
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 21.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 031/13 - 041/13 

Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 23.05.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  23.05.13  

 

MERKNADER: 

 

Først dro plan- og utviklingsutvalget på befaring til vannbehandlingsanlegget i Valnesfjord. 

 

Tema: Gatelys v/enhetsleder VVA 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Janne Hatlebrekke (AP): Etterlyser parkering for sykler ved administrasjonsbygget. 

 Kathrine Moan Larsen (FL):  



1. Har fått henvendelse fra næringsdrivende i Sulitjelma ang. Sandneskontoret. Har 

fått avslag på leie/kjøp av bygget. Bygget er i dårlig stand.  

2. Ønsker status for når fullføring av vannledning i Sulitjelma skal være ferdig og 

alle har fått koblet seg på. 

 Ekstra sak ang. tidsfrist for motfylling Klungset satt på dagsorden som sak 41/13. 

 

 

Janne Hatlebrekke (AP) innvilget under sak 36/13. 

 

Svar på spørsmål: 

Janne Hatlebrekke (AP): 

Kommunalsjef svarte. Tar dette med oss. 

Kathrine Moan Larsen (FL): 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Kan ikke leie ut bygget, ettersom det er i så dårlig stand. Står på 

listen over bygg som skal rives. 

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Spørsmålet vil bli besvart i neste møte. 

 

Orienteringer: 

 Område på Finneid næringsområde. 

Kommunalsjef orienterte. Brev er tilsendt Finneid sveiseverksted og kommunen har 

fått svar. Har bedt om at tomt blir tilbakeført.  

 Krokdalsmyra. 

Enhetsleder plan/utvikling håper på 1. gangs behandling i neste møte, men er usikker. 

 Opprydding Skysselvika. 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. Har hatt møte med beboerforeningen. Har vært i 

kontakt med Statens vegvesen ang. bekymringsmelding for E6. Forsøplingen har vi 

ikke fått gjort noe med. 

 

I neste møte vil det bli lite saker. Det vil bli befaring hele dagen i forbindelse med ønske om 

utbygging av småkraftverk. 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

031/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

032/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

033/13 FORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA 

MOTORFERDSEL 

034/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

035/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

036/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV 

HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK 

037/13 PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET 

038/13 TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD 

039/13 FORESPØRSEL OM KJØP AV GRUNN SOM GRENSER OPP I MOT 

SISIKVEIEN BORETTSLAG 

040/13 SØKNAD OM DISPENSASJON 

041/13 SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUNI-JULI PÅ 

MOTFYLLING, KLUNGSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4123      

 Arkiv sakID.:   13/1008  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    031/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.05.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-031/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4122      

 Arkiv sakID.:   13/1007  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    032/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.05.2013 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 031/13: 103/579 - YTTERENG BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, OPPFØRING AV GARASJEANLEGG I YTTERENG BORETTSLAG,  

BRA = 2 REKKER A 115 M2, 1 REKKE A 76 M2, 2 REKKER A 37 M2.  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-12 og § 19-1 meddeles tillatelse 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 innsendes 

kommunen. 

 

 

 

DPLU. 032/13: 103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE, 

BÆRESYSTEMER I STÅL, 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 igangsettingstillatelse 

for stålbygget, bygningsmessige arbeider og utvendige VA-ledninger i Industriveien 5, 

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. Willumsen og Fauske Elektro AS godkjennes. 

 

Ventilasjonsplan med kapasitetsberegninger må sendes Arbeidstilsynet for samtykke før 

installasjon av ventilasjonsanlegg startes. 

 

Viser for øvrig rammetillatelse av 31.01.13 og igangsettingstillatelse av 26.02.13.  



 

 

 

DPLU. 033/13: 103/985 FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE - SØKNAD OM 

RAMMETILLATELSE, OPPFØRING AV VERKSTEDHALL I 1 ETASJE SOM 

TILBYGG TIL EKSISTERENDE SKOLEBYGG MED BYA = 1357 M2 OG BRA = 1331 

M2 I GYMNASVEIEN 5, FAUSKE   

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og § 21-2 meddeles rammetillatelse 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: 92/24 - STEIN OLA JAKOBSEN/HILDE 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, BYA 30 M2, LAKSÅ, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles byggetillