiner gjennom det gamle
tunet.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt på 1,95 dekar for gammelt
våningshus som vil bli brukt som fritidshus.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tilatelse til fradeling av ca 1,95
dekar som omsøkt. Det må samtidig med tinglysingen av fradelingen også tinglyses
adkomstrett til fradelt tomt langs eksisterende gårdvei frem til koinmunal vei.

Det gis avkjørselstilatelse til kommunal vei for den fradelte tomten for eiendommens
gamle tun.



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

tilatelse ti omsøkte fradeling av eiendomsteig på 1200 dekar (parsell 2) idet en slik
fradeling ikke anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning.

DPLU. 043/13: FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE, SØKNAD OM TILLATELSE TIL
TILTAK, TILBYGG MED BRA = 42 M2, BYA = 56 M2, TIL EKSISTERENDE
SKOLEBYGNING PÅ SØBBESV A I LØV GAVL VEIEN 11, G.NR. 103/1158

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1, jvfPLB kapittel 22 og 23, meddeles
tilatelse til oppføring av tilbygg samt ombygging av Fauske Videregående Skole, Gnr.
10311158, som omsøkt, under forutsetning av Arbeidstisynets samtykke.

Søknader om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, Jon Olav Gjerskvål AS, Sweco AS, Multi
LuftAS, Rørleggerm. Bringsli AS og Indre Salten Installasjon AS godkjennes.

DPLU. 044/13: 11911, FNR. 312 - ELIN FORFANG - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE P Å
EKSISTERENDE HYTTETOMT, BRA 80 M2, KJELVATNET, SULITJELMA

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstilatelse for
oppføring av hytte på samme plass som eldre hytte ved Kjelvatnet, gnr.119 bnr.! fnr.312,
som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS godkjennes.

Viser for øvrig til rammetilateIse gitt 14.05.2012, sak 064/12 og endring av
rammetilateIse 23.07.2012, sak 108/12.

DPLU. 045/13: 100/7 - FAUSKE KOMMUNE VIFRANK ZAHL - SØKNAD OM
TILLATLSE L ETT TRINN - ETABLERING AV NY VANNLEDNING MELLOM
VATNBYGDVEIEN OG FINNEID

VEDTAK:

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 samt bestemmelsene i kapittel 22 og 23
meddeles tilatelse til etablering av ny vanledning mellom Vatnbygda og Finneid som
omsøkt.



Søknad om ansvarsrett fra Multiconsult AS og Saltdal Rør og Entreprenør AS
godkjennes.

DPLU.046/13: SØKNAD OM TILLATELSE TIL PUNKTERING AV EGG FRA
KANADAGÅS I FAUSKEEIDET NATURRSERVAT

VEDTAK:

Fauske kommune gir i medhold av Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for
vitenskapelige eller andre særlige formål (FOR 2003-03-14 nr. 349) § 16 Statens
naturoppsyn, Fjelltjenesten, tilatelse til puntering av egg fra kanadagås i Fauskeeidet
naturreservat i perioden 2013 - 2016.

DPLU. 047/13: 1021704 - YNGVE JOHNSEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT
TRINN, OPPFØRING AV NY ENEBOLIG I TO PLAN, INKL. GARASJE, BRA 264 M2,
LA 214 M2, PÅ TOMT I FURULIA 15, FAUSKE

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tilatelse til oppføring av
enebolig, inkL. garasje i Furulia 15, Fauske gnr. 102 bnr.704 som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS og Åge Løkås & sønner AlS godkjennes.
Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Rørleggermester Stian Larsen AS og
Ingeniørfirma Knut Hævaker godkjennes.

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli tilsendt).

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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FORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA
MOTORFERDSEL

Vedlegg:- * Arealplankart - Kommunedelplan med tema motorferdsel

* Planbeskrivelse
* Forslag til nye bestemmelser og vilkår i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel i
Fauske kommune

Sammendrag:
1.gangs behandling:
Fauske kommune fremmer forslag til rullering av kommunedelplan med tema motorferdseL.
Kommunedelplanen med bestemmelser ble vedtatt av Fauske kommunestyre første gang i
oktober 2002, og har ikke vært rullert siden, bortsett fra endring av bestemmelsenes § 3 -
tidspunt for kjøring - som ble gjort i kommunestyret den 13.02.2013.
Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten kartdata as (SKD) i samråd med kommunen.

Hensikten med rulleringen av planen er enkel revisjon/gjennomgang av arealbrussoner - sone
A, B, C og D, samt tilhørende bestemmelser.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagte Planbeskrivelse. Med bakgru i
oppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt i sin helhet og kommentert i vedlagte
planbeskrivelse.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11 - 14 legges forslag til rullering av
kommunedelplan med tema motorferdsel ut til offentlig ettersyn.

Fauske, 6. mai 2013

Even Ediassen
Rådmann

Utskrift sendes:
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1.0. Innledning
Gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel samt tilhørende bestemmelser ble vedtatt
av kommunestyret i møte den 31.10.2002, K-sak 92/02.
Planen har ikke vært revidert siden.
Kommunestyret vedtok i møte den 21.06.2012, K-sak 132/12 at gjeldende plan skal tas opp til
rullering.
Fauske kommune er en av sju kommuner som har vært forsøkskommuner etter
motorferdseselloven. Forsøket om alternativ forvaltningsmodell for motorferdsel i utmark har
pågått i de utvalgte kommuner siden 2001. Forsøket skulle i utgangspunktet vært avsluttet i
2004, men har blitt forlenget i flere omganger.
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i påvente av ny lov i brev av 15.12.2008
godkjent at forsøksordningen kan videreføres fram til ny lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag trer i kraft.
Fauske kommune har således status som forsøkskommune, noe 

som innebærer at kommunen
fortsatt styrer motorferdselen ved hjelp av plan- og bygningsloven.
Revidert kommunedelplan med tema motorferdsel samt tilhørende bestemmelser er utarbeidet
etter plan- og bygningslovens § 1l-7.

1.1. Hensikten med rulleringenlendringer
Hensikten med rulleringen er enkel revisjon/endring av arealbrukssoner - sone A, B, C og D
samt tilhørende bestemmelser.

HjemgamN atnbygda:
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I revidert plan legges det bL.a. opp til at en del hytter, 8 stk i område HjemgamlVatnbygda, som
i dag ligger i A-sone får B-sone, B5 og 4 stk hytter får C-sone, C4 fram til hyttene.

Dette vil skape en bedre forutsigbarhet for berørte hytteeier, og lette saksbehandlingen for
Fauske kommune, da det dermed ikke er behov for å behandle søknad om dispensasjon. Slik
praksisen er i dag for alle disse hyttene, får hytteeierne etter søknad innvilget dispensasjon for
kjøring fram til hyttene med en begrensning på 6 turer. Det er en forutsetning at avstand fra
parkeringsplass/veg er mer enn 2,5 km.

Øvre Valnesfjord/B-sone ti Drogvatnet innenfor Sjunkhatten nasjonalpark:

I gjeldende plan er det lagt inn B-sone fra kommunal veg i Bringsli fram til Drogvatnet. Dette
for å ivareta kjøring fram til en hytte i området. Vedkommende har dermed anledning til å
kjøre til hytta innti 6 turer med kjørebok utstedt av Fauske kommune.

Etter at Sjunkatten nasjonalpark ble opprettet, ligger store deler av B-sonen inne i
nasjonalparken. Fauske kommune ser det ikke hensiktsmessig å opprettholde gjeldende B-sone
inne i nasjonalparken, og anbefaler at denne endres til A-sone.

Vedkommende hytteeier vil uavhengig av dette være avhengig av å søke nasjonalparkstyret om
tilatelse til kjøring.
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Øvre Valnesfjord/B-sone ti området Sætervatnet innenfor Sjunkhatten nasjonalpark:
Se kart over.

Med bakgrunn i samme argumentasjon som ovenfor endres B-sone i gjeldende plan til A-sone
innenfor Sjunkatten nasjonalspark.

Kartfesting av Turistløypa fra Daja til svenskegrensen:

Turistløypa fra Daja til svenskegrensen er kartfestet med GPS, og traseen ligger nå korrekt inne
i plankartet. Den er lagt inn med den bredde på 300 m.

1.2. Konsekvenser
I revidert plan legges det opp til få/mindre endringer. De foreslåtte endringer er vurdert til å
være aven slik karakter at de ikke utløser krav om konsekvensutredning, da det etter gjeldende
forskrift om konsekvensutredning ikke kan kreves at konsekvensene av nye snøskuterløyper i
forhold til bL.a. friluftsliv og naturopplevelser skal utredes.

Utredningskravet til kommuneplanens arealdel etter gjeldende forskrift om
konsekvensutredning er knyttet opp mot byggetiltak, dvs at det ikke kan kreves at
konsekvensene av endret motorferdsel i utmark i forhold til bl a friluftsliv og naturopplevelse

blir utredet. Det er imidlertid et krav etter plan- og bygningslovens § 4-2 at alle forslag til
planer etter loven ved offentlig ettersyn har en planbeskrivelse som beskriver planens formål;
hovedinnold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området.

1.3. Naturverdier og biologisk mangfold
De foreslåtte endringer er vurdert i hht til Naturmangfoldloven, (§8, 9, 10, 1 i og 12). Med
grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap
kommunen selv har, konkluderes det med at foreslåtte endringer ikke kommer i konflikt med
verdifulle naturtyper ogleller rødlistearter.
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De foreslåtte endringer vil ikke berøre urørte naturområder.

De foreslåtte endringer vil ikke medføre økt belastning/endre bruen av viktige friluftsområder.

De foreslåtte endringer vil ikke medføre endringer som kommer i konflkt med vedtatt
arealbruk i kommuneplanen arealdelen hva angår å styrke et miljøvennlig friluftsliv.

2.0. Planprosess og medvirkning

2.1. Deltakere i prosessen
Fauske kommune: Lise Gunn Hansen.

2.2. Kunngjøring igangsatt planarbeid
Oppstart planarbeid ble annonsert i Saltenposten den 03.07.2012
Melding om oppstar ble sendt offentlige myndigheter samt berørte parter den 26.06.2012 med
høringsfrist den 14.08.2012.

2.3.Innkomne forhåndsmerknader
Det er innommet 14 uttalelser. Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og.deretter er det
det gjort en vudering/anbefaling vedrørende problemstillngen slik den fremstår.

Sulitjelma Fjellandsby:
((Vi i Sulitjelma Fjellandsby vil gjerne komme mednoen innspil til konuunedelplan med tema
motorferdsel..

Som næringsaktør på spesielt vinterturisme ønsker vi at kommunen legger til rette for
motorferdsel i og rudt Sulitjelma fjelbnidsby.

I april 12 fikk vi tilatelse ti et snøscooterløp i alpinbaken og dette var stor suksess. Om det er
mulig vil vi gjerne ha muligheten til arangementer som dette permanent. Planen for neste
sesong er å ha 2 lignende arangementer.

Som vinterdestinasjon vil det også være til stor hjelp om vi kan få en godt regulert scooterløype
inn til fjellandsbyen direkte fraTuristløypa. Denne må være tilpasset våre behov i henhold til
parkeringsplass og støy. Vi ønsker primært en løype som kan kjøres inn til fjellandsbyen, men
ikke en løype hvor gjester starer turen og parkerer hengere, dette vil vi fortsatt foretrekke å ha
ved campingen. Vi har allerede en dialog med svenske turoperatører om en fast rute mellom
fjellandsbyen og Vuöggatjålme. Forutsetningen forturer fra dette selskapet er at gjestene
konuer helt frem til målet (fjellandsbyen)ogikke til campingen. Av hensyn til våre gjester
ønsker vi begrensninger mht. tidspunkt på døgnet og far i denne løypen om det er mulig. F.eks
kjøring mellom 09.00 og 22.00 med maks far på 20 i de 400metrene ti Turistløypa.
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I tilegg ønsker vi løypenettet lagt opp slik at hyteeiere kan transportere folk lovlig til og fra
fjellandsbyen. F.eks med merket parkering ved vantåret eller SKSmessa. Vi har skiløyper
herfra som gjør det enkelt og komme til og fra fjellandsbyen.))

Vurdering/anbefaling: Det er vedtatt egen reguleringsplanforSulitjelma Fjellandsby som bl a
omhandlerferdsel med snøskuter. En løype fra svenskegrensen og direkte tilfjellandsbyen
krever endring av ovennevnte reguleringsplan og anbefales derfor ikke. Rådmannen vil heller
ikke anbefale at det hjemles direkte i planen å arrangere snøskuterstevne i alpinbakken 2
ganger pr år. Dette på grunn aV atferdsel med snøskuter skal være nyttekjøring.

Det bør ikke tilates persontransport fra hyttene og tilfjellandsbyen på grunn av at
persontransport i utgangspunktet er ulovlig.

Gunn Isaliii Mathisen:
(( Har kjøpt privat tomt og eier eiendom Wilumsvan - Såki og Skorta.

. Har synspunt angående varig fusjonshemmet.
Søkt på 5 b, fikk beskjed mått søk på P.kort på biL.
Har fått avslag på alt.
Mitt synspunt er blir forskjellsbehandlet i Fauske kommune.
Det skulle vært egetP..kort for scooter etter scootertrase i sone B og C.
Sender ikke ved legeattest for det har kommunen fått av meg før.

(En setning unntatt fra offentlighet § 13). Det er uansvarlig, vi har mistet telefonforbindelse
ved hyte Wilunsvann 1 mil,)

Vurdering/anbefaling: Dette tas ikke til følge. Transport av funksjonshemmede med snøskuter
foreslås åforbli uendret ved nåværende rullering av motorferdselsplanen.

Fra hytteeiere vlViIumsvatn, Tvetjønn og Skourta:
((Det vises til gjeldende motorferdselsplan for Fauske kommune, formulert 01.04.2003.

Undertegnede personer representerer hyteeiere i områdene Wi1umsvan, Tveijønn og Skourta
i Sulitjelma, se vedlagte kart. Disse områdene har for en stor del felles løypetrase/adkomst via
snøscooter i vintersesongen. Området som det er henvist til Over sorterer under såkalt "Sone B*

Gfr. Motorferdselsp1an, § 2 Arealbrukssoner, pkt. 2).

Sone B er i dette tilfellet utformet slik at hver hyteeier gis adgang til å benytte
snøscootertansport inntil 6 turer pr. år. Turene skal angis i egen kjørebok. I forkant av hver
sesong må det søkes om slik kjøring samt at kjørebok må innsendes ved sesongens slutt.

Undertegnede hyteeiere ber med dette om at en av følgende endringer gjøres (i prioritert
rekkefølge);
a) Områdets sonestatus endres fra "Sone B" til "Sone C" slik som for andre

samenlignbare områder i Sulitjelmafellene.
b) Dagens 6 turer utvides til 12 eller 15 turer uten at soneinndelingen endres.
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Argumentene for å fremføre dette forslaget er som følger;
1. Som nevnt over har sammenlignbare områder i Sulitjelma status som "Sone C-områder.
2. Det er i dag fri ferdsel til og fra hyttene som ligger nærmere vei enn disse hyttene .. dette

langs same trase som benytes i første del av transporten til disse nevnte områdene.
3. Ingen offentlg regulering etc. skulle tilsi at dette området vuderes vesentlig strengere

enn andre områder.
4. Disse hytene ligger i et av de områder i Sulisfjellene som er vanskeligst tigjengelig.

Dette gjelder både for hyteeiere og andre bruere av fjellet. Området kan være krevende
i forhold til uvær og skiftende føreforhold. Noe som ofte krever en høy grad av
lokalkunskap fra dein som ferdes der. Dette sammen med at områdets utgangspunt
(A vilon i Grønli) befinier seg langt una der størstedelen av utfaren foregår fra gjør at
muligheten for leiekjøring er begrenset. Dessuten er avstanden fra bilvei til disse hytene
relativt lang (samenlignet med andre områder). Videre er terrenget i seg selv krevende
å bevege seg.i Tilgjengeligheten for øvrge brukere aV området gjør at en marginal
øknng i trafikken ikke vil forringe slike bruere sin friluftsopplevelse vesentlig.

5. Det erher snak Oin et meget begrenset antall hyter. Totalt er det snak om ca. 14
hytter. Flere av hyteeierne avventer til siste del av vintersesongen før hytene tas i bru
(pga føre, vær og vind). Det er derfor ingen gru til å tro at endring slik vi spiler inn
vil medføre økte iniljøbelastninger av betydning.

6. Uvær. Som nevnt tidligere er dette et værhardt område. Det er ikke uvanlig at en eller
flere av de 6 tuene som i dag kan innvilges brues til å kjøre løype -eller at man må
snu underveis pga uvær. Dette har også et sikkerhetsmessig aspekt. Ved at hytene
brues oftere på vinterstid vil flere folk ferdes i dette fjellområdet - og risikoen for
uønskede episoder pga vær & vind reduseres.

7. Flere av de undertegnede på dette brev mener å huske at bakgrunnen for 6 turer var som

følger; den gang dette ble vedtatt var det usikkerhet rudt hvor nasjonalparkgrensene
skulle gå. Derfor 6 turer (som er det man har i nasjonalpark - med visse untak) i

påvente av grensefastsettelse. I mellomtiden er disse grensene endelig fastsatt. Området
våre hyter ligger i (aiie.r utenom naSjonal.par.kgrenSen SOin til sl.utt ble fastsatt. Antall
turer skulle egentli$ reguleres når grensene ble fastsatt. Så harikke skjedd.

Vi ber om forståelse for de argumentene som spiles inn. slik at hyteeiere også i denne delen av
kommunen kan benyte hytta uten (for) strenge reguleringer i transportadkomstmulighetene i
vintersesongen. Vi bervidere om at det tas hensyn til at avstandene her er relativt lang fra bilvei
og at dette området ikke er en del av nasjonalpark eller underlagt anen særskilt offentlig

regulering. Til slutt ber vi om at vår imispil hensyntas og iniarbeides i rullert
motorferdselsplan.
Alle undertegnede personer har selvsagt kommet med innspil i sakens anledning.))

Vurdering/anbefaling: Dette tas ikke tilfølge. Selv om dette er et værhardt område, vil
Rådmannen ikke anbefale at antallet turer endres eller at soneinndelingen endres i dette
området. Selv om vi nå Vet helt eksakt hvor grensen til Junkerdal Nasjonalpark går, ligger dette
området nært opp ti grensen for nasjonalparken og området er et viktig område for rein på
beite.
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Reindriftsforvaltningen i Nordland:
((Viser ti brev fra Fauske kommune av 26.06.12 med varsel om igangsetting av revisjon av
kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark.
Formålet med revisjonen er å få en gjennomgang av planens arealbrussoner og
planbestemmelser.
Fauskekonimiie inngår som del av to ulike reinbeitedistrikt.
Balvatn reinbeitedistrikt har grense mot E6 og strekker seg fra Junerdal i sør til Blåmannsisen
og Norddalen i nord. Balvatnet reinbeitedistrikt har dermed et beiteareal på til sammen 1932
km2. Distriktet har et øvre reintall på 1000 dyr fastsatt i 2011.

Duokta reinbeitedistrikt grenser mot Balvatrt reinbeiteditrikt i nord og strekker seg fra
svenskegrensen og helt ut til kysten av Bodøhalvøya avgrenset av Skjerstadfjorden i sør og
Sørfolda/Leirfjorden i nord. Duokta reinbeitedistrikt har dermed et beiteareal på 2062 km2.
Distriktet har et øvre reintall på 900 dyr fastsatt i 2011.

Reindriftens arealbruskar finnes tilgjengelig på Reindriftsforvaltningens nettside
ww.reindrift.no.Reindriftsforvaltningen vil forøvrig kune være behjelpelig 

med
informasjon om hvordan reindriften benyter de ulike arealene i kommunen.

Inntil planutkast foreligger er det vanskelig å komme med konkete innspil, men
Reindrifsforvaltningen vil spile inn følgende generelle merknader til oppstarsfasen av
planarbeidet:

Vi viser til Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven utarbeidet av
Miljøverndeparementet i 2009 og liderstreker at denne må tås i bru og legges tî1 gru i

arbeidet med kommunedelplanen. Et eksemplar av veilederen er vedlagt, men den finnes også
tilgj engelig på nett.

Reindriftsforvaltnngen anmoder om reindriftens særverdiområder ivaretas i
kommunedelplanen for motorferdseL.
Særverdiområder er arealer som har en særlig viktig fusjon, har høy beiteverdi eller er
områder som reinen bruer i tidsrom hvor den er særlig sårbar for 

forstyrelser. Trekk- og
flytleier, kalvingsområder, oppsamlingsområder, minimunsbeiter, luftingsområder,
paringsområder og viktige vinterbeiteområder er særverdiområder i reindriften.

En liberalisering av motorferdselreglene i og omking disse områdene som øker ferdsel 
og

forstyrrelse vil være svært uheldig. Reindriftsforvaltningen anbefaler i stedet at planen i størst
mulig grad løser transportbehov gjennomleiekjøring for å få ned omfang av forstyrelser.

Planen må ikke åpne for at det kan anleggesIprepareres løper for ski, hundekjøring mv. uten at
reindriftsinteressene høres.

Planen må ikke åpne for at det gis tillatelse til landing og iavtflyging med fly og helikopter uten
at reindriftsinteressene høres.

Planen må sees i samenheng inedanet planverk som kommunen har ansvar for så
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som f.eks:
Kommuneplanens arealdel (fritidsbebyggelse).
Plan for skogsbilveier.
Sti- og løypeplan (friluftsliv og rekreasjon).
Småkaftlan.
Osv.
Det er disse planene som daner gruag for det transportbehov og ferdselsomfang som
motorferdselreglene i neste omgang skal regulere.

Reindriftsforvaltningen imøteser planutkast for uttalelse.))

Vurdering/anbefaling: Dette vil bli ivaretatt i forbindelse med forslag til ny motorferdselsplan.

Lakså grunneierlag:
((Ferdsel på vinteren:
For vårt område som gjelder Lakså med tilhørende ferdsel på isen fra Solvik, så er vi godt
fornyd med dagens ordning. Lakså grunneierlag ønsker å beholde nåværende regelverk.

Ferdsel på sommeren:
Grueiernes adgang til bru av motorkjøretøy for henting ved i egen skog syns vi er godt
ivaretatt med dagens ordning. Bru av kjøretøy for henting avelgslakt under elgjakten må også
være tilatt i ny forskrift.
Ellers såer vi klar over at det er stort trykk for å fåoppmjuket adgangen til bru av snøskuter.
Kommunen må vise fasthet slik at bru av snøskuter ikke sklir ut. Snøskuter er ett alle tiders
redskap for transport til og fra fritidseiendommer og bør fortsatt være tilatt. Men det må også
legges vekt på at folk ønsker fred og ro når de er på hyta, av den gru må trafikk med
snøskuter til og fra hyterlfritidseiendommer begrenses slik regelverket gjør i dag,))

Vurdering/anbefaling: Bruk av kjøretøy ifm med henting av slakt under elgjakta vil foreslås
beholdt slik det er hjemlet i dagens lovverk.

Fylkesmannen i Nordland:
((Vi viser til kommunens oversendelse av 26. juni 2012.

Kommunestyret har vedtatt av kommunedelplan med tema motorferdsel skal tas opp til
rullering.

Kommunen må ved rulleringen av planen følge forskrften for forsøket vedrørende forvaltning
av motorferdsel i utmark og vassdrag. Arealkategoriseringog bestemmelser skal i henholdtil
forskriftens § 6 femte ledd bygge på en helhetlig vurdering av behovet for kjøring, biologisk
mangfold, kulturinner, urørte naturområder, friluftsliv, støy, sikkerhet og andre særlige
forhold.
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Videre må det ses hen til formålet med forskriften (§ 2), hvor det bL.a. er sagt at det er et mål at
støy- og trafikkbelastningen totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare
områder reduseres til et minimum.

Kommunen må ved sin videre behandling av saken være oppmerksomme på
natuangfoldlovens bestemmelser og de vuderinger som må foretas etter disse.
Natunangfoldlovens sentrale prinsipper skal legges til gru ved all offentlig forvaltning.

Miljøverndepartementet har i rudskriv T -6/09 sagt en del om natunangfoldlovens betydning
for vedtak etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag. Den gjennomgang
som der er foretatt når det gjelder prinsippene i natunangfoldloven, vil kune legges til gru
også ved koniunens rullering av kommunedelplanen.

Dersom kommunedelplanen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale og regionale hensyn,
forbeholder vi oss retten til å fremme innsigelse ved offentlig ettersyn av planforslaget,)

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune vil i forslag til motorferdselsplan påse at dette blir
ivaretatt.

Finneid og Vatnbygda Utmarkslag:
((Ved utarbeidelse av dagens motorferdselsplan ble motorferdsel i hovedsak regulert ved å dele
utmarksarealene inn i A-, B-, og C-områder. I det første utspilet fra koniunen var arealene
oppdelt i et svært detaljert system med A-, B-, og C-områder, også for vår lile område. VitlOr
det gir større tilfredshet hos innbyggerne i kommunen dersom det i større grad bare blir gitt
tilatelse til å kjøre etter fastsatte løyper, men at det da blir tilatt å kjøre her uten å måtte søke
dispensasjon. Dermed kan arealet på A-områder økes, og innbyggerne Ïar brut snøscooteren til
nytekjøring, noe som også gir fine skiløyper inn i terrenget.
Hele vår område ble definert som A-område, men så vidt vi forstår med en bestemmelse Oln at
det blir gitt dispensasjon for et begrenset antall turer ti hytene. Vi synes det er uhensiktsmessig
med dispensasjonssøknader hvert år. Det er behov for å kune kjøre til hyttene etter fastlagte
løyper som vist på vedlagte kar. Disse løypene følger i hovedsak de gamle kjørevegene.
Samtidig kjøres det da opp løype for skigåing, noe som er høyt verdsatt. Det er vesentlig lettere
å komme seg ut på ski når det er oppkjørte løyper og i de bratte områdene våre er vanig
løypemaskin uhensiktsmessig.
Vi ønsker altså det skal være tilatt med kjøring etter disse løypene, uten å måtte søke
dispensasjon, og at det skal være forbudt med kjøring utenom løypene. Dermed kan hele lagets
utmarksareal være A-område, men med to løyper (med avgreininger) hvor det er tilatt med
nytekjøring. ))

Vurdering/anbefaling: Dette tas til følge. Det vil bli foreslått 1 C-sone etter den eksisterende
trase opp Melkerdalen og 1 B-sone vlHjemgam i det nye kartverket, dvs at det blir mulig å
/gøre til hyttene på vilkår og 6 turer pr sesong med /gørebok uten å søke dispensasjon.

Sverre Haugland (på vegne at hytteeiere vlVilumsvatn):
"Vi er noen hyteeiere ved Vilumvatnet i Fauske kommune som kommer med følgende innspil

Fauske kommune 1/ KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL-
Revisjon

Planbeskrivelse 1/ side 11



til ny motorferdselsplan i Fauske kommune.

Vi er i dag i sone B. D.v.s at hver hyteeier ved Vilumvatnet har anledning til å benyte
snøscootertransport inntil 6 turer pr. sesong.

6 turer pr. sesong synes vi er noe i snaueste laget. Tidligere hadde hyteeiere ved Vilumvatnet
fri kjøring. Gren for antall turer ble redusert til 6 turer var usikkerheten rundt
nasjonalparkgrensene. Nå er grensene fastsatt og Vilumvatnet og tihørende scooterløype
ligger utenfor nasjonalparken.

Det er begrenset med hytter ved Vilumvatnet og det er svært liten bru av hytene på vinterstid.
LO.rn at hver hyteeier kun har 6 turer pr. sesong, blir disse turene spar til slutten av sesongen.
Mye p.g.a. sikkerhet. "Avstikkeren" fra Vilumelva til Vilumvatnet er en krevene scooterløype,
og hyteeierne er avhengige at at denne delen av scooterleden holdes vedlike.(Kjøres god bun i
løypa) Da alle sparer turene til senvinteren er det aldri sikre kjøreforhold for scooter før etter
påske og hytesesongen vinterstid blir derfor veldig forkortet.
Hytene ved Vilumvatnet ligger i et værhardt område. Noe Som gjør at hytene trenger hyppig
vedlikehold. Flere av turene går derfor med til å frakte brensel og utstyr for å vedlikeholde
hytene.

Med bakgru i overnevnte ber vi om at sonen som Vilumvatnet p.t befinner seg i endres fra
sone B til sone C."

Vurdering/anbefaling: På grunn av hensynet til reindrifsnæringen vil ikke dette bli foreslått
tatt til følge.

Nystad Utmarkslag:
"Nystad Utrnarkslag ønsker en videreføring av dagens praksis der sonene er lagt opp slik at vi
har en fast adkomst til hytene i Persjursodalen (Liletokdal) delvis via skogsvei. Dette er nå
innarbeidet og kjent blant alle hyteeiere og vi hadde i 2012 ingen klager til utmarkslaget på
ulovlig kjøring. Vi går også ut fra at soneinndelingen ikke vil resultere i endringer som
vanskeliggjør uttak av skog - både til eget bru og for salg - hverken i Tokdalen eller
Persjursodalen. "

Vurdering/anbefaling: Det vil ikke bli foreslått noen endringer når det gjelder dette området.

Sulitjelma Snøscooterklubb:
"Sulitjelma Snøskuterklubb ser positivt på initiativet til evaluering av regelverk og kommer
med følgende punter:

- Kjelkepåbudet bør fjernes.
Vi ser ikke hensikten med dette.

- Tidsrommet for kjøreforbudet bør endres fra i dag gjeldende kl 24.00 til kl 07.00 til kl 24.00
til kl 06.00.
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Dette fordi enkelte pendler fra hyten til jobb i perioder og er avhengig og stare før kl 0700.
Når det gjelder kjøring på P-kort bør det ikke være tidsbegrensning

-Vi foreslår grensen på 2,5 km fjernet.
Vi tror det vil føre til en ikke merkbar økning i trafikken
Alle som vil kan i dag benytte leiekjøring
Mange av de berørte hyttene ligger plassert slik at det ikke er behov 

eller ønskelig med
egentransport.

- Området for opplæring ønskes utvidet ned mot Fagerli.
Trase Høyspentlinja (Isaksenløypa)
Dette hadde vært en stor fordel da det ofte er dårlig vær i fjellet
Et område uten hyter og trafikk

- Scooterløypa bør forlenges ned til Sulitjelma.
Trase: Høyspentlinja (Isaksenløypa)

- Merking av scooterløypa bør bli bedre da det ofte er dårlig sikt i høyfjellet.
Det foreslås faste merket som i Sverige
Dette blir også biligere på sikt
Vedlikehold av løypa bør kommunen ta ansvar for.

Det er et stort ønske fra ungdomsgrppa i klubben om et friområde der de kan montere ramper
og få kjøre litt hopp. Dette området behøer ikke være så stort."

Vurdering/anbefaling: Ingen av disse punktene vil bli foreslått endret i det nye forslaget til
motorferdselsplanen.

Sulitjelma Hytteforeniiig:
"For bru av skuter til egen hyte må det i dag være 2,5 km fra brøytet veg. Sulitjelma
Hytteforening ønsker i revisjon av motorferdselsplanen denne grensen fjernet."

Vurdering/anbefaling: Dette vil ikke bUforeslått tatt til følge.

Kosmo Gårdsforening:
"Vi kan ikke støtte forslaget om tilatt kjøring med scooter 1.påskedag.
Det framom ingen øvrige bemerkninger til kommunedelplan ang. motorferdseL."

Vurdering/anbefaling: Det er vedtatt i Fauske kommunestyre under sak 10/13 å tilate
snøskuterkjøring også på 1. påskedag~
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Nordland Fylkeskommune:
((Nordland fylkeskommune viser ti brev fra Fauske kommune av 26.06.12 med varsel om
igangsetting av revisjon av kommunedelplan med tema motorferdseL. Vi beklager at innspilet

. fra fylkeskommunen kommer etter fristen.

Bakgrunn
Fauske koinune er en av sju kommuner som har vært forsøkskommuner til alternativ
forvaltningsmodell for motorferdsel i utmark. Forsøket skulle egentlig være avsluttet i 2004,
men har blitt forlenget i flere omganger. Forsøket videreføres frem til ny lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag er avklar og treri kraft. Fauske kommune varsler nå oppstar med revisjon
av plan hvor formålet med prosessen er en gjennomgang av arealbrussoner - sone A, B, C og
D samt planens bestemmelser.

Uttalelse:
Fylkeskommunen har hovedansvar for å ivareta friluftsinteressene i fylkes- og
kommuneplanleggingen, og om nødvendig fremme innsigelse til planer som ikke er i samsvar
med nasjonal politikk. Det strategiske målet på nasjonalt nivå i arbeidet med friluftsliv er:
Alle ska/ha mulighet til å utøve friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen ellers.

Videre har Fylkestinget i Regionalfrilufsstrategi for Nordland vedtatt en rette målsettinger for
å styrke friluftslivets stiling i fylket. Et av målene er:

Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen
gjennom langsiktig kommunal arealplanlegging.

Fylkeskommunen ber kommunen gjennom sin revisjon av kommunedelplan for motorfergse1
vudere hvor vidt endringer i plan vil kune komme i konflkt med målsettingen om friluftsliv
som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet.

Kommunedelplan for motorferdsel deles inn i arealbrussoner med ulike bestemmelser, og er
således nært knytet til kommuneplanens. arealdeL. Fylkeskommunen ber kommunen vudere
hvorvidt endringer i plan vil kune komme i konflkt med ønsket om en langsiktig kommunal
arealplanlegging for å styrke et miljøvennlig friluftsliv.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder etter metodikk i DN-håndbok 25-2004 er
gjennomført for alle kommuner i Salten. Fylkeskommunen forutsetter at kunskapsgrunnlaget i
friluftskarleggingen legges til gru for arbeidet medrevisjon av kommunedelplan for
motorferdsel.

På generelt grlag vil fylkeskommunen videre bemerke at:

· Hensynet til bar og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang
til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør væte fokus i
planleggingen. Det bes også om at man i planleggingen har fokus på sikring av områder
der bar og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
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. Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det vil si at berørte parer i området må trekkes aktivt inn i prosessen.

. Det vises til naturangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking

jfnaturangfoldlovens §§ 8 - 12.))

Vurdering/anbefaling: Dette vil bli tatt til følge.

Sulitjelma Nærmiljøutvalg:
((Generelt:
SNU tar til etterretning at scooteren er kommet for å bli, og at rekreasjonskjøringen i fjellet må
likestiles med rekreasjonskjøringen til sjøs. Likevel vil den aldri bli lik, fordi det i fjellet ikke
er snak om fri ferdsel som til sjøs, men i tilrettelagte løypetraseer.

Ordningen med 2,5 km grensen (B sone) må avvikles fordi den fratar mange muligheten til å
benyte hytene i vinterperioden fordi kun særordninger med sterke begrensing gjelder. De som
ikke er dekket av slike særordninger kan kun benytte scooterløypen til Sverige, og det mener vi
er en diskriminering.

Den umiddelbare reaksjon på dette innspilet vil være frislepp og økt ferdsel, men økningen vil
likevel være marginal, fordi særordningene dekker aktiviteter i dag, og det vil være usikkerhet
hvordan en slik endring i vilkårene vì1 påvirke fremtidig scooterbru.

SNU mener også at en må se mulighetene for å ha en felles utfar til 
hytene, og at den nye

parkeringsplassen ved Kje I vatn krsset, har areal som dekker både parkering av kjøretøy og
scooter I sleder.

Videreføring av tilferdselløypa fra hyteområdene til Daja og scooterløypa ti Sverige.

Kjøreforbudet 1. Nytârsdag og 1. Påskedag bør oppheves fordi dette er dager som benytes til
heimreise fra opphold i fjellet og forstyrrer ingen kirkelige handlinger.

Hytteeiere:
. Alle hyter blir regnet i C- sone, og 2,5 km grensen tas bort

· Felles utkjøring fra Kjelvatnksset til hyteområdene.
· Bevis på eie (festekontrakt elledignede)
· Karutsnitt med kjøretrase og hytas beliggenhet inntegnet,
· Førerkort og vognkort

De øvige puntene "Under opphold på hyta er det tilatt å brue snøskuter til" og "Bru av
Turistløypa" er det ingen merknader til, med untak av fjernng av kjøreforbudet 1. nytårsdag
og L Påskedag.))

Vurdering/anbefaling: Forslaget om å ta vekk skuterfri dag 1. påskedag er allerede vedtatt.
Det øvrige tas ikke til følge.

Fauske kommune /I KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL -
Revisjon
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2.4. Samarbeid
Det har vært dialog med leder av Balvatn reinbeitedistrikt, Per Olof Blind, i
forbindelse med at Fauske kommune vuderte å legge inn B-sone fra Sulitjelma kirke til
Låmivatnet, samt å endre eksisterende C-sone rundt Låmivatnet til B-sone. Balvatn
Reinbeitedistrkt ønsker å beholde areal bruks sonene slik de er i dag i dette området. Fauske
kommune. velger ikke å foreslå noen endringer her.

Den 21. mars 2013 ble det avholdt møte mellom Fauske kommune, Reindriftsforvaltningen og
Duokta reinbeitedistrikt v/Signar Pavall. Tema var endring av A-sone i Hjemgamatnbygd-
området til en B-sone og en C-sone. Duokta Reinbeitedistrikt hadde ingen merknader til de
foreslåtte endringene.

Fauske kommune IL KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL -
Revisjon
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BESTEMMELSER
i tilknytning til

KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL

i Fauske kommune

§ 1.
GENERELT

l. Kommuneplanens arealdel gjelder sammen med foreliggende plan.

2. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av L O. juni 1977 gjelder så langt nedenstående
bestemmelser og vilkår ikke fastsetter andre regler.

3. Motorferdselslovens § 4, 1. ledd, gjelder uinnskrenket.

4. Forskrift om vedtekt, § 5 "Tilatelser med hjemmel direkte i vedtekten" bestemmer at

Motorkjøretøy kan utenfor veg nytes til:
a. transport av jaktutbyte ved jakt på elg og hjort

b. nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
c. nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg
d. nødvendig transport av ved.

5. Disse bestemmelser har hjemmel i § 6 i Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende
forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, vedtatt av Fauske kommunestyre den
05.04.200 l. Bestemmelsene har rettsvirkning som angitt i plan- og bygningslovens § 11.6.

6. Det skiles mellom barmarksesong (f.o.m. 2. mandag i mai t.o.m. 15. oktober) og
vintersesong (resten av året).

§2.
AREALBRUKSSONER

For vintersesongen deles kommunen inn i 4 soner som vist på plankartet:

L. Sone A

I sone A er det normalt ikke adgang til motorferdsel i utmark og vassdrag.
Unntak er ferdsel angitt i MFL's § 4, kjøring i tråd med forsøksforskriften§ 5, samt
for løypekjøring i offentlig regi.

2. Sone B

Generelt er ferdsel med hjemmel i forsøksforskrift § 5 tilatt.
Ut over dette kan motorisert ferdsel i utmark og vassdrag skje i tilknytning til
allmennyttig virksomhet som drives av turistforeninger, jeger- og fiskeforeninger og
lignende, samt til private hytter. Slik ferdsel skal skje etter vilkår fastsatt av
kommunen.
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3. Sone C

Generelt er ferdsel med hjemmel i forsøksforskrift § 5 tilatt.
For øvrig er motorisert ferdsel i sone C tilatt etter generelle vilkår (1.2.1) fastsatt av
kommunestyret. Transport i vintersesongen i denne sonen skal fortrinnsvis skje ved
hjelp av transportør som har kommunalt løyve til å driveleiekjøring med snøscooter.

4. Sone D

Sone D er del aven turistløype mellom Daja og Pieskehaurestugan i Sverige. I denne
løypa er det fri ferdsel for motorIqøretøy i vintersesongen med unntak av de tidsrom
som er nevnt i bestemmelser § 3. Ferdselen må følge de føringer som er gitt i vilkår,
punktene
1.2.1 Generelle vilkår og
1.2.3 Regulering av motorferdsel i turistløypa til Sverige.

I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i noen del
av kommunen. Transport av elgslakt, nødvendig transport av ved og nødvendig transport i forbindelse
med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi er likevel tilatt etter vilkår gitt av kommunens planutvalg.

§3.
TIDSPUNKT FOR KJØRING

I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelser er tillatt, er det likevel forbudt å kjøre
om natten mellom kL. 2400 og 0700. Det er i sin helhet også forbudt å kjøre på 1. juledag og 1.
nytårsdag.

§4.
STRAFFEANSV AR

For overtredelse av bestemmelser og vilkår fastsatt i medhold av vedtektene for dette forsøket, gjelder
Motorferdselsloven § 12 tilsvarende

000000000000000000000000000000000000000000000
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VILKÅR
for

MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
i Fauske kommune

Kommunale vilkår knyttet til arealplanens bestemmelser med tema motorferdsel spesifiserer nærmere hva som er
tilatt med hensyn på slik ferdsel og hvordan slik aktivitet skal foregå.

1.1 BARMARKSESONG

Felles for all kjøring på barmark er at den om mulig skal følge eldre kjørespor. Så langt det er
mulig bør eksisterende traktorveger o.l. benyttes. Brukeren av motorkjøretøyet skal gå langt i
sine anstrengelser for å følge eldre kjørespor fordi ferdsel utenom slike veier setter spor i en
sårbar natur som det tar mange tiår å fj erne.

I temakartet er alle traktorveier og lignende angitt.

1.1.1 Bruk av motorbåt
Ferdsel med motorbåt betinger at vannet er større enn 2 km2 og at motoren ikke er større enn
10 hk. Bruk av vannscooter er forbudt.

1.1.2 Landing/letting med fly
Landinglletting med fly tilates kun på Langvatnet i Sulitjelma.

1.1.3 Landing/letting med helikopter
Landing med helikopter i utmarka er kun tilatt hvis forutgående søknad om slik tilatelse er
behandlet og godkjent av rådmannen.

I søknaden må det være angitt hva som er hensikten med slik aktivitet, hvor en tenker å lande,
tidspunkt og antall flyginger.

07.05.2013 Side 3 av 8



e~i~~~NE Firlk-elidsekJ1J1f1Y1 kr Gflle trives

1.2 VINTERSESONG

Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

a) formål som nevnt i motorferdsellovens Mfl § 4 første ledd

b) andre formål som nevnt i MFL, nasj onal forskrift § 2

c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder,
skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg

d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetilatelse

e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmenneten og for
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller
turistbedrifter

f) nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder
dyretellnger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon

g) nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, og transport av ved med
spesiell tilatelse fra grunneier

h) transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hyttelhus som ligger i sone B eller C,
såfremt avstanden fra kjørbar veg (startpunktet) er mer enn 2,5 km i luftlinje.
(Eventuelle husvære som er bygd som naust har ikke disse rettighetene). Slik ferdsel
skal starte fra nærmeste kjørbare veg. For de som har hytte mindre enn 2,5 km fra
kjørbar veg gis det anledning til å kjøre inntil 6 turer til hytta/huset til sammen pr
sesong såfremt vedkommende har legeattest som betinger bruk av motorisert ferdseL.

Slik ferdsel i sone B begrenses til 6 turer til sammen pr vintersesong.

Er nevnte transportbehov mulig å dekke med leiekjøring bør dette være 1. alternativ,

i) kjøring i utmarksnæring for fastboende.

Motorferdsel med grunnlag i foran nevnte punkter skal følge de vilkår som er angitt i
nedenstående punkt 1.2.1.
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1.2.1 Generelle vilkår for motorferdsel i utmark på snødekt mark
· All motorisert ferdsel i utmark med snøscooter eller lignende er forbudt i tidsrommet

2. helga i mai til 15. oktober. (Skilet mellom sommer og vintersesong forutsetter at
marka er frosset og snødekt før vintersesongen kan starte.)
Unntak: Der ferdsel følger vegtrase som er åpen for vanlig ferdsel med bil om
sommeren er kjøring tilatt til 20. mai. Slik ferdsel skal stoppe ved veikanten.

· All motorferdsel i utmark skal starte fra nærmeste kjørbare veg.

· All kjøring utenom angitt(e) trase(er) I område(r) er forbudt.

· Kjøring under opphold på hytta/huset er forbudt.

· For de som fyller betingelsene for å kjøre til hyttelhus gis det også anledning til å
kjøre turlretur i korteste trase fra hytta/huset til Daja og videre i turistløypa.

· For transport i område B og C er det påbudt å ha påkoblet kjelke.

· I tilfelle hyttelhus benyttes av flere familemedlemmerlrettighetshavere i samme
tidsrom fordres det kun bruk av ett kjøretøy.

· Grunneier har anledning til å sette vilkår for ferdsel over egen grunn. Det tilligger
den som kjører å innente opplysninger om slike vilkår og å ha disse med i skriftlig
form ved eventuell kontroll.

· For kjøring hvor det er angitt at det kan kjøres et visst antall turer skal dette
dokumenteres i en kjørebok utstedt og stemplet av Fauske kommune hvor hver tur
skal angis ved at dato ved start påføres med blekk før turen starter. Kjøreboken skal
være tilgjengelig ved kontrolL.

· Følgende dokumenter, alt etter formålet med kjøringen, skal tas med og fremvises på
forlangende av offentlig oppsyns- Itilsynstjeneste:
- Festekontrakt! ev. bevis for eierskap til hyte/hus som benytes for overnatting
- Kartutsnitt ined hytaslhusets beliggenhet angitt, og hvor korteste trase for kjøring til

hyta og for henting av vann er inntegnet

- Kjørebokdokument

- Førerkort og vognkort

- Hogsttilatelse i forbindelse med hogst på Statens grunn, og hos private grunneiere

- P-kort

- Legeattest lik eller nyere enn 2 år for forflytningshemmede relatert til behov for

motorferdsel i utmark
- Dispensasjonsdokument fra nabokommune hvis ferdselen skal ende i denne kommunen

Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen ti skiløpere eller annen virksomhet i området.

Planutvalget kan dispensere fra disse vilkårene.
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1.2.2 Leiekjøring
Kommunen har som intensjon at det skal utstedes løyver for leiekjøring med snøscooter slik at det skal
være kurant for allmennheten å få dekket sitt behov for transport av utstyr m. v. Løyvene skal utstedes
av Planutvalget. Slik transport kan være:

- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne bestemmelse, § 9.

I

Områdene som skal betjenes med leiekjøring I bruk av snøscooter skal annonseres ledige med 3 års
mellomrom og løyve(ne) for leiekjøring utstedes også med 3 års varighet.

Planutvalget tar stiling til innkomne søknader om dispensasjon for leiekjøring.

Der det er flere enn ca 25 hyter i et naturlig avgrenset område med tett hyttebebyggelse skal det aktivt
tirettelegges for leiekjøring. Utvises det lokal interesse for leiekjøring i områder med færre hyter skal
kommunen også her tilrettelegge for leiekjøring.

Ett løyve for leiekjøring med snøscooter anses å dekke ca 45 hytter.

Løyvehaveren plikter å være tilgjengelig over mobiltelefon eller på annen måte for publikum.

Den som gis løyve for leiekjøring skal annonsere sitt tilbud ved start av sesongen. Det skal i annonsen
angis områdebegrensning, telefonnr og pris pr tur eller km.

Med den nåværende hytte struktur skal følgende hytteområder i Fauske kommune tilrettelegges for
leiekjøring med snøscooter:

Sulitjelmaområdet omfatter alle hytter i området ovenfor Langvatnet. For området kan det utstedes
inntil 8 løyver.

Valnesfjord vest fra Jordbru til og med Kistrand begrenset av Lakselva i øst. For området kan det

utstedes L løyve.

Klungsetmarka - for området kan det utstedes 1 løyve.

Bestemmelser for løyveinnehavere IRetningslinjer for saksbehandling vedrørende leiekjøring.

Løyveinnehavere plikter å sette seg nøye inn i og etterkomme de føringer som arealplankart,
bestemmelser og vilkår angir.

Også intensjonenelrettledningen som er gitt i rundskriv nr T-I/96 fra Miljøverndepartementet skal
danne grunnlag for leiekjøringa.

Eventuelle endringer i kommunale vilkår skal straks angis av kommunen og løyveinnehaveren plikter så
snart vedkommende er orientert å følge disse.

De som forestår leiekjøring skal tilkjennegi dette enten med klart synlig merke på klær eller kjøretøy.

Løyve for leiekjøring gis for en maksimal tidsramme på 3 år.

Områder som kommunen har definert som leiekjøringsområde skal utlyses ledig i våre 2 lokalaviser når
eksisterende løyver utgår.

Gitt løyve kan inndras med øyeblikkelig virkning hvis dette misligholdes.
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1.2.3 Regulering av motorferdsel i turistløypa til Sverige

Bruk av turistløypa betinger følgende:

Turistrelaterte bedrifter i Fauske- og Arjeplog kommune gis anledning til å arrangere turer
i denne løypa. Ved slike turer anbefales det at turen ledes aven guide/fårdledare som er
godt kjent med terreng og generelle bestemmelser for slik ferdsel både i Fauske- og
Arjeplog kommune.

Turen fra Norge starter/slutter ved parkeringsplassen i Daja og følger oppmerket løype til
riksgrensen mot Sverige. Herfra går den videre langs avtalt løype i Sverige fram til
Pieskehaurestugan og det øvrige svenske løypenettet for bruk av motorkjøretøy. Herfra og
fra Daja kan den enkelte kjøre alene i merkede løyper såfremt dette er tillatt i forhold til
nasjonale lover/forskrifter og kommunale bestemmelser/vilkår for de to land/kommuner.

Fauske kommune har ansvar for nødvendig staking av løypa på norsk side.

Løypa er også åpen for grupper/enkeltpersoner som ønsker å nyte denne på norsk side av
riks grensen.

Det er ikke påbudt med kjelke for å kjøre iTuristløypa.

Underveis vil det være anledning til å raste ved å kjøre maksimalt 25 m ut fra løypa.

Tollmessig gjelder vanlige tollregler.

All ferdsel i denne løypa skjer på eget ansvar.

1.2.4 Regulering av motorferdsel for forflytningshemmede
Forflytningshemmede som innehar P-kort har anledning til å kjøre eller bli kjørt med
snøscooter i alle områder benevnt som sone B, C eller D. Slik kjøring skal følge
løypene som er angitt i arealplankartet. Forflytningshemmede må ellers følge de vilkår
som er angitt i punkt 1.2.1 og som er relevant for denne type ferdsel, med unntak av
kj elkepåbudet.

For personer som har dokumentert midlertidig eller varig funksjonshemming med
legeerklæring, men som ikke fyller kravene til P-kort, tilstås inntil 6 turer pr sesong til
egen hytte/hus. Slik kjøring skal dokumenteres i en kjørebok utstedt og stemplet av
Fauske kommune hvor hver tur skal angis ved at dato ved start påføres med blekk før
turen starter.

1.2.5 Regulering av motorferdsel fra Fauske kommune til nabokommune
Ferdsel til hytte beliggende i nabokommune og hvor det er naturlig å starte i Fauske
kommune må tilpasses følgende: Ferdselen starter fra nærmeste kjørbare veg og følger
den løypetrase som er angitt på arealplankartet fram til kommunegrensen. Herfra
forutsettes det at nabokommunen utsteder dispensasjon fram til hytte/hus. Slik kjøring
må etterkomme retningslinjene gitt i punkt i .2.1.
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1.2.6 Transport av vann
Under opphold på hytte/hus gis det tilatelse til å hente vann med snøscooter. Slik
transport skal foregå i korteste trase mellom hytte/hus og nærmeste vannkilde. Slik
transport skal foregå med så store og mange vanntanker at ferdselen begrenses til et
minimum. Trase for slik ferdsel skal være påtegnet samme kartutsnitt som for trase for
kjøring til hytte/hus er inntegnet

1.2.7 Trenings- /øvingsområde for opplæring i bruk av snøscooter.
Det skal tilrettelegges et område for øvelseskjøring som nye brukere skal kunne nytte
for å lære å kjøre snøscooter på en forsvarlig måte. Videre skal dette øvingsområdet
kunne nyttes til å arrangere konkurransekjøring med snøscooter i idrettslig regi etter
spesiell søknad.

Øvingsområdet ligger i Dråvika.
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FAUSKE KOMMUNE
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I 

JoumalpostID: 13/3705

Arkiv sakID.: 12/162

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUESTYRET

II Sak nr.: 034/13 I PLAN- OGUTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen

I Dato: 21.05.2013

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÁSEN

Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (planart med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-analyse.
Notat fra landbruksansvarlig.

Sammendrag: .i

1. gangs behandling.

Henry P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av
Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten
Kartdata AS (SKD).

Planområdet omfatter areal tilhørende to landbrukseiendommer, gnr. 62 bnr 1/5/40 og gnr. 62
bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbruseiendomiene er henholdsvis 929,5
da og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende
lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbruksareal og friområder, samt vise eksisterende
veisystem.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastrutur: kjøreveg, felles atkomst, anen veggrunn-

tekniske anlegg.

3. Grønnstruktur: friområde

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: landbrusformåL.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.11.
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og
en liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.

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

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgrunn i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.



Rådmannen tar kommentarerlvurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos barnas representant,
folkehelserådgiver, landbrusansvarlig, representantene for miljølfriluft og VV A.

Internt notat med kommentarer fra landbrusansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt
til fylkesmannen.

Kommentar fra barnas representant er som følger: ((Har sett gjennom saken og har ingen
innvendinger mht barn og unges behov. Jegforutsetter at trafikksikkerhet ivaretas med

tanke på skolevei etc.))

Rådmanen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved
busstransport.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til områderegulering
for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

PLUT-016113 VEDTAK- 26.02.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til områderegulering
for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

l, Det fremmes forslag ti områderegulering for Kosmoåsen.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:
Planar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.



Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.13 - 21.04.13. Det
er innommet seks uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Det er
ingen innsigelser til planen fra offentlige myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn".
Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den fremstår.

Nordland fylkeskommune, 12.04.2013

Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Kosmoåsen, Fauske

kommune

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fYlkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingenfølgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i

fYlkesplanens areal 
politiske retningslinjer.

Planfaglig uttalelse: rådgiver Marianne Siiri, telefon 75650592.

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 merknad.

Sainetinget,13.03.13

Forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen i Fauske kommune

Vi viser til Deres brev av 27.02.2013.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatiskfreda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet.



Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

· Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og
anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
fylkeskommune omgående, jf lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 annet

ledd Kulturrninnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken. .

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredete i
følge lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan

for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrif eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tilatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf kml. §§ 3 og 6.

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c.

Fylkesmannen, 05.04.13 

Fylkesmannens høringssvar - Reguleringsplan - Kosmoåsen -Fauske

Fylkesmannen viser til høring av privat reguleringsplan for bygging av 14 boliger på Kosmoåsen
i Fauslæ kommune. Reguleringsplanen legges det opp til bygging i et område med tilatt spredt
bygging av inntil 14 boenheter: LNF~B2.

Til reguleringsplanens kart, planbestemmelser og planbeskrivelse har Fylkesmannen
følgende merknader som vi ber kommunen vurdere og eventuelt ta til følge før endelig
vedtak:

· LEKl-2: Disse av avsatt i planutkastet, men i planbestemmelsene står det at det kan
opparbeides lekeplass. Slik bestemmelsene er utformet, vil det altså ikke være krav om
opparbeidelse av lelæplasser her. Dersom kommunen mener at det bør være opparbeidet
lekeplass med lekeapparater e.l, mådette inn i planbestemmelsene som et krav, også i
forhold til rekkefølgebestemmelser.

· FR14 og FRI6: Disse er lagt på det som i gårdskart fra Instituttfor skog- og
landbruksforvaltning er klassifsert somfulldyrka arealer. Videre mot nord er det myr og
skogsterreng som er klassifsert som dyrkbare arealer. Fylkesmannen ber derfor kommunen
vurdere hvorvidt også disse områdene bør fåformål L (LNFR-landbruk),for å synliggjøre
og sikre potensiell framtidig jordbruksdrif.

· Naturmangfoldloven: Vi minner om at detaljreguleringsplan må vurderes i henhold til
formålet i naturmangfoldloven (nm!) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og
vern. Det er et krav etter nml § 7 at miljørettsprinsippene i nml §§ 8 til 12 skal gjøres rede

for (skriflig) og legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet gjennom endelig
vedtak av plansaken.



· Forhold til overordnet plan: I kommuneplanens arealdel er hele området klasstfisert som
LNF-område der det tilates spredt boligbygging med inntil 14 boenheter. I

oppstartmeldinga kommenterte Fylkesmannen at en bygging av 14 boenheter konsentrert
gjennom reguleringsplan likevel bør inngå i kvoten som er avsattfor hele området.
Bakgrunnen for dette er at en ytterligere boligbygging vil kunne sette nye krav til
infrastrukturløsninger (skole, barnehage, gang/sykkelvei etc), og slike vurderinger bør tas
på et overordnet nivå gjennom kommuneplanprosessen. For å skapeforutsigbarhetfor
administrasjon og andre utbyggere, ber Fylkesmannen at kommunen i vedtaket
staclfester/eventuelt avkrafter at denne planen skal betraktes som oppfYllng av
utbyggingskvoten for LNF-B2.

Vurdering/Anbefaling: Angående LEKl-2. Med bakgru i regulerte tomtestørrelser og store
friarealer forøvrig settes det ikke krav om rekkefølgebestemmelser angående lekeplasser.
Rådmannen vurderer at områdene LEK1/LEK2 skal opparbeides til lekeplass etter behov.

Angående FRI4 og FRI6. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 10 m vest for
B13/B14 blir endret til landbrusformål (L2). Nordøstlig del av FRI4 som avgrenses av
eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til BlI blir endret til
landbrusformål (L3). Området FRI6 opprettholdes som friområde med hensyn til biologisk
mangfold.

Naturangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§8-12 skal legges til gru som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet, deriblant ved forvaltning av fast eiendom.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er forslaget til reguleringsplan vurdert etter lovens §§8-
12.
Etter innspil og anbefaling fra Fylkesmanen i Nordland er det gjort en nærmere vudering
av planområdet av leder for Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, Thor Edgar Ek. Det
er derfor vurdert at kunnskapsgrulaget for området er tilfredsstilende for å gjøre vedtak i
saken.
Rådmannen anser at reguleringsplanen og de tiltakene som følger av denne vil medføre
minimàl, om noen, risiko for skade på naturangfoldet. Dette med bakgrun i
reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten.

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfyllng av
utbyggingskvoten for LNF-B2 på 14 boliger. Vurdering av ytterligere nye boliger i LNF-B2
skal vurderes i ny rullering av kommuneplanens arealdeL. Det påregnes oppstar av ny
rullering av arealdelen i løpet av 2013.

Fauske Eldreråd 17.04.13

"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Kosmoåsen."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede 15.04.13

FORSlAG TI OMREREGULERIG FOR KOSMOAsEN



Vedlegg: Forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen

Sammendrag:

Planutvalget vedtok i møte 26.02.2013 sak 16/13, å legge utforslag til områdereguleringfor
Kosmoåsen utfor offentlig ettersyn i 6 uker. Vedlagt ligger forslaget med tilhørende
bestemmelser.

Mulige merknader eller innsigelser til planforslaget leveres innen 22. april 2013.

INNSTILLING:

Fauslæ kommunale rådfor lilæstillngfor fùnksjonshemmede har ingen merlader til

forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen.

FUN-012/13 VEDTAK-15.04.2013

Fauslæ kommunale rådfor lilæstillng av funksjonshemmede legger merlæ til at universell
utforming legges til grunn i planarbeidet. Det er positivt med utfllende tekst eksempelvis punkt 3. 6.

Rådet oppfatter at det er enklere å se til at universell utforming vil bli ivaretatt i området.

Vurderingl Anbefaling: Ingen merknad.

Helse- ogmiløtilsyn Salten IKS, 15.04.13

Forslag områdereg Kosntåsen-utalelse miørettet helsevern

Det vises til offntlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen.

Helse- og miljøtilsy Salten(HMIS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:

Lov 24.6.2011 nr.29 omfollæhelsearbeid
Forskrif 25.4.2003 om miljørettet helsevern.
Forskrif 4.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og driklævann

(drikkevannsforskrifen)

Fauslæ kommune har delegert til HMIS mynigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov
24.6.2011 nr. 29 omfollæhelsearbeid§ 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette.

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging ogfriarealer, trafikksiklærhet
(ulyklæsforebygging), støy og livskvalitet generelt. Medformål"å fremme follæhelse og bidra til
gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet.fsislæ, kjemislæ,
biologislæ og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen".
Overordnet kràv er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og
avikles på en helsemessig tilfedsstillende måte, slik at de iklæ medfører fare for helseskade eller
helsemessig ulempe.

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis
virksomheter/eiendommen har adgangfor allmennheten, eller benyttes av mange menneslær, eller



hvor menneslær oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessigeforhold i
virksomheten vurderes.

Vår vurdering/utalelse

- Vanriorsyning til eiendommene bør tilknyttes godkjent vannverk Alternativt tilknyttet mindre
vannforsyningsanlegg som ikk trenger godkjenning, men som dokumentert har vann av
driklævannskvalitet og tilstrekklig beskyttet kilde og nedbørsfelt.
- Avløpsvann må ikk utgjøre enforurensningsfare for eventuell annen driklævannsforsyning i
nedslagsfeltet nedenfor renseanlegget.

Vurdering/Anbefaling: Vannforsyning tilknyttes offentlig vanverk. I planen er det avsatt
område RAI til avløpsanlegg/renseanlegg for avløp. Det vises til reguleringsbesten1elsenes §
2.2. Rådmanen anser at krav til van og avløp er tilfredstilende ivaretatt.

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKASINVEIEN I FORSLAG TIL
OMRÁDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN

Merknad fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, 02.05.13

Hei!
Skrivemåten av begge disse navneformene høres grei ut.

Vennlig hilsen
Astrid Sann Evensen, rådgiver

Astrid Sann Evensen
Rådgiver
Språkrådet
Stedsnavntjenestenfor norske navn i Nord-Norge
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Tlf 776442 78

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Forslag til vegnavn opprettholdes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for
Kosmoåsen.

Med følgende endringer i planartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses
10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4,



som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til
BlI, endres til landbruksformål (L3).

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak(ffauske.kommune.no. Bjørg Marit Kosmo, 8215 Valnesfjord, mob. 466 77 156 og e-
post: bkosmo(flive.no. Henry Petter Tune, 8215 Valnesfjord, mob. 40408399 og e-post:
h. tune(fonline.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
62 5 Bjørg Kosmo Kosmo 8215 Valnesfjord

61 8 Henry Tune Kosmo 8215 Valnesfjord

125 1 Nordland Fylkeskommune (eier) Prinsensgt. 100 8048 Bodø

125 1 Statens Vegvesen Region Nord (kontakt) 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 planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende lekeareal, atkomst,
avløpsanlegg, landbruksareal og friområder samt vise eksisterende veisystem.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og en
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.

3



16.05.2012 (-)).~."'-~/ Planbeskrivelse

1.6 Konsekvenser plan
Planen medfører endring av atkomstvei til gnr. 62 bnr. 11, men ny atkomst vil ha en bedre
utforming og gir økt trafikksikkerhet enn dagens atkomst som går gjennom gårdstunet til gnr. 62
bnr. 86. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommer.

Etter ønske fra kommunen er området vest for kanal på gnr. 62 bnr. 5 avsatt som LNF-område
med vekt på landbruk. Tiltak i plan vurderes å gi ubetydeligelingen negative konsekvenser for
landbruk.

Tiltaket vil føre til at det blir flere tilrettelagte boligtomter i et område der det er stor etterspørsel
etter slike, men få ledige pr. i dag. Dette er positivt for Valnesfjord og Fauske som samfunn.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 94,4 daa og omfatter gnr. 62 bnr. 5 og 8 samt gnr. 125 bnr. 1. Området
avgrenses av Fv. 530 i øst og elv i vest. Planområdet ligger litt over 7 km nordøst for Strømsnes.

4
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området er ubebygd foruten eksisterende fylkesveier (Fv. 530 og Fv. 531) samt en intern
atkomstvei til gnr. 62 bnr. 11 over gnr. 62 bnr. 86.

Tomt BlI, sett mot øst. Tomt B4 og B5 sett mot vest.

2.3 Infrastruktur
Fv. 531 går gjennom planområdet i vest med fartsgrense på 60 km/t. Fv. 530 ligger lengst øst i
planområdet medfartsgrense på 50 km/t, som lengst nord i området går over til 70 km/t. Det går
en lavspent gjennom området som sannsynligvis vil bli lagt i kabel i veg der det er behov. Dette
gjøres i samarbeid med Fauske Lysverk.

~

Avkjørsel, Bekkasinveien og Fv. 530, sett mot
nord.

,

Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot nord.
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Bekkasinveien, sett mot sørvest. Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot sør.

2.4 Jord og skog
Etter ønske fra kommunen er boliger på gnr. 62 bnr. 5 er trukket så langt mot øst som mulig og
arealet vest for kanalen forbeholdes landbruk. Men etter grunneieres mening vil en befaring
avdekke at dette arealet dessverre ikke egner seg til formålet. Grunneier har tidligere prøvd å
utnytte dette arealet til landbruksformål uten hell. Området er svært fuktig og det er fjell i dagen
flere steder. Det har vært forsøkt omfattende grøfting, men man har dessverre ikke lykkes med
dette.

~rt '" *' ~.,~.,. ~ ,¡l~ _,~,i'''~- " '" ~. '-' " "~,..' ' .
Eksisterende skog på gnr. 62 bnr. 8 er lite drivverdig og består av bjørk, svartor og rogn samt
noen spredte graner. Området med tettest skog berøres ikke av tiltak og det legges opp til uttak i
løpet aven L O års periode.

6
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2.5 Barnehage, skole og forretninger

Kosmo skole (l-4.kl) og barnehage ligger litt over 1 km fra tiltaket og det antas at det er tatt
høyde for flere boliger da området er avsatt til dette formålet allerede i 2001. Kosmo skole har et
flott nærmiljøområde. Det er ca 8 km til Strømsnes sentrum, som har skole opp til 10.kl,
barnehage, matbutikk, kiosk, bensin og post i butikk.

2.6 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner av spesiell verdi innenfor
området.
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2.7 Energi
Områdets beliggenhet gjør at fjernvarme pr. i dag ikke er vurdert.

2.8 Grunnforhold
Grunnen på gnr. 62 bnr. 5 består av fjelliberg i dagen, tynt jord- og gruslag og området (LI)
nærmest Fv. 531 er svært fuktig. Grunnen på gnr. 62 bnr. 8 består av skogbunn, grus- og jordlag
og fjell i dagen. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne
grunnundersøkelser.

2.9 Klimatiske forhold

Generelt er det en del snø i området, men utgjør ingen risiko.

2.10 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Kosmoåsen og planid er 1841-2011006. Planforslaget består av:

. plankart av 16.05.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i Al)

. reguleringsbestemmelser av 16.05.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, avløpsanlegg,
landbruksområde og friområder samt løsning kjøreveier/avkjørsler. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser til bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.

På neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 5.

Boliger
Det legges opp til henholdsvis 7 boligtomter på gnr. 62 bnr.
5 og 7 boligtomter på gnr. 62 bnr. 8. Maksimal mønehøyde
for bolig er satt til 9,0 m. For områder der bebygd areal er
vist som %-BYA inngår parkering. Garasje plassert
vinkelrett følger byggegrense i plankart for å få rom for en
biloppstillingsplass foran port. Garasje som plasseres med
langsiden mot hovedvei kan plasseres 1 m fra formålsgrense
for vei. Retning innkjøring er ilustrert på bilde til høyre.

8
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Veinavn
Det legges opp til to nye veier i planen og det er foreslått navn på disse: Vipeveien og
Bekkasinveien jf. plankart.

.,.'1

LEKI, Vipeveien, Bl og B2, sett mot sørøst.

Landbruksområde, L l, sett mot sørvest.

Atkomst Vipeveien, B3 og B4 sett mot øst.

- ....-

Nedenfor ogpå neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 8.

Ende på Bekkasinveien og snuhammer, sett
mot sør.

Lekeområde, LEK2, sett mot nordvest.

9
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Tomt BlI, sett mot sørøst. Tomt BlO, sett mot øst.

3.2 Avløp (renseanlegg)

Avløp fra gnr. 62 bnr. 8 vil gå over gnr. 62 bnr. 9 og det legges vekt på at dette ikke skalkomme i
konflikt med landbruksdrift på området. Denne går videre over på gnr. 62 bnr. 5 hvor avløp
knyttes sammen. Den vil så gå videre gjennom Fv. 531 på vestsiden ned mot planlagt renseanlegg
på nedsiden avveien mot Lakselva (del av det verna Valnesfjordvassdraget). Terrenget skrår mot
elva og det legges vekt på at bygget skal få en estetisk utforming og passe inn i området.

Område for renseanlegg, sett mot vest.

3.3 Avfallshåntering

Plassering av nødvendig renovasjonsanlegg gjøres i samarbeid med Fauske kommune og IRIS
(interkommunalt renovasjonsselskap).

10
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3.4 Arealoppgave
Planområdet er på ca 94,4 daa og det legges opp til 14 nye boliger. Ordinær arealoppgave følger
ved rekvisisjon av kartforetning. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
friområder.

Boligareal 21,5 daa
Renseanlegg 1,0 daa
Friområder 40,2 daa
Landbruksareal 14,9 daa
Kjøreveg (fv.530/fv.531) 5,3 daa
Annen veggrnn 3,2 daa
Felles lekeareal 1,6 daa
Felles atkomst 6,7 daa
Sum 94,4 daa

3.5 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlige hensyn tiL.

3.6 Tilgjengelighet

Området har stort sett god tilgjengelighet og det ligger til rette for at boliger kan tilrettelegges for
blant annet bevegelseshemmede. Planområdet har en stigning opp til selve byggefeltet, men
innenfor boligområdene er det små høydeforskjeller. Universell utforming har ligget til grunn for
utforming av planforslaget.

3.7 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planprosessen ved planlegging av lekeplass og store sammenhengende friområder.

3.8 Andre forhold
Det går i dag en lavspent gjennom de to boligfeltene og etter behov vil denne legges i kabel i
samråd med Fauske Lysverk.

3.9 Trafikkforhold/veinavn

Fv. 530 og Fv. 531 blir uforandret med unntak av to nye avkjørsler mot vest på Fv. 530 og en ny
avkjørsel mot vest på Fv. 531. Trafikken vil øke noe på Fv. 530, men nye avkjørsler er
oversiktlige og vil ikke redusere trafikksikkerheten i området. I plankartet forslås det to nye
veinavn: Vipeveien og Bekkasinveien.

3.10 Utbyggingsavtale

Kommunen krever utbyggingsavtale i forbindelse med renseanlegg for avløp.

11
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4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 08.12.2011 og melding om planlegging
06.12.2011 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 20.12.2011

Kjenner ingen registrerte automatisk fredete samiske kulturminner. Ønsker nøyaktig
kartfesting av tiltak for å sikre kulturminner.

Vår kommentar: Sende over planforslag før kommunens behandling?

4.3.2 Fylkesmannen i Nordland, 06.01.2012
Lister opp bestemmelser i kommuneplan m.m. Mener kommunen bør vurdere om kvoten
på 14 boliger innenfor Lnf-B2 skal benyttes i en plan. Forslår at det ikke bygges vest for
veien mot Bringsli for å ivareta natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs vassdraget
Lakselva.

Minner om at risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen og vises i
dokumentene.

12
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Planforslaget slik det framkommer i oppstartmeldingen vil kunne komme i konflikt med
flere nasjonale interesser, samt være i strid med overordnet plan. Varsler innsigelse ved
manglende hensyntaken.

V år kommentar:
Fauske kommune er planmyndighet. Jord- og skoghensyn samt hensyn verna vassdrag er
ivaretatt i planprosessen. Tiltak langs vassdrag vil ikke være til hinder for ferdseL. Når det
gjelder biologisk mangfold er det via fylkesmannen engasjert fagperson til å vurdere
området jf. pkt. 2.6. Konklusjonen er at tiltakene ikke kommer i konflikt med biologisk
mangfold i området.

4.3.3 NVE, 11.01.2012

Lakselva er verna vassdrag og en byggegrense på 50 m vil ikke forringe vassdragets
verneverdier. Ikke kjent med fare for flom, erosjon og skred i det omsøkte området, men
skal vurderes i prosessen jf. NVEs retningslinjer (2/2011). Kraftlinje planlegges lagt i
kabel og resterende kraftlinje kan settes som hensynssone.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.4 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 13.01.2012

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.
Vår kommentar: Tas til etterretning.

4.3.5 Nordland fylkeskommune (Ntk), 16.01.2012
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk,
krav til medvirkning og naturmangfoldloven. Kulturminnefaglig vurdering: Der er funnet
en pilespiss på 62/8, men stammer sannsynligvis fra bortskutt pil og ikke en
steinalderboplass. Ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.6 Statens vegvesen (SVV), 19.01.2012

Fv. 530 innenfor planområdet og det må tas stiling til avkjørsler på østsiden av vegen.
Dimensjoneres i hht. håndbok 017.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.7 NVE, 20.06.2012

Viser til uttalelse 11.01.2012 og at det er opplyst feil avstand i oppstartsmeldingen. Det
skulle vært 50 m fra vei og 30 m byggegrense fra avløpsrenseanlegg til Lakselva.
Området er allerede er utbygd med vei og bro og om oppgitt %-BYA=30 reduseres har
ikke NVE merknader til byggegrense mot Lakselva på 30 m.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.
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Direkte berørte parter og naboer

Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 09.11.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

l. Plankart i A l, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1:2500
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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og Henry Tune
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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: Boligbebyggelse, Avløpsanlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Anen veggr - tekniske
anlegg.

3. Grønnstruktur: Friområde.
4. Landbrus-, natur- og friluftsområder samt reindrift: LandbruksformåL.

§ 2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
haronerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer,
fyllnger, murer o.L. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utfonning.

2.1 Boligbebyggelse, Bl-B14.

a) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlg planert
terreng. Frittliggende garasje kan ha en gruflate på inntil 70 m2 og skal tilpasses bolighuset

mht. materialvalg, form og farge. Maksimal mønehøyde på garasje er 5,5 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei kan plasseres 1 m fra
fonnålsgrense vei jf. ilustrasjon i planbeskrvelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1.

b) Utforming/avgrensning av tomter i plankar er kun retningsgivende og det kan bli mindre
justeringer for tipasning terreng. Det tilates fradeling av tomter på ca 1,5 daa samt
samenslåing av to og to tomter.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareaL.

2.2 Avløpsanlegg, RAL.

a) Det tilates oppføring av bygg/ygninger med maksimal mønehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Det skal legges vekt på estetikk ved valg av materialer og
benyttes matte naturfarger. Visning av bygg i plankart er kun retningsgivende.

b) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 15 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareaL.

2.3 Lekeplass, LEK1-LEK2.

a) Innenfor området regulert til felles lekeplass, LEK1-LEK2 skal det ikke oppføres bygninger.
Området kan opparbeides til lek med blant annet huskestativ; sandkasse, benker og bord, og
ellers benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.
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§ 3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg, offentlg.

a) Fv. 530 og Fv. 531 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

3.2 Felles privat atkomst, Vipeveien og Bekkasinveien.

a) Vipeveien er privat felles atkomst til B l-B7.

b) Bekkasinveien er privat felles atkomsttilB8-BI4.

3.3 Annen veggrunn ~ tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringerlfyllnger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.

3.4 Frisiktsone veg.

a) Inenfor frisiktssoner j krss tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med

høyde over 0,5 meter.

§ 4
GRØNNSTRUKTUR

4.1 Friområde, FRI1-FRI6.

a) Område FRII-FRI6 er avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.
Bygninger og andre teknske anlegg tilates ikke oppført.

b) Unntak er mindre bygninger og installasj oner ti kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utformng og bru.

c) 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 skogbruksloven.

§ 5

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

5.1 Landbruksformål, Ll.

a) På område LI avsatt til landbruksformål skal nyttes til ordinær landbruksdrft og vegetasjonen
skal skjøttes på en skånsom måte. Områdene kan nyttes for framføring av ledninger for vann,
avløp, elektriske kabler, telekabler og tv-kabler. Områdene er som landbruksområde
tilgjengelig for beitende husdyr.
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§ 6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis igangsettelsestilatelse for boligområde BI-B7 (Vipeveien) og boligområde B8-
B14 (Bekkasinveien) skal privatatkomst samt anlegg for vann, avløp og strøm på det enkelte
boligområde være ferdig opparbeidd/tilrettelagt.

b) Vedlagt byggesøknad for boliger skal det følge en situsjonsplan som viser bolig, garasje og
parkering. For hver boligtomt skal det også legges vedprofiler av eksisterende og nytt terreng
med bygning inntegnet i samme målestokk (1:200).

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 kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturnner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

d) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon

a) Bygnnger for varig opphold skal ha radonsperre mot gruen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegru som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.

6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder samt 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.

6.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gjeldende teknsk forskrift.

6.5 StlJY

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombru skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støyivå i natt
perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt
med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er îkke komplett - men den kan brukes som et hjelpemîddel î den
kommunale planprosessen vedrørende rîsîko- og sårbarhetsforhold ved utarbeîdelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vî1 kunne ha betydnîng for
p lanarbeîdet.

Fors1agstî1er må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet î arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold tîl om de virker înn på arealbruen.

Nyttîg bakgrnsmateriale i forbindelse med rîsiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veî1eder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)
. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av înnsigelse i plansaker etter p1an- og

bygningsloven. Sîkkerhets- og beredskapsmessige hensyn î den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS~l/Ol - "Rundskriv om fylkesmennenes praktîserîng av innsige1sesinstîtuttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _~'!r~a~r~9~1.!ri!'itf~~ Kp~~_o_å~~n,_ ~al!s_k.!_ _ _ _ _
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

~teinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon
Ikke kjent, men ivaretas i TEK10 og

Nei bestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritids bebyggelse, næringlindustri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndle in etc.

Nei Kommer ikke i konflkt med tiltak.
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Branneks los'on ved industrian1e Nei

K'emikalieutslip o.a. forurensnin Nei

Ole-I assanlegg Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrusjon av

farli avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle fyllplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industritomter

Nei

efelt Nei

Dum eområder is' ø Nei
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Vìl utì1sìktede/ukontrollerte hendelser som
kan ìnntreffe på nærlìggende transportårer
utgjøre en rìsìko for området? Neì

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjølvann
hendelser ì luften

Ve er med mye transport av farlì ods Neì

Ul kkesbelastede ve er Neì

Stø soner ved ìnfrastrutur Nei

Sko1e/barneha e Nei

Fl lass Neì

Vìkti veìlembane Nei

Jernbanestas' on/usstermìnal Neì

Havn Neì

Vannverk/kraftverk Neì

Undervanns1ednìn er/kabler Neì

BruDeinìn Nei
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FAUSKE KOMM
PLANlUTVIING

NOTAT MED OPPFØLGING

Til:
A vd.ingeniør Jan Erik

Johansen

JournalpotUl: 12/8207 Dato: 24.09.2012

FORSLAG TIL OMREREGULERIG FOR KOSMOAsEN -
LANDBRUKSMESSIG VURDERING

Det er fremmet forslag ti områderegulering av Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord.
Planforslaget legger til rette for etablering av 14 boligtomter hver på 1,5 dekar samt en god del
friareal og en del landbruksområde. Planforslaget omfatter areal tilhørende to
landbrukseiendommer, gnr 62, bnr 1,5,40 og gnr 62, bnr 8 og 43.1 følgende tabell er det satt opp
oversikt over areal for disse to eiendommene før den foreslåtte regulering.

Oversikt over nåværende areal ti berørte landbrukseiendommer.

Arealtype Eiendom gnr 62/1,5,40 Eiendom gnr 62/8,43 

da da

Fulldvrket lettbrukt ¡ord 92,2 9,8

Mindrelettbrukt fulldyrkajord
Fulldyrka tun!!brukt ¡ord

Sum fulldyrka jord 92,2 9,8

Overflatedyrka jord 3,1

Innmarksbeite 14,7 12,1

Sum overOaltedyrka/innmarksbeite 17,8 12,1

Skog, særs høg bonitet
Sko!!, hø!! bonitet 170 162

Skog, middels bonitet 290,7 115,2

Skog, lav bonitet 102,6 33,3

Sum produktjv skog 5633 310,5

Uproduktiv skog 168,3 26,7

Myr 64,5 94,7

Annen iotddekt fastmark 14,9 5,1

Grunnlendt areal/fjell i dagen 8,5 1,1

Ikke klassifisert
Sum uproduktive areal 256,2 127,6

Totalt areal 929,5 460

På disse to landbrukseiendommene er det også etablert en del granskog, på gnr 62/1,5,40 er det i
følge kulturstatistikken plantet gran på 531 dekar og på gnr 62/8,43 på 297 dekar.

Ingen av brukene er i drift. Gnr 6211,5,40 la ned melkeproduksjonen for noen år siden.

Selv om disse to brukene ikke er i jordbruksmessig drift i dag vil det kunne bli drift igjen senere,
for eksempel på gnr 62/1,5,40 hvor det kan etableres et større bruk med innleie!kjøp av
tileggsjord. Arealene, da spesielt jordbruksarealene bør i størst mulig grad kunne brukes til
jordbruksformål i fremtiden hvis det blir behov for det.



Området som det er foreslått områderegulering for er i kommuneplanen lagt ut til LNF-B2, dvs.
område hvor det er tilatt med spredt boligbygging, i dette tilfellet med inntil 14 boliger. I dette
området for spredt boligbygging kan ikke boligtomtene i utgangspunktet legges ut hvor som
helst. Tomtene må plasseres i samsvar med kriteriene som er satt opp for spredt bebyggelse,
bL.a. kreves det:

1. Tomtene skal ikke være større enn 1 dekar
2. Spredt bebyggelse skal ikke danne siluett i terrenget (koller eller åsrygger)
3. Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt
4. Tomter må ikke legges ut slik at det blir dårlig arrondering for landbruket
5. Boliger/fritidsbebyggelse skal ha en avstand på min. 15 meter ti dyrka mark
6. Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark
7. Spredt bebyggelse må ikke komme i konflkt med viktige trekkleier!fytleier for

reindrift

Den foreslåtte områdereguleringen synes klart å brye med pkt. 1,4,5 og 6 og kan muligens
også vise seg å bryte med pkt. 2.

Tomtene skal være på 1,5 dekar og altså større enn det som det er lagt opp til i kommuneplanens
arealdeL. Bekkasinveien vil dele et innmarksbeiteareal og slik gi dårligere arrondering.
Boligtomtene 1-6 omfatter dels overflatedyrket og dels fulldyrka jord og boligene vil da ligge
nærmere dyrka jord enn 15 meter. Bekkasinveien er planlagt bygd over fulldyrkajord.

For å skåne landbruksinteressene og landbruksarealene mest mulig vil jeg foreslå at

Bekkasinveien legges lenger mot sør langs grensen til gnr 62/86 og deretter runder rundt
planlagt tomt BlI og deretter går som planlagt. Man unngår da å skape en dårligere arrondering
for jordbruksareal og veien vil dessuten gå et kortere stykke over jordbruksareaL. I tilegg bør

FRI 6 og mesteparten av FRI4 i reguleringsplanen legges ut som landbruksområde og ikke
friområde. Kun et smalt belte av FRI 4 bør beholdes som FR-område rundt boligområdet
B8-B14.

Tomtene Bl, B2 og B3 og størstedelen av FRI2 bør vurderes tatt ut av planen idet disse
områdene i særlig grad legger beslag på overflatedyrket og full dyrka mark. LEKI må da
plasseres på et annet sted, for eksempel rett sør for B6 langs den andre siden av den foreslåtte
Vipeveien. En slik endring vil for øvrig også medføre at det fortsatt kan bygges 3 boliger andre
steder i det ganske store LNF- B2-området i kommuneplanens arealdeL.

!df!ßr.::::;;t~
Wilbeím' ~ensteme
Skogb~ef
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98

Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (plankar med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse.
Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

Skår Eiendom AS vIKetil Skår fremmer privat forslag til detalj reguleringsplan for Storgata
98. Utarbeidelse av planförslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD).

PIanområdet erpå ca. 2384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1
(del av E6) i Fauske sentru. Området ligger mellom E6 og sjøen, ca. 160 m øst for StatoiL.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er å flytte inn tidligere utendørslager og at verkstedarbeid
skal foregå innendørs. Planaret viser også eksisterende atkomst og parkering.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Energianlegg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske
anlegg, Parkeringsplasser.

3. Bruk av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av

kommunestyret
02.07.98. Her er området (Fl) avsatt til forretnings- og kontorformåL. Maksimal
utnyttelsesgrad er på U=0,3. For en l!indre del av området gjelder kommunedelplan for
Fauske Sentru, del Il vedtatt av kommunestyret 03.02.11. Her er området på land avsatt til
forretning/kontor (F/K25) og bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som
vannareal for allment friluftsliv.

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/hende1ser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker innpå arealbruken i
planområdet.

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 kommentarerlvuderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos barnas representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljølfriluft og VV A. Ved intern høring har det ikke
kommet noen innvendinger til dette forslaget.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

PLUT -005/13 VEDTAK- 05.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og §12-11legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

Planart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrvelse og ROS-analyse.

Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.02 - 05.04.13. Det er
innommet 8 uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planen fra offentlge
myndigheter.



SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn".
Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den fremstår.

Nordland fylkeskommune, 13.03.2013

"Planfaglig uttalelse
Planforslaget omfatter området mellom E6 og sjøsiden nordøst for Fauske sentrum, og
skal tilrettelegge for forretning, kontor og verksted samt fyllng i sjø.

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.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt
med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd Detforutsettes
at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Det vises til egen uttalelse fra Tromsø Museum som ansvarlig myndighet for kulturminner
under vann.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf 75650523. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i
planbésteminelsenes § 6.1, avsnitt c.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 22.03.2013

"Konklusjon
Kommunen skal påse at faren for natur betinget fare er tilstrekkelig utredet for planen vedtas.
NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geotekniske vurderinger
utført av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt
krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

NVE har ingen ytterligere merknader til detaljreguleringsplan for Storgata 98.. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Krav om geoteknisk vurdering er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt a.



Kystverket Nordland, 25.03.2013

"Vì har ìngen andre tìng å påpeke enn at kommunen må behandle saken etter havne- og

farvannsloven når søknad om tìtakforelìgger. Bakgrunnenfor det er at tUtaket lìgger ì
kommunalt sjøareal ref havne- ogfarvannsloven 2009. Vedtaksmyndìgheten er dermed

delegert tU kommunen som rette ìnnstans. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Det er ingen havneaktiviteter i området.

Statens vegvesen, Region nord, 01.03.2012

"Vì har ìngen merknad tU forslag tU detaljregulerìng av Storgata 98. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede

"Fauske Kommunale råd for lìkestìllng av funksjonshemmede har ìngen merknader tì
forslag detaljregulerìng av Storgata 98".

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Eldreråd

"Fauske Eldreråd har ìngen merknader tUforslag tU detaljregulerìngfor Storgata 98."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 20.03.2013

Komplett dokument med tittel (tAnmodnìng om tibaketrekkìng av offentlg ettersyn,

samt ny behandlìng ì planutvalget, angående detaljregulerìng av Storgata 98

grunnet feU og mangler ì Planbeskrìvelsen.)) er tatt med som eget vedlegg i saken.

Merknad:

Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn". En vudering følger etter hvert sitat.



Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der undertegnede viste
til feil og mangler i planbeskrivelsen og ba om at den ble trukket tilbake fra offentlig ettersyn
inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en skriftlig henvendelse, og sa hun ikke kunne
gjøre noe basert på en muntlig samtale. Undertegnede har vansker med å forstå dette,
ettersom Fauske Kommune sitter med de samme opplysninger som undertegnede.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen krever skriftlig tilbakemelding på alle høringsuttalelser
til reguleringsplaner.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til offentlig
ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og påskeferien kommer
innenfor disse 6 ukene.

Vurdering/Anbefaling: Forslag til detaljregulering for Storgata 98 har ligget til offentlig
ettersyn i overkant av 6 uker. Tove Marie Volden har gjennom e-post sendt 21.03.13 fått
mulighet til utsatt frist for innspil på ytterligere 10 dager, fram til 15.04.13.

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

Ifelt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Vurdering/Anbefaling: Del av gnr. 103, bnr. 139 ersom det påpekes ikke nevnt i
planbeskrivelsen, men arealet er lite (28,1 m2) og anses ikke vesentlg i forhold til
planavgrensningen for øvrig. Rådmanen kan ikke se at dette krever ny høring av plansaken.

Planartet dekker området som er bestemt skal være med i reguleringsplanen og er ikke
begrenset av tomtegrensene til Skår Eiendom AS. Planområdet omfatter følgende
eiendommer:

· Gnr. 103, bnr. 673/1385 - eid av Skår Eiendom AS

· Del av E6, Gnr 120, bnr. 1 - eid av Statens vegvesen
· Del av Gnr. 103. bnr. 139 - eid av Fauske kommune

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringenfinner sted grunnet krav fra
Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående
tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i
teksten kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godkjent tilbygg som er oppført i
strid med gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i
offentlige høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert i
Saltenposten) .

Viser til Fylkesmannens sitat:

((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilatelsefor oppføring av tilbygg i
Storgata 98. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det
er lagt til grunn feil tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan
ikke godtas. Partene er uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannenforutsetter at
tilatelse ikke gis før denne er endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket
er i samsvar med reguleringsformålet. ìì



Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:

((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er
innkommet samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider
en detaljreguleringsplanfor angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98)). I brev av
19.05.2011 opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstilatelse for
oppføring av tilbygg på eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tilatelse

I gitt rammetilatelse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4, O m fra felles

grense med eiendommen gnr. L 03 bnr. 218. Av jordskifesak framkommer at avstand til
fellesgrense er mindre enn 4, O m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetilatelse ikke
lengre er tilstede.))

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.201 1.
Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplan for Fauske østre dell, dette bildet
er ikke oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst

for Storgata L 00 (markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde (markert
med grønt) ligger lengre mot øst enn det her er ilustrert.

Vurdering/Anbefaling: Karutsnitt er hentet fra gjeldende reguleringsplan for Fauske østre
dell vedtatt av kommunestyret 02.07.98. Dette har ingen sammenheng med nye grenser
fastsatt i 2012 på eiendommen gnr. 103, bnr. 218 (Storgata 100).

. Undertegnede mener at bruken av %BYA medfører usikkerhet i forhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuellframtidig godlgenning av utfllng i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.
a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i

Storgata 98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.
b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata L 00 tilatelse til

dispensasjon fra dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den
grad det er nødvendig for at tilbygget få stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tilat
bruksareal i Storgata 98 ogforeslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved
bruk av %BYA, men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (I-BRA) og da
begrenset til den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes
også at bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

Vurdering/Anbefaling: Areal for Forretning/kontor/verksted er fastsatt i planaret og kan
ikke utvides ytterligere.

I planbestemmelsen settes det totale bebygde areal (BYA) til 376 m2 for F/KI-1 og 273 m2
for F/K/V -2. Det blir jfr. planbeskrivelsel1s punt 3.1 en endring av gjeldende utnyttelsesgrad
fra U=0,3 til planlagt %-BYA=48% der parkering inngår.



Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel stiles
krav til oppmerking av tilate parkeringsplasser ifremtidens plankart.

Vurdering/Anbefaling: Planlagte parkeringsplasser er inntegnet i planforslaget. Det er
tiltakshavers ansvar at vedtatte parkeringsplasser blir fysisk oppmerket og skilet som en
konsekvens av vedtatt plan.

Fotoet som er brukt for å ilustrere A2 og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele
A2, gir en dårligframstiling av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98.

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser.

Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100 veirett på
((veien A2)).

Vurdering/Anbefaling: Privatrettslige avtaler skal ikke være med i reguleringsplanen. I
privat avtale mellom Skår eiendom AS, eier av gnr. 103, bnr. 673 og Asbjørg Olsen, eier av
gnr. 103, bnr. 218 er følgende bestemt:
((Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom eiendommene.))

Det bør bemerkes i planen at det på A2 ikke skal parkeres !gøretøy, lagres noe eller på annen

måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:
Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,
undertegned synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg

Vurdering/Anbefaling: Konsekvenser er utredet i reguleringsplanens punkt 1.6. Oppsett av
tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av
naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens
område og omgivelser.

. Undertegnede ønsker som !gent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til
også å omfatte verksted.



((For å ivareta eksisterende verkstedfor prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising)
medtas derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor. ìì

a. Til Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en

endring av reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

(( Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av
rør og installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og
innebærer en bruksendring,ìì ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget
har vært rørleggervirksomhet siden 1972. Type drif har vært den samme hele tiden, og det
vil ikke bli noen endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har
økt, og plassmangel er årsaken til at en ønsker å bygge ut. ìì ((Fylkesmannen forutsetter at
kommunen ved sin nye behandling av saken foretar en vurdering når det gjelder
virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i samsvar med reguleringsformålet. ìì

. I 1972 overtok rørleggerbedrifen ((Rør Nilssonìì Oppegårds mel lager.

Bedrifen foretok begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere
perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som har foregått

siden 1972flyttes innendørs, om de rette instanser finner detteforsvarlig, men er i mot
en utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som
etter undertegne des oppfatning er industri.

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS vIKetil Skår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om brusendring er det vist
til at den type diift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det
som. Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge.
Men det gir mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-l)som kaster skygge
noe ut over ettermiddagen. ìì

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser.

. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og

litt av ytre del av Fauskevika.

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader

(7 %). Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader
utsikt til sjø.



Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.

Vurdering/Anbefaling: Tap av sjøutsikt mot sørvest utgjør ca. 25 grader. Angående
vinkelmål kan en full sirkel deles i nygrader eller grader. Henholdsvis 400 gon eller 360
grader. Beregnet endring i prosent er gjort med utgangspunt i en full sirkel på 360 grader.
Endring av sjøutsikt er da ~ 7 %. Regner man prosent ut fra den total sjøutsikten vil dette
utgjøre ~18 %.
Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrusområder kunne forvente noe redusert
utsikt.

. I planen står det skrevet at generelt vil man med naturlig fortetning av

sentrumsområder forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen
bør fjernes ettersom eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere
byggeprosesser hos naboer mot sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga
hotell) i tilegg til at strandlinjen er fullstendig endret grunnet enorme utfllnger -
dette må sies å være mere enn det man naturlig kan forvente.

Vurdering/Anbefaling: Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrumsområder kune
forvente noe redusert utsikt.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det

harfåttfor nabo at nåværende reguleringsplan ikke blefulgt.
Storgata 100 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til
fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a. Opprinnelig bygg skulle ((være som den en) dvs uten tilbygg av noe

slag.
b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå

er oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i enetg. i flukt med Brygga
Hotell).

· Dette vile medført mindre tap av ettermiddagssolfor storgata 100.

· Det nye tilbyggets plassering setter en stopperfor at Storgata 100 i
framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som vile gitt bedre
utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgata før tilbygget var
oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

Vurdering/Anbefaling: Angående påstått tap av bruks- og tomteverdi. Siden bindende
detaljplan gjelder regulering av de fysiske ressurser, kan det ikke gis bestemmelser om
økonomiske forhold eller plikterlrettigheter.

Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen.
Kommunen har ingen gjeldende reguleringsplaner som legger føring for veiforbindelse fra
Sjøgata til Storgata 100.



. Undertegnede mener det ikke er grunnlag for planbeskrivelsens konklusjon i punkt
1.6 og mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gismå negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommen)

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen vurderer at konsekvenser ikke er så vesentlige at
planbeskrivelsen må endres og at plansaken må ut på ny høring.

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anser at oversikt i planbeskrivelsens punt 2.1 er
tilstrekkelig for å vise pIanområdet og omkingliggende omgivelser.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:
. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Vurdering/Anbefaling: Det fjerde bildet under planbeskrivelsens punt 2.2 viser del av
eksisterende bygg (FIKIII) mot nordøst. Rådmanen anser at bildebruken er tilstrekkelig for
å vise eksisterende arealbruk.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagti sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98,
men er også lagt uten tilatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket
ligger for øvrig helt i tomtskilet (på det som før forlik lå inne på eiendommen
til Storgt 100) og er skjemmende.

o På dette grunnlag vile vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få
tilgang på energi.

Vurdering/Anbefaling: Inntaket ligger innenfor eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Skår
eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i fremtidig fyllng. Kollektorrør
regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet vurdert som ikke søknadspliktig.
Kollekorrør ligger innenfor marbakke på eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Vareveksler er
lokalisert innomhus.

Det står i planbeskrivelsens punkt 3.5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva menes med
det?

Vurdering/Anbefalins: Det er avsatt et område med fonnålskategori bebyggelse og anlegg,
energianlegg, på 28 m rundt eksisterende fordelingstrafo tihørende Fauske Lysverk.



Angående punkt 2.6 Grunnforhold:
. Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Vurdering/Anbefaling: På bakgrunn av dette ønsket har det blitt sendt e-post med tre
vedlagte notater angående geotekniske vurderinger som er utført av Rambøll Norge AS.
Denne e-posten ble sendt til Tove Marie Volden 21.03.13.

Angående punkt 2.8 Støy:
. Angående støy fra bedrifen som angivelig vil bli mindre når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonen ikke trappes opp.

Vurdering/Anbefaling: Viser her til planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c:
dnnenfor FIKlV-1 og F/KI-2 kan verksted kun benyttes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet.))

Verksted er lokalisert i vestre halvdel av F IKI 11 og er kun avgrenset til rørleggervirksomhet.
Rådmaren vurderer at støy fra preproduksjon av rør og annen rørleggervirksomhet vil
reduseres når slike aktiviteter flytes innendørs. Krav til støyer fastsatt i planbestemmelsenes
§ 6.4, avsnitt a.

Angående punkt 3.1 Planforslag:
Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart
ca. 1580 m2 og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt
utfllng er på 160 m2..

Angående punkt 3. 5Areallformål.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstilingen av dette punktet uklart og bør rettes på.
Fauske kommune vegareal på ca. 30 m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells
103/1384) er her tatt med. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal

(1580 m2i følge matrikkel/kart) , areal på tidligere fylling i sjø samt planlagt utfllng i sjø,

medfyllngsfot. Det bør også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2. 384m2 - 503m2

.. (Friluftområde sjø) =1881 rn2 trekker man såfra Fauske kommunes vegareal
på 30 m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et
areal på 1831 m2
Om planområdets areal skal økes fra daffens matrikkel på 1580m2 til
1831 m2 er diferansen et areal på 251 m er dette den reelle fyllngen? Om
så er tilfelle er fyllngene 188 m2 større enn forespeilet.

. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med

samlet bruttoareal på 1046,8 m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385:
110,8 m2), resten er utfllng i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tilegg gjort fyllnger i sjøen under grunnarbeider og bygging av

tilbygg (stein, grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet
i sjøen)Er dette arealet tenkt til å nngå i omsøkt utfyllng i sjøen?



Vurdering/Anbefaling: Planartet dekker området som er bestemt skal være med i
reguleringsplanen. Planavgrensningen er ikke styrt av tomtegrensene til Skår Eiendom AS.
Summen av det totale planarealet er på 2384 m2, som beskrevet i reguleringsplanens punkt
3.5. Ut fra dagens strandlinje er den planlagte utfyllng beregnet til ca. 160 m2.

Angående punkt 3. 7 Utbyggingsavtale:
Foto til høyre viser ikke hele JYllngsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utflt
nylig..

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bilder under punt 3.1 i planbeskrivelsen viser fyllngsområdet mot sørøst og
sørvest. Rådmannen anser at framstiling av reguleringsplanens område og omgivelser er
tilstrekkeHg utredet.

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:
Her ser vi at pilene som markerer felles innkjøring, mangler i plankartet.

Vurdering/Anbefaling: Det eringen krav til markering av felles innjøring da
reguleringsplanen ikke innlemmer gnr. 103, bnr. 218. Avkjørsel fra området Al er markert i
planaret. PrivatrettsHge avtaler angående felles innjøring skal ikke være med i

reguleringsplanen.

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat:

((Forlik basert på opplysningerSkår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter
preproduksjon av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt
skepsis til produksjon av rør. ii

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav
Saltenposten har nabo i Storgata 100 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av
bedrifen til også å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i

brev til Fylkesmannen
den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel
er
årsaken til at en ønsker å bygge utii. Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det

tidspunkt da enken etter avdøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i

februar 2012, vi stiler oss av den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen
igjen snakk om preproduksjon. ii

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspil i forhold til varslet
detaljregulering, t forholdt vi oss ti varslet størrelsen på utfllng i sjø ved rekommandert
nabovarsel mottatt 18.

desember 2010. Det var da varslet en utfllng som var vesentlig større ennden som

forespeiles nå, eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe
som vilføre til at utfllngen ikke vile gli naturlig inn og vile blittsom emi vorte på

strandlinjemi



Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS vIKetil Skår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt 1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unn

gå misforståelser:))

Punkt a. til g. er en megctforenklet, og gir til tider enfeilaktigframstiling aven lang og
komplisert saks prosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese
dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel
rekke viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.
Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter,
der det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og
en innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke
utfllng i sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal
kunne benyttes til parkering.
Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilatelse og igangsettelses tilatelse til tilbygget,
til tross for at grensene ikke erplassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget

forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så
måte måtte stå til rette for erstatningskrav.
Kommunen vil heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe
før alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilinformerer så undertegnede om at vi ikke kan
be Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir
kommunen Skår anledning til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer
opp i Planutvalget - der Aakerli ikke legger frem undertegne des klage, men legger med
søknad om oppsettende virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut
som en ren nabogrense sak og ikke noe omfor høy utnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler
avslag, noe planutvalget vedtar. Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke
nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av både utbygger og Fauske kommune, pålegger
kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskiferettens avgjørelse som plaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo.

Så Fauske kommunes vedtak som førte ti 
at tilbygget sto uten tilatelse.

Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt ogforliket enken inngikk med Skår da hun ikke
hadde overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre.
Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskrifien sier man
vil

unngå misforståelser.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt 1 a. :
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan
det her bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at titaket var i strid med
reguleringsplanen, noe som er av vesentlig betydning. Det er stor forslgell på å samtykke til
tiltak som er i samsvar med plan og lovgivningenfor øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke
er det)).

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1 c. :
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt
kommunen 24.11.2010)). Klage ble sendt den 23.11.2010 altså lenge før kommunalt vedtak i
saken som først kom først 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen kom før
klagefristens utløp.

Angående 1 d :
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember201 O, klage ble sendt både
Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert
før klagefristens utløp.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anser at det ikke er nødvendig å kommentere levering av
klage før klagefristens utløp nar denne er overholdt.

Angående 1 e. :
Tove Marie Volden har hatt muntligfullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fraførste

henvendelse til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har
også vært tilsendt og godkjent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og
deres eldste datter Lisbeth Anita Rød

Vurdering/Anbefiiling: Ved offentlg ettersyn av forslag til detaljregulering for Storgata 98
er både Asbjørg Johansen og Tove Marie Volden høringsparter. Ønsket presisering av le anes
ikke nødvendig for behandling av forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1f:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel
24.11.2010 - det er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er
interessant i denne sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var



den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfllng den 23. 02.2011 er for
oss utgent. Undertegnede fikk mail fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif
Johansens klage på utfllng i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke
har mottatt søknad om utfllng fra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om

fyllng i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordsktftesak?
angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevde jordskifesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfllng i sjøen satte
han spørsmål ved matrikkel/ ikke synes grense inntegningen stemmer med hans erindring av
grense stein mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske
kommune prøver ikke åfinne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om

kartforretning, og sier byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir
oppgått. Leif Johansen ba så om grensegang mellom eiendommene, og fikk dato for dette

først i februar 2011, så utsatt til snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på
at gamle kart viser en annen grenselinje mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående

for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp grensen og går direkte til Jordskifesak uten
behandling av grensen med Fauske kommune.)

Vurdering/Anbef3ling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.
DPLU sak 027/11 gjelder følgende:
Tittel ((Klage fra Leif og Asbjørg Johansen vI Tove Marie Volden på vedtak 035/2011 og
036/2011 om rammetil. og igangsettingstil. om bygningstiltak på Skår eiendom AS, Storgata
98, Fauske.))

Angående 1 g.:

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med
utfllngssøknad å gjøre. Dette er to forskjellge saker, noe det er viktig å merke seg, forliket
kommer i stand i forbindelse medjordskifesak. At nabo har tgennskap til at Skår Eiendom
ønsker en utfllng, som ikke er hverken behandlet eller godtgent, har ingen ting med saken å

gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfllngfra Skår Eiendom, som de ikke

har gjort undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfllngssøknad grunnet eget krav om jordskifesak er
et paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne
grensesaken vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. I
en kartforretning vile også Fauske kommune måtte ha bidratt i større gradfor åfinne
forklaringpå hvorfor grensene erforskjøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfllngssøknaden og byggesaken i forbindelse med
tilbygget er snudd på hodet iforhold til det som er vanlig praksis. Man må daførst søke
utfllng før man bygger.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående punkt 2.
Sitat: ((Når det gjelder fyllng nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken
utover geoteknisk rapport fra Kumenje fra 1987)) - Dette kan jo tyde jo på at utfllngen ikke

var berettiget.
Edgar Skår har sagt at utfllngen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi
av et dokumentfra Totalprosjekt-Nord AlS som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre

for prosjektfyllng Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOH) Her
viser her vises Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt
med.
Reguleringsplanfor Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser atfyllngene skulle
stoppe før storgata 98. Det var heller ikke 

planlagt vei til Storgata 98fra Sjøgata, da
parkeringsplasser var tiltenkt å sperrefor en slik mulighet. Dette støttes avjler dokumenter
fra Kumenje (se punkt 3 der det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 -fyllng lagt i
1988)

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vuderinger fra Rambøll Norge AS legges til grunn for å
få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

Angående punkt 3.
Ser at Fauske kommune ikke er Igent med at det er gitt begrensninger iforhold til ytterligere

fyllng i sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos
kommunen på dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10196 angående utvidelse av fyllng
utenfor Brygga hotell., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som
konkluderte med at det var svært begrensede muligheter til utfllng. Legger ved Kumenjes
beskrivelse og Skisse for utfllng, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte
begrensninger i utfllngen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllngen ikke skulle legges lengre enn rett nedenfor for vei
som går på motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98).

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vurderinger fra Rambøll Norge AS legges til grun for
å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleire skred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

Angående punkt 6.
Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging siger på
grunnlag av plassmangel



Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS vIKetilSkår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om brusendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt 9.
Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Vurdering/Anbefaling:Fra planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c:
(dnnenfor F IK/ -log F IK/ -2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet. ))
Innendørs verkstedarbeid tilknytet preproduksjon av rør og anen rørleggervirksotnhet anses
ikke som industri der det er særskilte krav til avstand fra boligbebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:
Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt
undertrefellng. Foto under viser tomteskile og utsikt mot øst.

Vurdering/Anbefaling: Framstiling av naboeiendommer er vurdert som tilstrekkelig for å
vise reguleringsplanens område og omgivelser.

Vi savner inntegning av beplantning og forskjønning av området som Ketil Skår har
forespeilet oss.

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har signalisert at det vil settes fokus på forskjønning av
planområdet, både med tanke på kunder og tilgrensede naboer.

Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 15.04.2013

Komplett dokument med tittel ((Tilsvar angaende planbestemmelser og plankart

vedrørende detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage pafeil og

mangler i Planbeskrivelsen).)) er tatt med som eget vedlegg i saken.

Merknad:
Dokumentet med tilbaketneldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn". En vurdering følger etter hvert sitat.

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V~ 1 - F/K/V-2.



a) Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.

Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til
form og materialvalg)).
Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f eks heving av taket eller flere
etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYA) ikke skal overstige 376m2, men det er ikke

nevnt noen høydebegrensning.

a Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av
eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og
utforming de har i dag.

Vurdering/Anbefaling: På bakgrun av mulig mistolkning av mønehøyde i forslag til
bestemmelser vedrørende § 3.1, avsnitt a, anbefaler rådmanen følgende endring i § 3.1,
avsnitt a:
((Eksisterende bygning F/KI-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
utforming. Nåværende høyde til F IKI -1 skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det
samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376m2. ))

d) Sitat: ((Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget
innenfor området Veg 1 eller avslgermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)).

. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.
Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på A2. Levegger
/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og A2 går.
Dette for å sikre at Storgata laDer slgermet for innsyn til det som lagres på Veg 1.

Vurdering/Anbefaling: Området Veg 1 er ikke synlig fra gnr. 103, bnr, 673. Rådmannen
anser at planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt d tilfredsstiler krav angående et ryddig
utendørs område der plassering av beholdere/containere ikke vil være til sjenanse for naboer til
Storgata 98.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all 
lagring, parkering, snø deponi

eller annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.
a Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata 100 på A2
a Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utkjøring til E6

Vurdering/Anbefaling:.Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:



Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Johansen, eier av gnr. 103,
bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom
eiendommene.

Privatrettslige avtaler kan ikke nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør .fernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er slgemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

Vurdering/Anbefaling:Ketil Skår har gitt signaler om at det vil settes fokus på forskjønring
av planområdet og at gjerde mot Storgata 100 skal fjernes. Det er også signalisert at synlige
rør blir lagt ned i fremtidig fyllng.

c) Sitat: (( A2 er et gangaf'eallangs FIK/V-log FIK/V-2. Det tilates opparbeidelse av
fortau.))

. Fram ti storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både

Al og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.

. Storgata 100 har også brukt vegenAli A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100

benyttet denne vegen alene til nedlgørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i
Storgata 100.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med forslagsstiler framkommer det ikke noe ønske om å gi
veirett på A2 utover privatrettslig avtale. Rådmannen vurderer derfor ikke å innlemme veirett
på A2 i reguleringsbestemmelsene. Det henvises til privatrettslig avtale.

. I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og 100, fikk Storgata 100 vegrett på

denne vegen All A2.

Vurdering/Anbefaling: I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg
Johansen, eier av gnr. 103, bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett
over bnr. 673, mellom eiendommene.

o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan
benytte gangveien A11A2 til billgøring.

. I planbeskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til E6, der det i
plankartforslaget er merket AL.

. 1 tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998) var grensen mellom

Al (som vi foreslår merkes A2) og Storgata 100 registrert som felles avkjørsel fra E6.
Vi ønsker at avlgørsel fra E6 også i,framtiden ska/merkes slik.



. Vurdering/Anbefaling: I gjeldende plan for Fauske østre, dell, er det vist to separate private
avkjørsler til henholdsvis Storgata 98 og Storgata 100.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV - 1
aj Sitat: ((Det er ikke tilat med tekniske installasjoner i dette området)).

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntak/rør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller
beplantes rundt.

Vurdering/Anbefaling: Skår eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i
fremtidig fyllng. Kollektorrør regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet
vurdert som ikke søknadspliktig. Vareveksler er lokalisert innomhus.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser..
a. Den geotekniske rapporten fra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfllng i

området.

Vurdering/Anbefaling: Det er utført geotekniske vurderinger angående
grunnforhold/stabiltet av Rambøll Norge AS som konkluderer med at den planlagte
utfyllngen i sjø er forsvarlig ut fra de krav som er satt.

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

. Asbjørg Johansen ønsker ikke utfllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av

plantegningen se ut som en del av fyllng og fyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det
ikke avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med Skår Eiendom AS presiseres det at motfyllng vil legges
innenfor forslag ti planavgrensning. Rådmannen anser at sjøgru som eventuelt tilhører gnr.
103, bnr. 218 ikke vil bli berørt.

Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 5.1, avsnitt b: Fyllng/fyllngsfot mot FRLV-
1 og motfyllng i FRL V-l skal ligge innenfor planens begrensning.

Konklusjon/oppsummering
Rådmanen vurderer at realisering av planområdet vil være med på å styrke
næringsgrunnlaget for Fauske sentrum, gjennom flere arbeidsplasser og økt tilgang til
tjenesteytelser. Dette vurderes å veie tyngre enn de ulempene dette medfører for
boligeiendommen Storgata 100. Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98 vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgènde
endringer i planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a~ lydende slik:
a) Eksisterende bygning F/KlV-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

utforming. Nåværende høyde til F/KlV-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m2.

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:
cl I hele området Al og del av området A2 som grenser mot P L settes følgende krav:

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over
0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. L 03, bnr. 218 og gnr. L 03, bnr.
673/1385 til E6.

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik:
b) Fyllng/fllngsfot mot FRLV-1 og motfllng i FRLV-1 skal ligge innenfor planens

begrensning.

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Skår Eiendom AS v/Ketil Skår, Storgata 98,8200 Fauske. Mob. 90 148468 og e-post:
ketil(irorleggeren- fauske. no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor:

Hjemmelshaver Adresse Poststed

Skår Eiendom AS Storgata 98 8200 Fauske

Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 24 80. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fylling i
sjø. Målet med det nye tilbygget er at tidligere utendørs lager flyttes inn og få alt verkstedarbeid
innendørs. Planen skal også vise eksisterende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.1998. Her er området avsatt til forretningikontor (Fl) med en maksimal utnyttingsgrad på
U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentrum, del Il, vedtatt
av kommunestyret 03.02.201 1. Her er området på land avsatt til forretningikontor (F/K25) og
bebygd areal er på %-BY A=60. Området i sjø er avsatt som vannareal for allment friluftsliv
(FFFN).

Utdrag kommunedelplan Fauske Sentrum del IL.

3



09.07.2012 C(.) Plan beskrivelse

1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring i avsatt område for forretning til forretning/kontor/verksted. Det legges
opp til en økning i utnyttelsesgrad fra U=0,3 (parkering inngår ikke) til bebygd areal %-BYA=48
% (der krav til parkering inngår).

A2 og naboeindom sett mot nordøst. Naboeiendom sett mot sørvest.

Det legges ikke opp til endringer mot E6, verken for eksisterende bygg, atkomst og parkering~
Det planlegges ingen endringer i driften av rørleggervirksomheten i bygget. For å ivareta
eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas derfor formål
for verksted i tilegg til forretningikontor. Den eneste endringen for verksted er at all produksjon
vil foregå innendørs og det vil medføre mindre støy for naboer. Nytt tilbygg vil bidra til at
området fremstår ryddigere enn tidligere da mye av lagringen måtte foregå utendørs pga
plassmangel.

For naboeiendom i øst gir det nye tilbygget (F/KlV-2) noe økt skygge. Men det gir mindre
skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/KlV-l), som kaster skygge utover ettermiddagen. For
naboeiendom i øst vil nytt tilbygg gi noe redusert utsikt mot sjø i sørvestlig retning. Det vil si at
det sperrer for innsyn til Brygga hotell vest for planområdet og litt av ytre del av Fauskevika.
Redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %). Generelt vil man med
naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert utsikt.

Oppsummert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

I planen legges det opp til en fylling i sjø med et areal på ca. 160 m2. I kommunedelplanen er
dette avsatt som vannareal for allment friluftsliv (FFFN) og erstattes med parkering og annen
veggrunn. Det legges opp til at sjølinje langs naboeiendom i vest forlenges østover til naturlig
overgang mot sjølinje nedenfor naboeiendommen i øst. Ved evt. fremtidig videreføring av
strandpromenaden vil dette gi en naturlig og fin linje mot sjø. Arealet som inngår i fyllingen er
svært begrenset og inngår i en strandsone som pr. i dag er lite tilgjengelig og ikke benyttes av
andre enn grunneier. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige negative konsekvenser for allment
friluftsliv.

Tiltaket vil føre til bedre forhold for dagens næringsvirksomhet i tilegg til forbedrede
arbeidsforhold for de 17 ansatte i bedriften. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke
på arbeidsplasser og for Fauske som samfunn.
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca. 2 384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385, samt gnr. 120 bnr. 1.
Området har beliggenhet i Fauske sentrum mellom E6 og sjøen, ca 160 m øst for StatoiL.

2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende forretning, kontor og verksted, trafostasjon,
kjøreveglatkomst, parkering og sjøareal.

E6, eksist. bygg og parkering sett mot sør/sørvest. F IK/V - i, P2 og Brygga hotell sett mot sørøst.
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Eksisterende bygg og atkomst sett mot nordvest. T L og del av Pl sett mot nordøst.

2.3 Infrastruktur
Eksisterende veg, E6 (Storgata) går like nord for planområdet. Planen legger ikke opp til
endringer i atkomst og parkering til eksisterende bygg (F/KlV-l) mot E6. Fartsgrense skifter fra
60 km/t til 40 kmlt litt over 70 m nordøst for planområdet. Trafikkmengden på E6 ligger i følge
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank på rundt 6 700 (ADT=årsdøgntrafikk).

;1 .iì

..
Eksisterende P i og E6 sett mot øst. Pi og E6 sett mot vest og rundkjøring ved StatoiL.

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 Energi
Innenfor planområdet er det en eksisterende trafostasjon tilhørende Fauske Lysverk AS.
Bygningene i planområdet får i dag sjøvarme via varmepumperør som ligger i sjøen sør for
området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Det er i
området foretatt grunnundersøkelser av KUMMENEJE for Fauske kommune i 1987. Rambøll
Norge AS har gjort en vurdering av stabilitet ved endret fundamentering (mindre belastning ved
valg av borede stålkjernepeler til fjell) samt en vurdering av fyllingsplan og støttefylling, jf. notat
6l00306-NOl, 6l00306-N02 og 6100306-N03.
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2.7 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. Planområdet ligger ved sjø og
under ekstremværet "Berit" høsten 2011 ble det registrert en stormflo på kotehøyde + 1 ,50.

2.8 Støy
Vegtrafikkstøy og støy fra rørleggervirksomheten vil ikke økes som følge av tiltaket. Det er
grunn til å tro atstøy fra virksomheten innenfor planområdet vil avta når prefabrikkering av
rørkonstruksjoner ikke lenger skal foregå utendørs. Når plan om omlegging E6 gjennomføres vil
dette også medføre generelt redusert vegstøy i området.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

A2, FIKlV-1 og FIKlV-2 sett mot sør.

3.0 Planfremstiling

F/KlV-l og FIKlV-2 sett mot øst.

3.1 Planforslag
Plannavn er Storgata 98 og planid er 1841-201200 L. Planforslaget består av:

. plankart av 09.07.2012, målestokk 1:500 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 09.07.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal
byggehøyde er satt til 8,0 m og maksimalt bebygd areal (BY A) er vist i plankart. Det legges ikke
opp til endringer i dagens kjøreatkomst til planområdet eller for eksisterende parkering (PlIP2).
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstiling m.m.

Forretning/kontor /verksted

Tidligere forretning i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor/verksted. Planområdet
minus trafikkareal tilhørende Statens vegvesen og friluftsområde i sjø utgjør med fylling i sjø ca.
1 780 m2. Eksisterende bygg mot E6 og nytt tilbygg mot sjø utgjør til sammen 649 m2 (BY A).
Dette gir i tilegg til krav om minimumsparkering (min. 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en
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utnyttingsgrad på litt under %-BYA=48 % i planforslaget. Det blir da en nedtrapping i forhold til
utnyttingsgraden på %-BY A=60 % for byggeområder vest for og vest i planområdet jf.
kommunedelplan for Fauske sentrum, del IL.

Fyllingsområde og område sjø sett mot sørøst. Eksisterende fylling samt naboeiendom mot sørvest.

3.2 Avfallshåndtering

Eksisterende kommunale avfallsordning opprettholdes og driftes av IRIS (interkommunalt
renovasjonsselskap ).

3.3 Klima
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det
må tas særlige hensyn til utover tilpasning av mulig stormflo og fremtidig havstigning. Nivå på
fylling tilpasses kotehøyde på tilstøtende naboeiendom og terreng i vest samt evt. fremtidig
videreføring av strandpromenaden. Denne er i dag avsluttet ca 70 m vest for planområdet.

3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. I
overordnet planlegging bør det også sees på videreføring av fortau i reguleringsplan for Fauske
østre del i og i reguleringsplan for Miljøgate E6-Rv80. Eksisterende fortau stopper i dag like øst
for rundkjøring ved Statoil og det er ca 36 m mellom planavgrensningene.

3.5 Areal/formål
Planområdet er på ca. 2 384 m2. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
sjøareal.

Forretning/kontor/verksted 649,0 m2

Energianlegg 28,0 ml
Vegareal 224,0 m2

Annen veggrunn 283,0 m2

Parkering 697,0 m2

Friluftsområde sjø 503,0 mL

Sum 2384,0 ml

8
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3.6 Barn og unge
Ikke aktuelt da området er et regulert forretningsområde og har vært benyttet til samme
næringsformål siden 1972. Dette blir uforandret ved ny plan.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

Fyllingsområde sett mot øst

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Ákerli, Am Kyrre Jakobsen og Gudrun
Hagalinsdottir.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 14.04.2012 og melding om planlegging
12.04.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Kystverket, 02.05.2012

Har ingen spesielle merknader til oppstart ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt.
Dersom en planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som skal anlegges .på
sjøgrunn eks. kai eller molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å
kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare for utrasing, endrete strømforhold, endret
sandvandring eller lignende.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter.

9
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4.3.2 Sametinget, 03.05.2012 .

Har ingen spesielle merknader, men viser til § 8 i kulturminneloven.

Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser.

4.3.3 Tromsø Museum, 10.05.2012

Antatt utfyllingsareal basert på planavgrensning i sjø vurderes som såpass beskjedent at
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vil være liten. Området er
heller ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet og er preget av tidligere utfylling. Har
derfor ingen merknader til planforslaget.

4.3.4 Statens vegvesen, 16.05.2012

Atkomst til området må avmerkes/vises i plankart. For øvrig ingen merknader til oppstart.

Vår kommentar: Ivaretas i plankart.

4.3.5 NVE, 21.05.2012

I hht. NGUs løsmassekart består området av tykk havavsetning, noe som kan være
indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGls
kvikkleirekartleggingjf. rapport 04.12.2009 har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal
påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter samt Rambølls geotekniske vurdering.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.6 Tove Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/ram., 31.05.2012

I forlik med Skår Eiendom er det akseptert at utnyttelsesgrad endres til nødvendig for at
tilbygg skal bli ferdigstilt. Viser til klage fra Leif Johansen på nabovarsel av 31.12.2010
vedrørende fylling i sjø og etter det man forstår har kommunen aldri fått søknad om
utfylling i sjø. Derfor er heller ikke spørsmål om utfylling nedfelt i forlik mellom partene.
Det ønskes at tilbygg blir ferdigstilt uten ytterligere utfylling i sjø.

Viser til at sjøgrunnen utenfor Storgata 98 allerede er utfylt med ca 4-600 m2 i 1988 av
Fauske kommune, dette ble gjort uten nabovarsel eller tilatelse fra bygningsrådet.
Utfyllingen var i strid med planene for området og de geotekniske rapportene fra
Kummeneje. Grunnforholdene i området er svært ustabile. Wårheim godkjente på
delegasjon en begrenset utfylling i 1996, men avslo ytterligere fylling i syd østlig retning
fra Brygga HotelL. Den geotekniske rapporten fra Kummeneje satte en max- grense på 7
meter øst for hotellet grnnet faren for utglidning. Vi undrer oss over om grunnforholdene
kan forandre seg så mye på 16 år, til at det nå er forsvarlig å fylle i samme område.
Minner om at til tross for geotekniske undersøkelser skjedde det utglidninger ved utfylling
av både Småbåthavna og Megasenteret. Frykter at tilsvarende utglidning kan skje ved
fylling i området. Ettersom Skårs tilbygg er perlet til grunnfjell, mens Brygga hotell står
på en fylling fra 1988 og huset i Storgata 100 står på leirgrunn.
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Det ønskes andre løsninger enn utfyllng for å løse Skårs evt. parkeringsproblemer. Eks.
omfordeling av areal, eller at Skår kjøper/leier parkeringsplasser av naboer / Fauske
kommune jf. vedlagt forslag til løsning. Man bør se helhetlig på uregulert område vest for
Skårs bygg og finne en parkeringsplan som gagner alle de tre forretningsbyggene.

Forlik basert på tidligere opplysninger Skår ga Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår
benekter preproduksjon av rør og dette åpnes det for i detaljreguleringen. Det er tidligere
uttrykt skepsis til produksjon av rør. Behov for utendørs lagring kan igjen melde seg, om
den begrensede plassen i tilbygget skal brukes til produksjon. Tidligere har utfyllingen
som nå er bebygd vært skjemmende for nabo grunnet utendørs lagring av rør,
septiktanker, rustne konteinere, rør-hus og parkering av diverse biler og lastebiler. Det
stiles spørsmål om det kan føre til mere støy, og økt brann- og eksplosjonsfare. Om
kommunen tilater verksted er det et poeng at ikke hvilken som helst verksted kan overta
om Skår eiendom selger eiendommen.

Det påpekes at eiendommen i Storgata 100 har godtatt mer enn man normalt kan forvente
ved fortetning av sentrum. Her listes opp: 1. Opprinnelig bygg og tilbygg med lengde på
32 m, er plassert under 4 m grense mot nabo Uf. jordskifterettens dom, konvertert
målebrev og forlik med Skår Eiendom). 2. Ureglement fylling i sjø på ca 400 m2 i 1988.3.
Tilbygg er oppført i strid med reguleringsplanens utnyttingsgrad. Mener derfor at det er
nok fortetting og at ytterligere utfylling i sjø ikke tilates.

En ytterligere utfylling vil bli skjemmende, forringe bruksverdi og eiendomsverdien av
Storgata 100. Kan ikke se at en utfylling i sentrum gagner Fauske sentrum, denne
utfyllingen glir ikke naturlig inn i omgivelsene og vil bli en ((vorte på strandlinjem).
Fyllingen og dennes biler og eventuell annen lagring vil bli synlig fra den påkostede
havnepromenaden på Fauske.

Vår kommentar:
I e-post med innspil ble det nevnt at kart osv. skulle bli ettersendt pr. post, men pr. dags
dato har vi ikke mottatt dette.

1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unngå misforståelser:
a. Leif Johansen skrev under nabovarsel 20.10.2010.
b. På vegne av Skår Eiendom AS fremmet Fauskebygg AlS søknad om tilbygg

mottatt av kommunen 26.10.201 O (oppdatert 02.11.2010).
c. Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt

av kommunen 24.1 1.2010.
d. Klage på nabovarsel og fylling viTove M. Volden på vegne av Leif og Asbjørg

Johansen mottatt av kommunen 04.01.2011 (datert 31.12.2010).
e. Tove Volden fikk fullmakt 15.02.2011 til å håndtere all korrespondanse i

saken vedr. utbygging og utfylling i Storgata 98.
f. Søknad om fylling mottatt hos kommunen 23.02.2011 med gjenpart av

rekommandert nabovarsel 24.11.2010. Behandling utsatt i påvente av
klagebehandling jf. DPLU sak 027/11.

g. Når det gjelder forlik mellom partene går det klart frem av dokumenter ovenfor
at spørsmål om fylling allerede var kjent 31.12.2010 jf. klage fra nabo. Søknad
er mottatt hos kommunen, men ikke behandlet pga klagesak.
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2. Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokumenter på saken
utover geoteknisk rapport fra Kummeneje fra 1987. Kommunen opplyser at det var
ingen arealplaner som var i strid med utfylling på dette tidspunktet. Det er ingen grunn
til å tro at Rambøll vile anbefale videre utfylling om ikke eksisterende fylling er
forsvarlig og korrekt utført. Når det gjelder prosessen i 1988 er en sak som burde vært
tatt opp allerede i 1988 om dette stemmer - kan ikke se at dette får tilbakevirkende
kraft for nye prosesser og fyllinger i området. Evt. utstabile grunnforholdene i området
ivaretas gjennom ny geoteknisk vurdering utført av Rambøll i 2010 og 2011.
Vurderingen tar også hensyn til Kummenejes rapport fra 1987.

3. Kommunen opplyser at det er gitt tillatelse til utfylling utenfor Brygga hotell i 1996,
men de er ikke kjent med at det er omsøkt eller gitt avslag på ytterligere utfylling sør
østlig retning fra Brygga Hotell i 1996. Se ellers kommentar i pkt. 2 vedrørende ny
geoteknisk vurdering.

4. Når det gjelder utglidning i småbåthavna så skjedde dette pga. at massene som ble
tilført området ikke ble lagt ut i sjøen etter de retningslinjer og begrensninger som var
gitt av geoteknisk konsulent. Under anleggsarbeid for Megasenteret (Amfi) ble det
under gravinglpeling av byggegrop oppdaget noe ustabilitet. Dette ble ivaretatt med
spunting og det var aldri snakk om noe utglidning her. For øvrig ble byggeprosessen
her gjennomført etter omfattende geoteknisk vurdering. Generelt forligger det ingen
grunn til å betvile geoteknisk vurdering utført av godkjente firmaer. Det kreves at en
utfylling skal følge den geotekniske vurderingen og når dette gjøres vil det ikke være
fare forbundet til fyllinger på land eller i sjø.

5. Når det gjelder mottatt forslag til parkeringsløsning vil evt. parkeringsproblem for
virksomheter utenfor planområdet ikke være en del av tiltakshavers ansvar. Ellers så
har bygging av garasje vest for Skår Eiendom AS vært vurdert tidligere i prosessen,
men ble funnet for kostbar sammenlignet med utfylling. I tilegg ble forslag til garasje
presentert for Stadssalg, men de ønsket ikke denne løsningen på sin eiendom.

6. Viser til Skår Eiendom AS uttalelse til Fylkesmannen 04.04.2011 der man svarte på
påstand om bruksendring. Det ble her opplyst at den type drift som foregår nå også
skal foregå i fremtiden. Det er heller ikke planlagt noen endringer på type drift. Når
det gjelder prefabrikasjon av rørkonstruksjoner så har dette vært en del av driften hele
tiden og det vil som nevnt ikke bli noen endringer på dette. Det eneste som vil bli
endret er at dette nå vil foregå innendørs i motsetning til tidligere da dette også delvis
ble gjennomført ute pga. plassmangel.

7. Spørsmål om mulig skjemmende utendørs lagring av rør, septiktanker, rustne
containere og rør-hus m.m. ivaretas i planbestemmelser. Et av målene med å få et
tilbygg var å kunne få bort all lagring som tidligere måtte gjøres utendørs. Når det
gjelder parkering av biler og lastebiler kan vi ikke se hvordan dette er skjemmende for
naboer.

8. Når det gjelder spørsmål om evt. støy, brann- og eksplosjonsfare vil det som nevnt i
pkt.6 kun foregå produksjon og verkstedsarbeider innendørs. Utbygging vil derfor
være et støyreduserende tiltak som kommer alle naboer til gode. Bedriftens
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arbeidsrutiner er oppbygd i hht. arbeidstilsynets krav slik at risiko for
brann/eksplosjon er ivaretatt.

9. Type verksted som tilates uavhengig av eier ivaretas i planbestemmelser.

10. Vi er uenig i at en videre fylling vil bli skjemmende, tvert imot vil denne videreføre
strandlinjen foran Brygga hotell i stedet for dagens trapping av fylling. Kan ikke se at
evt. synlige biler er et problem her da dette kan sees langs hele strandpromenaden.
Evt. annen utvendig lagring er ivaretatt i planbestemmelser.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.07.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Erik Aakerli.

. A2 og naboeiendom sett mot nord. Strandområde utenfor og øst for planområdet.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, M 1 :500

2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 30.06.2012, 17.12.2010 og 17.02.2011

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Oinrådet reguleres ti følgende formål:

1. Bebyggelse og. anlegg: Forretning/kontor/verksted, Energianlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

§2

Plan erstatter del av "Reguleringsplan for Fauske østre del l" vedtatt av kommunestyret den
02.07.1998.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en titalende utforming.

3.1 Forretning/kontor/verksted, F/KN-1 - F/KN-2.

a) Eksisterende bygning på F/KN - i kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell endring av bebyggelsen må tipasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 376 m2.

b) På område F/K/V-2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde
på 8,0 m målt fra gjennomsnittlg planert terreng. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 273 in2.

c) Innenfor F/K/V-l og F/K/V-2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert ti
rørleggervirksoinhet.

d) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere /
containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor området
Veg1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tisvarende.

3.2 Energianlegg, TL.

a) Eksisterende trafostasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse

og utforming.
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§ 4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, Vegl.

a) Eksisterende kjøreveg, Vegl med atkomst til F/K/V-l og F/K/V-2 kan opprettholdes

og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al-AZ.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,
skjæringer/fyllnger, plass ti snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.

b) Al inngår delvis i eksisterende parkering tiknytet FIK/V-L. Det tilates opparbeiding

av fortau.

c) A2 er eksisterende gangareal langs F/K/V-l og F/K/V-2. Det tilates opparbeiding av
fortau mot E6.

4.3 Parkering, Pl-P3.

a) Innenfor område Pl avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr 100 m2
forretningsareal i F/K/V -log herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt
funksjonsevne. Innenfor PL avsettes det rom for sykkelstativ med minimum 4
sykkelplasser.

b) Innenfor område P2-P3 kan eksisterende og private parkeringsplasser tilknyttet
næringsdrift i F/K/V-1 og F/K/V-2 opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.
Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

§ 5

BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV-l.

a) Innenfor området regulert ti friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er
ti hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom området. Området FRLV-1 skal
benytes til friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske
installasjoner i dette området.

§6
DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.

a) Før gjennomføring av fyllng i sjø skal det av fagkyndig personell gjøres en
geoteknisk vurdering av området.

3



b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturligeluventede 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.

6.2 Tilgjengelighet

a) Bygg og uteområder samt atkomst ti bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tigjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrif. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.

6.3 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav ti energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.4 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55

dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tilfredsstit med de krav tilluftskiftelventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

4



FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTlO! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes 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 punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder forkommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv OS-1I01 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T -5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Detaljregulering for Storgata 98, Fauske
- - - - - - - - - - - ~ -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

Steinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Sprin flo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei
Ike kjent, men ivaretas i TEKlO.

Radon Nei

Annet (ustabile grunnforhold)
Det stiles krav om grunnundersøkelse i

Ja bestemmelsene.

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktr etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndle in etc.

Nei
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Brann/eks 10s'on ved industrianle Nei

K' emikalieutslipp O.a. forurensnin Nei

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av Nei
farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle f llplasser Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret Nei
bruk av amle industritomter

Nei

Dumpeområder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?hendelser på veg Nei

hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

E6 går like nord for området, men det er
ikke registrert ulykke i det aktuelle
området.

ods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastrutur Nei

Sko1e/barneha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veil' ernbane Nei

Jernbanestas' on/usstermina1 Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 20. mars 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Anmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn, samt ny
behandling i planutvalget, angående detaljregulering av
Storgata 98 grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.

Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der
undertegnede viste til feil og mangler i plan beskrivelsen og ba om at den ble
trukket tilbake fra offentlig ettersyn inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en
skriftlig henvendelse, og sa hun ikke kunne gjøre noe basert på en muntlig samtale.
Undertegnede har vansker med å forstå dette, ettersom Fauske Kommune sitter
med de samme opplysninger som undertegnede.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til
offentlig ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og
påskeferien kommer innenfor disse 6 ukene.

Feil og mangler i plan beskrivelsen: 

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

I felt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Angående punkt 1.4 Hensikten med planen:

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra

Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående

tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i teksten

kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godkjent tilbygg som er oppført; strid med
gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i offentlige
høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert iSaltenposten).

Viser til Fylkesmannens sitat:



((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateIse for oppføring av tilbygg i Storgata 98.

Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det er lagt til grunn feil

tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan ikke godtas. Partene er
uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannen forutsetter at tilatelse ikke gis før denne er

endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket er i samsvar med reguleringsformålet.))

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:

((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er innkommet

samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider en

deta/jreguleringsplan for angjeldende titak på eiendommen i Storgata 98)). i brev av 19.05.2011
opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstilatelse for oppføring av tilbygg på

eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tillatelse

i gitt rammetilàtelse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4,0 m fra felles grense med
eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskiftesak framkommer at avstand til fellesgrense er mindre

enn 4,0 m, hvilket betyr atforutsetningen i gitt rammetilateIse ikke lengre er tilstede.))

Angående punkt 1.5 Gjeldende planverk:

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplan for Fauske østre dell, dette bildet er ikke

oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst for Storgata 100

(markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde(markert med grønt) ligger lengre
mot øst enn det her er illustrert.

Angående punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan:

%-BYA er i Norsk Standard 3940 angitt som det areal som bygningen opptar av terrenget. Bruttoareal

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Bruttoareal for en bygning er summen

av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller.

. Undertegnede mener at bruken av %BY A medfører usikkerhet i forhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuell framtidig godkjenning av utfyllng i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.

a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i Storgata
98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.

b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tilatelse til dispensasjon fra
dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den grad det er nødvendig
for at tilbygget få stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tilat
bruksareali Storgata 98 og foreslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved bruk
av %BYA, men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (T-BRA) og da begrenset til
den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes også at
bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

§ 3 - 5 Tilatt bruksareal (T-BRA) Tilatt bruksareal for bebyggelse for en tomt angis i m2 og skrives T-

BRA = 00 m2. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men med følgende

endringer: Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiler standardens krav til høyde og bredde
inngår i beregningsgrunnlaget. Det skal ikke gjøres fradrag for kanaler, sjakter, skilevegger og tykke



innervegger. For bygninger med etasjehøyde over 3,0 m, beregnes tilatt bruksareal som om det var
lagt et horisontalplan for hver 3. m. Overbygd, åpent areal (OPA) mer enn 1,0 m innenfor kant av

takoverdekning går inn i beregningsgrunnlaget.

. Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel
stilles krav til oppmerking av tillate parkeringsplasser i fremtidens plankart.

. . Fotoet som er brukt for å ilustrere Al og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele

Al, gir en dårlig framstillng av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98. Foto under viser alle overnevnte og £6, tatt fra gang og sykkelsti:

.

a. Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100
vei rett på ((Veien A2)) .

b. Det bør bemerkes i planen at det på A2 ikke skal parkeres kjøretøy, lagres noe eller
på annen måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Lastebilen er parkert på A2 og hindrer sikt mot E6 og hindrer kjøring på veien A2.

. Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,

undertegn ed synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg:.
r~



. Undertegnede ønsker som kjent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til også å
omfatte verksted.

((For å ivareta eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas
derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor.))

a. Ti Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en endring av

reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

((Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av rør og

installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og innebærer en
bruksendring.)) ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget har vært

rørleggervirksomhet siden 1972. Type drift har vært den samme hele tiden, og det vil ikke bli noen

endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er
årsaken til at en ønsker å bygge ut.)) ((Fylkesmannen forutsetter at kommunen ved sin nye behandling

av saken foretar en vurdering når det gjelder virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i

samsvar med reguleringsformålet,)

. /1972 overtok rørleggerbedriften ((Rør Nilssom) Oppegårds mel lager. Bedriften foretok

begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som har foregått siden
1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot en

utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som etter

undertegnedes oppfatning er industri.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det som.

Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge. Men det gir

mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge noe ut over

ettermiddagen. ))

Foto fra hagen i storgata 100 viser at tilbygget tar betydelig sollys, samt framstår som svært ruvende.



. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og litt av

ytre del av Fauskevika. Fotoet viser at mye av utsikten til ytre del av Fauskevika er borte:

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vii være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %).

Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader utsikt til sjø.

Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.

. I planen står det skrevet at generelt vii man med naturlig fortetning av sentrumsområder

forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen bør fjernes ettersom
eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere byggeprosesser hos naboer mot
sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga hotell) i tilegg til at strandlinjen er

fullstendig endret grunnet enorme utfyllnger - dette må sies å være mere enn det man
naturlig kan forvente.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det har fått

for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt.
Storgata 100 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til

fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a. Opprinnelig bygg skulle ((Være som den en) dvs uten tilbygg av noe slag.

b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå er

oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg. i flukt med Brygga Hotell).

· Dette ville medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100.
· Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata 100 i

framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som ville gitt bedre

utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgata før tilbygget var

oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

. Undertegnede mener det ikke er grunnlag for plan beskrivelsens konklusjon i punkt 1.6 og

mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommen)



Angående punkt 2.0 Registreringer:

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:

. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98, men er

også lagt uten tillatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket ligger for øvrig helt i

tomtskillet (på det som før forlik lå inne på eiendommen til Storgt 100) og er
skjemmende.

o På dette grunnlag ville vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få tilgang på

energi.

. Det står i planbeskrivelsens punkt 3.5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva

menes med det?

Angående punkt 2.6 Grunnforhold:

. Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Angående punkt 2.8 Støy:

. Angående støy fra bedriften som angivelig vil bli mindr når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonnen ikke trappes opp.

Angående punkt 3.0 Planfremstiling:

Angående punkt 3.1 Planforslag:

Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart ca. 1580
ml og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt utfylling er på 160

m2..

Angående punkt 3.5Areal/formåI.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstillngen av dette punktet uklart og bør rettes på. Fauske
kommune vegareal på ca. 30m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) er her tatt

med.. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal (1580m2 i følge

matrikkel/kart) , areal på tidligere fyllng i sjø samt planlagt utfyllng i sjø, med fyllngsfot. Det bør
også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2.384m2- 503m2 (Friluftområde

sjø) =1881m2 trekker man så fra Fauske kommunes vegareal på 30m2 (mellom Skårs

103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et areal på 1831m2
Om plan områdets areal skal økes fra dagens matrikkel på 1580m2 til 1831m2 er

diferansen et areal på 251m2 er dette den reelle fyllngen? Om så er tilfelle er

fyllngene 188m2 større enn forespeilet.



. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med samlet

bruttoareal på 1046,8m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385: 110,8m2), resten er

utfylling i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tillegg gjort fyllinger i sjøen under grunnarbeider og bygging av tilbygg (stein,

grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet i sjøen)Er dette

arealet tenkt til å nngå i omsøkt utfylling i sjøen?

Angående punkt 3.7 Utbyggingsavtale:

Foto til høyre viser ikke hele fyllingsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utfylt nylig..

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:

Her ser vi at pilene som markerer felles innkjøring, mangler i plankartet.

Angående direkte berørte parter og naboer:

Angående punkt 4.3.6 Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam.,
31.05.2012:

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat:

((Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter preproduksjon

av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt skepsis til produksjon av rør.))

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav

Saltenposten har nabo i Storgata 100 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av bedriften til også

å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i brev til Fylkesmannen

den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er

årsaken til at en ønsker å bygge ut)). Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det tidspunkt da

enken etter avdøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i februar 2012, vi stiller oss av

den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen igjen snakk om preproduksjon.))

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspill i forhold til varslet detaljregulering, t

forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfylling i sjø ved rekommandert nabovarsel mottatt 18.



desember 2010. Det var da varslet en utfylling som var vesentlig større enn den som forespeiles nå,

eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe som vil føre til at

utfyllingen ikke ville gli naturlig inn og ville blitt som en)) vorte på strandlinjen))

Angående punkt 1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å
unngå misforståelser:))

Punkt a. til g. er en meget forenklet, og gir til tider en feilaktig framstillng aven lang og komplisert
saksprosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel rekke
viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.
Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter, der

det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og en
innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke utfyllng i
sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal kunne benyttes
til parkering.

Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilateIse og igangsetteIses tilatelse til tilbygget, til
tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget

forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så måte
måtte stå til rette for erstatningskrav.
Kommunen vii heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe før

alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilnformerer så undertegnede om at vi ikke kan be

Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir kommunen

Skår anledning .til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer opp i Planutvalget

- der Aakerli ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med søknad om oppsettende

virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut som en ren nabogrense sak og
ikke noe om for høy utnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler avslag, noe planutvalget vedtar.

Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av
både utbygger og Fauske kommune, pålegger kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskifterettens avgjørelse som plaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo.
så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tilatelse.
Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt og forliket enken inngikk med Skår da hun ikke hadde

overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre.

Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskriften sier man vii
unngå misforståelser.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt la.:
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan det her

bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med reguleringsplanen, noe

som er av vesentlig betydning. Det er stor forskjell på å samtykke ti tiltak som er i samsvar med plan
og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke er deV).



Angående le.:
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg vITove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt kommunen

24.11.2010)). Klage ble sendt den 23. 11.2010 altså lenge før kommunalt vedtak i saken som først

kom først 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen kom før klagefristens utløp.

Angående ld.:
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember2010, klage ble sendt både

Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert før
klagefristens utløp.

Angående le.:
Tove Marie Volden har hatt muntlig fullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fra første henvendelse
til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har også vært tilsendt
og godkjent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og deres eldste datter Lisbeth
Anita Rød.

Angående lf.:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel 24.11.2010 - det
er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er interessant i denne

sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfylling den 23. 02.2011 er for oss

ukjent. Undertegnede fikk mai i fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif Johansens klage på

utfylling i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke har mottatt søknad om

utfylling fra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om fylling i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf. DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskiftesak?

angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevde jordskiftesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfylling i sjøen satte han
spørsmål ved matrikkel! ikke synes grenseinntegningen stemmer med hans erindring av grense stein
mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske kommune prøver
ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om kartforretning, og sier
byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir oppgått. Leif Johansen ba så om
grensegang mellom eiendommene, og fikk dato for dette først i februar 2011, så utsatt til
snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på at gamle kart viser en annen grenselinje
mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp
grensen og går direkte til Jordskiftesak uten behandling av grensen med Fauske kommune.)

Angående 19.:

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med utfyllingssøknad

å gjøre. Dette er to forskjellige saker, noe det er viktig å merke seg, forliket kommer i stand i



forbindelse med jordskiftesak. At nabo har kjennskap til at Skår Eiendom ønsker en utfylling, som

ikke er hverken behandlet eller godkjent, har ingen ting med saken å gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfylling fra Skår Eiendom, som de ikke har gjort

undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfyllingssøknad grunnet eget krav om jordskiftesak er et

paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne grensesaken

vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. i en kartforretning ville
også Fauske kommune måtte ha bidratt i større grad for å finne forklaring på hvorfor grensene er

forskjøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfyllingssøknaden og byggesaken i forbindelse med tilbygget er

snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke utfylling før man bygger.

Angående punkt 2.

Sitat: ((Når det gjelder fyllng nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken utover

geoteknisk rapport fra Kumenje fra 1987J) - Dette kan jo tyde jo på at utfyllingen ikke var berettiget.

Edgar Skår har sagt at utfyllingen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi av et

dokument fra Totalprosjekt-Nord A/S som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre for prosjekt
fylling Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOH.) Her viser her vises

Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt med.

Reguleringsplan for Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser at fyllingene skulle stoppe

før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da parkeringsplasser var

tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av fler dokumenter fra Kumenje (se punkt 3 der
det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 - fylling lagt i 1988 )

Angående punkt 3.

Ser at Fauske kommune ikke er kjent med at det er gitt begrensninger i forhold til ytterligere fylling i

sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos kommunen på

dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok MØte nr 10/96 angående utvidelse av fylling utenfor
Brygga hotelL, Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som konkluderte med

at det var svært begrensede muligheter til utfylling. Legger ved Kumenjes beskrivelse og Skisse for

utfylling, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte begrensninger i utfyllingen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllingen ikke skulle legges lengre enn rett nedenfor for vei som går på
motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98).

Angående punkt 6.

Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging skjer på grunnlag av

plassmangel



Angående punkt 9.

Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:

Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt

undertrefelling. Foto under viser tomteskille og utsikt mot øst.
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Har dere glemt et punkt?

Vi savner inntegning av beplantning og forskjønning av området som Ketil Skår har forespeilet oss.

Det kan nevnes at det har vært flere artikler i Salten posten etter intervjuer med Skår Eiendom der

familen Johansens og undertegnedes navn har vært nevnt, uten at fakta i saken har vært korrekt
framstilt. Undertegnede har med fult navn blitt framstilt nærmest som den som setter kjeppene i
hjulene for en kurant utbygging ettersom det ikke har kommet fram at utbyggingen har vært
lovstridig. Dette har familen reagert på men ikke valgt å forfølge i media. Det dermed viktig for

oss at papirer i saken som legges ut til offentlig ettersyn er korrekte.

Om dette brevet mot formodning ikke taes til følge, anmoder undertegnede om utsatt frist for

innspill, ettersom vi har 3 uker ferie i denne perioden i tillegg til jobbreise på 10 dager. Viser til at

Ketil Skår fikk utsatt jordskifterett grunnet ferie.

Med hilsen

Tove Marie Volden



Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 14. april 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Tilsvar angående planbestemmelser og plankart vedrørende
detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage på
feil og mangler i Planbeskrivelsen).

Angående § 3Bebyggelse og Annlegg:

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V-l- F/K/V-2.

al Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.
Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til

form og materialvalg)).

Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f. eks heving av taket eller flere

etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYAl ikke skal overstige 376m2, men det er ikke

nevnt noen høydebegrensning.

. Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av
eksisterende bygg, eller tibygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og
utforming de har i dag.

dl Sitat: ((Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor

området Veg 1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)).



. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.
Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på Al. Levegger

/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og Al går.

Dette for å sikre at Storgata 100 er skjermet for innsyn til det som lagres på Veg 1.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all lagring, parkering, snØ deponi eller

annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.
o Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata 100 på A2

o Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utkjøring til EG

Lastebilen erparkert på A2 og hindrer sikt mot EG og hindrer kjøring på veien A2

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er skjemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

"~',i --J



Anngående §4Asmferdselsannlegg og tekniske infrastruktur.

Angående § 4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al - A2

~rJ

I _,-,. -
-_.-

Foto viser ovkjørsellro £6 til Al og Al.

c) Sitat: (( A2 er et gangareal langs F IK/V-log F IK/V-2. Det tilates opparbeidelse av

fortau.))
. Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både Al

og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.
Storgata 100 har også brukt vegenAl/ A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100

benyttet denne vegen alene til nedkjørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i Storgata

100.

. I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og 100, fikk Storgata 100 vegrett på denne

vegen All A2.



o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan
benytte gangveien Al/Al til bilkjøring.

. I plan beskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til EG, der det i

plankart forslaget er merket AL.

. I tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998 L var grensen mellom Al

(som vi foreslår merkes A2L og Storgata 100 registrert som felles avkjørsel fra EG. Vi
ønsker at avkjørsel fra EG også i framtiden skal merkes slik.

Angående § 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV - 1
al Sitat: ((Det er ikke tillat med tekniske installasjoner i dette området¡.

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntaklrør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller beplantes
rundt.

Angående §6 Diverse bestemmelser.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser..

a. Den geotekniske rapporten fra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfylling i

området.

. Asbjørg Johansen ønsker ikke utfyllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av

plantegningen se ut som en del av fyllng og fyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det ikke
avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Med hilsen

Tove Marie Volden



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/3881 I

Arkiv sakID.: 13/985 i Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:Plan- og utviklingsutvalg

Sak nr.: 036/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG TDato: 21.05.2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET
FOR FYSISKE TILTAK

Vedlegg: Byggeplan for ny vei Rv830/Øverveien i Sulitjelma, datert 27.4.2012
Forslag til trase for gang- og sykkelsti fra Hauan til Nico-krsset, datert 22.4.2013

Kap 8.3 Fysiske tiltak - Trafikksikkerhetsplan vedtatt 17.12.2012

Saksopplysninger:

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 - 2016 ble vedtatt ik-sak 171/12 den
17.12.2012.

Det er nå behov for rullering av handlingsprogrammet hva gjelder pkt 8.3 Fysiske tiltak,
pkt 8.3~ 1 Prioriterte tiltak.

Oppgaver som i gjeldende plan er prioriterte titak:

Oppgave Merknad
Fortau Grønåsveien Tilskudd innvilget i 2012
Trafikksikker skole:

- Planlegging av gang- og sykkelvei ved Gang- og sykkelvei inngår i reguleringsplan
Valnesfjord skole for boliger (Solbak)

-

- Etablering av forbindelsesvei mellom Ikke gjennomført, men det er utarbeidet
Øverveien og Rv 830 i.Sulitjelma byggeplan for arbeidet

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad
barnehage og skole Tiltak delvis gjennomført

Gatelys på nedre Leivset Tiltak gjennomført

Det som gjenstår av prioriterte tiltak er etablering av forbindelsesvei mellom Øverveien og Rv
830 i Sulitjelma.

I planen er det en rekke tiltak på uprioritert liste, det er også beskrevet i planen at dersom det er
behov kan nye titak tas inn i planen. Omprioriteringen skal gjøres ved å legge fram en forberedt
sak for politisk behandling.



I forbindelse med etablering av ny skole på Vestmyra vil trafikk av bar som må krsse E6 eller
Rv 80 øke. Kommunen vil legge stor vekt på å legge best mulig til rette for trygg kryssing av i
sentru og vil arbeide aktivt for å få på plass sikkerhetstiltak.

For elever som kommer fra Hauan boligfelt har Faglig Trafikkforu Fauske anbefalt etablering
av planfri kryssing av E6 ved Nico-krysset og at det etableres et sammenhengende gang- og
sykkelveinett fra øverst i Hauan på nordsiden av boligfeltet og videre langs en definert trase fram
til Nico-krsset. Forslaget om planfri kryssing er tatt opp med Statens Vegvesen.
Kommunen vil ha ansvaret for planlegging av gang- og sykkelstien, deler av den er allerede
regulert inn langs anbefalt trase, men det er et behov for å utarbeide en plan for hele strekningen.

Rådmanen anbefaler at nedenforstående tiltak prioriteres for søknad om fylkeskommunale
trafikksikkerhetsmidler for 2014:

Handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak for 2014:

Oppgave Merknad Kostnadsoverslag Søknad
Etablering av forbindelsesvei I henhold til
mellom Øverveien og Rv 830i byggeplan
Sulitjelma

Planlegging og kostnadsberegning 200000 160000
av et sammenhengende gang- og
sykkelveinett fra øverst i Hauan til
Nico-krysset
Arbeide aktivt sammen med Statens Aktualisert ved
vegvesen og andre for å finne gode etablering av ny
løsninger for kryssing av E6 og RV skole på Vestmyra
80

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak
for 2014.

Even Ediassen
Rådman
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Fra Trafikksikkerhetsplan vedtatt 17.12.2012

8.3 FYSISKE TILTAK

8.3.1 PRIORITERTE TILTAK:
......,................................ ................................. ........................... ............................................ ........................

Oppgave Merknad
Fortau Grønnåsveien (Hauanbrua - kryss grønn- Stor og økende trafikk av
åsveien) gående, syklende og kjø-

rende trafikanter
Trafikksikker skole: Alle delprosjektene skal

- Planlegging av gang og sykkelvei mellom legge ti rette for skole-
Rv80 og Valnesfjord skole veg

-

- Etablering av forbindelsesveg mellom
Øverveien og Rv830 i Sulitjelma

-

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad barne-
hage og skole

Gatelys på nedre Leivset Skoleveg

8.3.2 EKSTRAORDINÆRE TILTAK:
......................................................"' .................................................................. ...........................................................,",......,',.......,...........,",... ",.,.................,"",.....,',.,",...,........... ....................,',..............

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som har behov for hoved-
prioritering, og vil legges frem som en forberedt sak for behandling på politisk
nivå og straks innlemrres i denne plan for perioden.

I 
Oppgave I Merknad I

8.3.3 UPRIORITERTE TILTAK
.......................................................................... .................................. ...................................................

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i en forberedt sak til politisk nivå.

Oppgave Merknad
Planlegging av forlengelse av gang- sykkelvei

langs Erikstadveieh (fra Helskarveien til Bade-
strandveien)

Planlegging av fortau langs Nyveien mellom Rv80
og Kirkeveien

Planlegging av gang- sykkelvei fra Fauske Lysverk
til samlevei på Hjemås

Planlegging av gang- sykkelvei fra Strømsnes sen-
trum til Hageneshaugen
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I Saksbehandler: Gudru HagalinsdottirI 

JoumalpostID: 13/4025

Arkiv sakID.: 13/993

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre'

II Sak nr.: 037/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 21.05.2013

PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV
NY VEG MED TILHØRENDE RUNDKJØRINGER P Å RV 80 VESTMYRA -
KLUNGSET

Vedlegg: K-sak 96/06
Brev fra Statens vegvesen datert 12.7.2010

Saksopplysninger:

Fauske kommune har avholdt møter med Statens vegvesen den 22. april og 2. mai. Bakgruen
før møtene har vært behovet for å gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i sentru som
del av tilrettelegging for ny skole på Vestmyra. Som en del av disse møtene har også en
eventuell omlegging av RV 80 blitt diskutert.

Planområdet for omlegging av RV 80 på strekningen Vestmyra - Klungset ligger like øst for

bompengeprosjektet Røvika - Straumsnes. Planen omfatter bygging av ry. 80 i ny trase nord for
bebyggelsen i deler av Fauske, samt kryssomlegginger i begge endene av parsellen. Den nye
veglinja ligger inne i kommuneplanen. Det foreligger ikke noe formelt plangrulag ut over
kommuneplanen, og følgelig heller ikke noe eksakt kostnadsoverslag.

Prosjektet består av bygging av ny veg. Med det som utgangspunkt, og vurdert opp mot forslag
til NTP, vil det ikke være økonomisk rame for full statlig finansiering av prosjektet før i neste
NTP-periode; dvs. etter 2023.

Finansiering av prosjektet i en kombinasjon med statlige bevilgninger og bompenger kan gi
tidligere bygging.

Et alternativ kan være statlg finansiering av rundkjøringene ved bruk av midler fra de såkalte
programområdene, mens mellomliggende strekning finansieres med bompenger. Som oppfølging
av NTP skal Statens Vegvesen presentere et mer detaljert handlingsprogram for perioden 2014 -
2017 til høsten, der programområdemidlene fordeles på enkeltprosjekt. Handlingsprogrammet
stadfestes i februar 2014.

I sak 96/06 den 5.10.2006 vedtok kommunestyret i Fauske å dekke 50 % av
planleggingskostnadene ved utarbeiding av reguleringsplan for strekningen Klungset/E6. Det ble
bevilget inntil kr 500 000,- planen. Planleggingsarbeidet ble igangsatt men ble senere midlertidig
stoppet.

En omlegging av RV 80 fra Klungset til østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkiljøet i Fauske sentrum. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traseen kan realiseres så snart råd er. Omleggingen er ytterligere aktualisert

~,



etter vedtaket om ny skole på Vestmyra med hensyn til å sikre trygg skolevei for elever fra
Erikstad.

For å få framdrift i saken vil rådmanen fremme forslag om at kommunen ber Statens vegvesen
om å utrede omlegging av RV 80.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om
delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80
Vestmyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene,
begrenset oppad ti kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentrum.

Even Ediassen
Rådman
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Sak nr.: 053/06 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 12.09.2006
103/06 FORMANNSKAP 18.09.2006
096/06 KOMMUNESTYRE 05.10.2006

VEGPAKKE SALTEN/GANG-/SYKKLVEG RØVIK - STRANDA. SPLEISELAG
REGULERINGSPLAN NY RV80 KLUNGSET - E6

Vedlegg: Kopi av del av kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, skisse datert 17.07.06

Sammendrag:

Reguleringsplan gang-/sykkelveg Røvik - Stranda er lagt ut til offentlig ettersyn. Endelig
planvedtak påregnes fattet av kommunestyret 16. november d.å. Prosjektet er en del av
Vegpake Salten, og planlagt byggestart er 2010.

Eksakt kostnadsoverslag for prosjektet er pr. 1. juli ikke klar. Det har bL.a. sammenheng med
usikkerhet rudt plassering av masseoverskudd/massedeponi. Masseoverskudd på strekningen
Røvik - Stranda er beregnet til min. ca. 10.000 m3.

På gru av dårlige grunforhold er det ikke tilrådelig å anlegge massedeponi langs strekningen.
Det vil påføre g/s~prosjektet store kostnader å frakte bort masseoverskuddet.

I møte i styringsgruppa for Vegpakke Salten 7. juni d.å. ble det enighet om se på mulighetene å
benytte overskuddsmassene til anlegg av ny vegtrace for Rv80 på strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård og østover til E6. En slik løsning gir en vinn-vinn situasjon ved at
anleggskostnadene for gIs-prosjektet reduseres samtidig som nyvegtrace for omlegging av Rv80
utenom Fauske sentrum påbegynnes.

Valg av slik løsning krever at det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag
for strekningen. Statens vegvesen har anslått plankostnadene til ca. kr. 1.000.000. Bakgruen
for den relativt høge kostnaden har sammenheng med at det må utføres krevende geoteknisk
gruundersøkelser på strekningen.. Dette for å få kostnadsoverslaget for prosjektet innefor
kravet på plusslminus 10 %.
Statens vegvesen har p.t. stor planaktivitet og har problemer med å finansiere alle
planprosjektene~ jfr. alle prosjekter i Vegpakke Salten fase 1 og fase 2. Styringsgruppa ble i møte
7. juni enig om å prøve å få til et spleiselag/50150-deling av planleggingskostnadene mellom
Statens vegvesen og Fauske kommune.

En samdrift av prosjekter innenfor Vegpakke Salten og framtidig omlegging av Rv80 utenfor
Fauske s.entrum virker å være en fornuftig bruk av marginale økonomiske vegresurser. Ved at
det utarbeides reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag innenfor kravet på plusslminus



10%, kan prosjektet tas inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 - 2019 for
prioriteringlpåvente av bevilgning.

En omlegging av Rv80 fra Klungset østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkmiljøet i Fauske sentrum. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traceen kan realiseres så snart råd er. Angjeldende spleiselag anseS som et
bidrag i så måte.

Rådmann slutter seg til styringsgruppas vurdering og anbefaler at Fauske kommune bidrar med
50 % av kostnadene til utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård til E6.

INNSTILLING:

Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungsetlavkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på karskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

PLUT -053/06 VEDTAK- 12.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habilitet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungsetlavkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A ~ B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

FOR-I03/06 VEDTAK- 18.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habiltet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105106.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 2. avsnitt ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt
for FL' s forslag.



INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungsetlavkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

KOM-096/06 VEDTAK'" 05.10.2006

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo følgende endring i 2. avsnitt:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.

Gunnar Myrstad (SV) foreslo følgende tilegg til innstiling:
Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

AP's forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
SV's forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling med endringer ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.
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Utskrift sendes:

Enhetsleder bygg/eiendom
Plansjef til videre forføyning
Økonomisjef
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Behandlende enhet: Sa ksbeha nd ler/innva Igsn r:

Unni M Gifstad - 75552938
vår referanse:

2010/007823-002
Deres referanse: Vår dato

12.07.2010

u

Midlertidig stopp regulering

Vi vil med dette informere Fauske kommune om at arbeidet med reguleringsplan for E-6
Vestmyra - Klungset (rv.80- omjørings alternativ nord) er midlertidig stoppet.
Bakgrunn for dette er at Statens vegvesen i år ikke har prioritert midler til å fullføre denne
planen. Det forelígger en delvis prosjektert línje. Det er gjort foreløpige geotekniske
undersøkelser og beregninger. Det er behov for ytterligere undersøkelser for stabíltet både
der Leirelva skal krysses og i krysset ved Søbbesva. Vurdering av kryssplasseringer og
utforminger er heller ikke prosjektert. Vi vil derfor komme tí1bake til videre planarbeid i
2011.

Ønsker dere nærmere opplysninger om planarbeidet så langt kan Hans Richardsen tlf.
75552940 kontaktes.

Med hí1sen~~.
Unni M. Gifstad
prosjektleder
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TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

Vedlegg: K~sak 106112 Hovedvanledning Vatnbygd - Finneid

Kart over ledningstrase

Sammendrag:

Bakgrunn

K-sak 106/12 (vedlagt) viser bakgrunnen for prosjektet.

Etter at vedtaket var gjort ble anbudskonkurransen avlyst og nye konkurransedokumenter for en
åpen anbudskonkurranse utarbeidet. Fauske kommune fikk da inn tilbud fra 4 entreprenører.
Disse anbudene tilfredsstilte ikke kravene i konkurransegrunnlaget. Fauskekommune valgte da, i
samråd med Innjøpsservice Advokatfirma AS, en annen konkuranseform (konkurranse med
forhandling) hvor det er ført direkteforhandlinger med følgende 3 anbyderne; A. Moan AS,
Saltdal Rør & Entreprenør AS og Thore Magnussen AS & Sønn. Det fjerde firmaet Artic
Seawork AS valgte å ikke forhandle videre.

Valg av entreprenør

Etter forhandling er Saltdal Rør & Entreprenør AS valgt som hovedentreprenør for prosjektet på
bakgrun av at de leverte det beste tilbudet. Anbudsprisene er nå blitt høyere og prosjektet må
tilføres midler for å la seg gjennomføre.

Kostnadsoversikt

Kontraktssum Saltdal Rør & Entreprenør AS inkL. byggeledelse og uforutsett: kr. 9,8 mil.

Ubrukte lånemidler pr. april 2013: - kr. 6,3 mil
Nytt tileggslån: kr. 3,5 mil.



Opptak av tileggslånet vil medføre en økning av den årlige vannavgiften på ca. kr. 50,- pr.
abonnent pr. år.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid.

Even Ediassen
Rådman
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Arkiv sakID.: 121700 I Saksbehandler: Frode Ramskiell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMESTYRE

Sak nr.: 047112 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012
074112 FORMANNSKAP 23.04.2012
106112 KOMMUESTYRE 10.05.2012

HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

Vedlegg: Notat fra Barlindhaug Consult AS datert 24/2-2012.
Kart over området Vatnbygdl Fineid

Sammendrag:

Bakgrunn

Fauske kommune bygde tidlig på 1960-tallet ut vanorsyningen fra Stengvan og til
sentrusområdene i Fauske. Vanledningen ble da anagt som sjøledning fra Vatnan og til
Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvannledningen midt i Nervatnet.
Dette ble løst ved å trekke inn en Ø280 mm PE-ledning inn i den ødelagte vanlednngen. Denne
0280 mm-ledningen er i dag en flaskehals for vanforsyningen til Fauske ved at den begrenser
både trykk og mengde til sentrusområdet. Branvansdekningen og forsyningssikkerheten til
de høereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er i dag spesielt sårbar.

Tidligere utførte prosjekter

Fauske kommune startet i 2005 et prosjekt hvor det var plana~ å anlegge hele sjøledningen som
landledning. I perioden fram til 2008 ble det i egenregi anlagt en ny ø500 PE-ledning fra Vatnan

(hvor dagens hovedvanledning går ut i Nervatnet) og fram til avslutning ca. 250 il vest for
Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneid stoppet.opp på gru av nedprioritering i
forhold til andre prosjekter.

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 milL. til videreføring av ny hovedvanledning
mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkuransegruag hvor det
var planlagt videreføring av hovedvanledningen som landledning (ca. 600 m) langs gamle
Vatnbygdveien fram til Kobbsteinen og videre som sjøledning (ca. 900 m) fra Kobbsteinen og ti
Finneid (hvor dagens sjøledning kommer i land).



Prosj ektet ble lagt ut på Doffn (database for offentlige anskaffelser) sommeren 201 i. Ved
åpning av anbudene var det kun 2 anbydere. Da anbudene ble gjennomgått ble det konstatert en
betydelig prisdifferanse mellom budsjettkalkulasjon og de innomne anbud. Det ble derfor valgt
å avlyse konkuransen og vudere alternative løsninger. Se vedlagte innledning for utfyllende
beskrivelse.

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 2011 medgått kr. 0,5 mil. i prosjektet.

Barlindhaug Consult AS og Fauske kommune har vinteren 2011/12 blant anet sett på et
alternativ med å føre sjøledningen fra Vatnvika og ti Finneid, dvs. en lengre del (ca. 1175 m) av
sjøledningen legges i Nervatnet og ikke på land langs gamle Vatnbygdveg fram ti Kobbsteinen
som tidligere planlagt.

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ

Vedlagt er utarbeidet kostnadsberegning for begge alternativer hvor.det framommer at
alternativ 2 med forlenget sjøledning kommer ut med en totalkostnad på kr. 6,5 milL. Dette er ca.
1,4 milL. mindre enn det opprinnelige alternativet.

'l

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Kostnadsberegning nyt revidert alternativ:
Medgåtte prosj ekteringskostnader:
Totalt:

kr. 6,5 milL.

kr. 0,5 mil
kr. 7,0 milL.

Finansiering:
Bevilget ik-sak 38110:

Bevilgning 2012:

Totalt:

kr. 3,5 milL.

kr. 3,5 milL.

kr. 7,0 mil

På grunn av tidligere opparbeidet vanfond villånopptaket ikke medføre økte vanavgifter på
kort sikt.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanlednng mellom Vatnvika og til Finneid.

PLUT-047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:



Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvannedning mellom Vatnvika og til Finneid.

FOR-074/12 VEDTAK- 23.04.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnvika og til Finneid.

KOM-106/12 VEDTAK- 10.05.2012

Formanskapets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

R~U~SQ~ft s

~JtvannJo s
formannskapsse etær

Utskrift sendes:
Enhetsleder VV A til videre forføying
Økonomisjef
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JoumalpostID: 13/3589

Arkiv sakID.: 13/627

Sluttbehandlede vedtaksínnstans: Formannskap

II Sak nr.: 039/13 I PLAN- OG UTVIKLINGS 
UTVALG 

I

I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottír

I Dato: 21.05.2013

FORESPØRSEL OM KJØP AV GRUNN SOM GRENSER OPP I MOT SISIKVEIEN
BORETTSLAG

Vedlegg: Søknad fra Sisikveien Borettslag vlJohn Bråthen
Kartskisser Sisikveien Borettslag

Saksopplysninger:

Sisikveien borettslag v/John Bråthen søker om erverv av ca 1000 m2 stor parsell av eiendommen
gnr 103 bnr 11.

Parsellen som søkes fradelt er en del av et areal som i reguleringsplan er avsatt til lekeområde.

Sisikveien borettslag er planlegger oppgradering av borettslagets utearealer, gamle garasjer skal
fjernes og nye settes opp, de planlegger også 

bygging av lekeplass og grilplass.

En mindre del av arealet som ønskes kjøpt skal brukes for å få en god løsning for garasjer og
utebod. Resten av arealet skal opparbeides til lekeplass.

Saksbehandlers vurdering:

Det er positivt at Sisikveien borettslag planlegger oppgradering av utearealene. Borettslaget har
engasjert arkitekt til å utarbeide situasjonsplan. For å få en god løsning er det behov for å strekke
garasjetomta inn på fellesarealet, resten skal opparbeides til lekeplass.

Fauske kommune har innarbeidet praksis der lekearealene stiles til disposisjon for velforening
eller andre som ønsker å opparbeide arealene. Fellesarealet ved Sisikveien er tilgrodd med kratt,
arealet.har aldri vært opparbeidet.

Fauske formannskap vedtok i sak 007110 at pris på tileggsareal til boligeiendommer skulle settes.
til kr 275,- og reguleres årlig i hht konsumprisindeksen.

Rådmannen legger dette vedtaket til grunn ved prisfastsetting av omsøkt areaL.



RÁDMANNES FORSLAG TIL INNSTILLING:

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m2.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Even Ediassen
Rådmann
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8201 FAUSKE

Forespørsel om kjøp av grunn som grenser opp i mot Sisikveien Borettslag

Sisikveien borettslag er i startfasen for å planlegge borettslagets utenomhusarealer. I en ny til rette-

legging vil blant annet inngå fjerning av gamle garasjer samt bygging av nye garasjer, lekeplass,

grillplass til sosial samvær m.m.

Fauske kommune eier en parsell plassert mellom Sisikveien, Trostveien (jf. "Lekeplass" i vedlegget)

og gangvei forbi idrettsplassen. Å kunne overta denne parsellen vil være avgjørende i forhold til en
hensiktsmessig planlæstilrettelegging av området for beboerne.

Vi ber om tilbakemelding om det er mulig å kjøpe denne parsellen og eventuelt til hvilken pris.

Med hilsen

ýf"" Ih#~John Bråthen
Styreleder

aO'¡,~ 3rz(j,e., 30 CL, 13 ;
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

I Saksbehandler: Lise Gunn HansenI 

JoumalpostID: 13/4101

Arkiv sakID.: 13/767

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 040113 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 21.05.2013

SØKNAD OM DISPENSASJON

Vedlegg: Søknad fra Nordland Skikrets dat 09.04.2013 og 15.04.2013
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland dat 02.05.2013
Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen dat 07.05.2013
Kartutsnitt

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til løypekjøring fra Nordland Skikrets.
Planutvalget ble orientert om saken i møte den 16. april 2013. Saken er sendt på høring til
særlovsmyndighetene med frist 10. mai 2013.

Saksopplysninger:

Løypekjøringen skal finne sted i nærheten av Lomi/Hanen/Tverrfjell. Det er en samling for
juniorløpere i langrenn og skal kjøres samen med Team Nord-Norge. TNN er et samarbeid
mellom Norges Skiforbund og skikretsene i Nordland, Troms og Finnark.

Løypekjøringen skal finne sted i uka før samlingen starer. Samlingen varer fra 11. til 16. juni
2013. Lengde på løypa er 6 -7km.

Det er forventet ca 25 deltakere på samlingen.

Løypekjøringenskal foregå med løypemaskin. Løypemaskinen bringes inn i området via veien
med lastebiL.

I vilkår for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune heter det i punt 1.2
Vintersesong - Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

((e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten oglor
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifer. ìì

Utfordringen i denne saken er at sesong for motorisert ferdsel i utmark avsluttes 2. søndag i mai,
samt at deler av dette området ligger i A-sone (forbudssone).

Saken er sent på høring til Reindriftsforvaltningen, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmanen
i Nordland. Ved fristens utløp, den 10. mai 2013, forelå det uttalelse fra Fylkesmannen i



Nordland og Reindriftsforvaltningen. Fylkesmanen hadde ingen merknader til søknaden.
Reindriftsforvaltningen hadde følgende kommentarer:

((Det opplyses ikke om hvor mye folk som forventes til området, eller om hva som
vil være aktivitetsnivået rundt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å i\jøre opp løyper.

Reindriftsforvaltningen har drøftet denne saken med Balvatnet reinbeitedistrikt som har beiterett i
dette området. Distriktet er svært. negativ til denne typen aktivitet inn i dette området som er
brukt som beiteland for rein på vår og sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstid for
reinkalvene og det er av den grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivitet.

I tilegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i utmark viser
Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter:

((Friluftsmøte, idrettsstevne (feks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende

sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten
samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperringforetas, samling, start eller

innkomstfinner sted eller hvor sammenstimling av folkfor øvrig må påreknes.))

¡

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik karakter at den
også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven. Reindriftutøverne med beiterett vil
være å anse som ((brukere~) og samtykke fra disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innentes
før slik samling kan avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som omsøkt blir innvilget
inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er klarert med berørt reinbeitedistrikt slik
Friluftsloven krever.)~

Saksbehandlers vurdering:
Løypekjøringen skal finne sted i midten av juni. Det betyr at Fauske kommune evnt må
dispensere fra bestemmelsen som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema
motorferdsel pkt. 6, § 1: (( Det skiles mellom barmarksesong (f.o.m. 2. mandag i mai t.O.m. 15.
oktober) og vintersesong (resten av året).))

Det er vei inn i området som er åpen for offentlg ferdsel på sommerstid.
Det er opplyst at området Lomi/Hanen/Tverrfjell er aktuelt. Deler av dette området ligger i a-
sòne og Fauske kommune må dispensere også for kjøring i a-sone.

Reindriftsforvaltningens uttalelse i saken må hensyntas. På bakgrunn av dette vil Rådmanen
innstile på at dispensasjon innvilges nied forbehold om at arangementet avklares med Balvatn
Reinbeitedistrikt på forhånd.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra
kommunedelplan med tema motorferdsel:

Nordland Skikrets innvilges dispensasjon for løypekjøring i uke 23 og 24 i 2013 i
området Ny-Sulitjelma/Lomi/Tverrfjell. Det settes følgende vilkår:



1) Balvatn Reinbeitedistrikt må gi tì1atelse til arrangementet
2) Greiers tì1atelse må foreligge før arrangementet.

3) Tì1atelsene må innentes av Nordland Skikrets.

Even Ediassen
Rådmann
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Høringsuttalelse - Dispensasjon for løypekjøring - Nordland
skikrets - Ny-Sulitjelma I Lomi - Fauske kommune

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 18. april 2013, samt kart mottatt her 2.
mai 2013.

Vi har ingen spesielle merknader til søknaden.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopostcæfylkesman nen, no
ww.fytkesmannen.no/nordland
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07.05.2013

Søknad om dispensasjon for løypekjøring fra Nordland skikrets i området ny-
SulijelnialLomi, juni 2013 - høring.

Viser til brev av lS. 04.13 hvor søknad om dispensasj on for løypekj øring fra
Nordland Skikrets sendes ut på høring.
Søknaden gjelder dispensasjon til å kjøre løypemaskin i tidsrommet 4. ~ 16. juni
i området Ny~Sulitjelma-Lomi. Begrunnelsen for søknaden er at det skal avholdes
en treningssamling for juniorløpere i langrenn og team Nord-Norge.
Det opplyses ikke om hvor mye folk som forventes til området, eller om hva som
vil være aktivitetsnivået rundt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å kj øre opp løyper.

Reindriftsforvaltningen har drøftet denne saken med Balvatnet reinbeitedistrikt
som har beiterett i dette området. Distriktet er svært negativ til denne typen
aktivitet inn dette området som er brukt som beiteland for rein på vår og
sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstid for reinkal vene og det er av den
grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivitet.

I tillegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i
utmark viser Reindriftsforval tningen til Friluftslovens § io hvor det heter:

~Friiuftsmøte, idrettsstevne (f.eks. skirenn eiier orienteringsiøPJ og iiknende
samenkomst som kan medføre nevneverdig skade eiier uiempe, kan ikke hoi des uten
samtykke av eier eiier bruker av grunn hvor avsperring foretas, saming, start
eiier innkomst finner sted eiier hvor samenstimiing av foik for øvrig må
påreknes . ~~

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik
karakter at den også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven.
Reindriftutøverne med beiterett vil være å anse som ((brukere)) og samtykke fra
disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innhentes før slik samling kan
avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som
omsøkt blir innvilget inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er
klarert med berørt reinbeitedistrikt slik Friluftsloven krever.
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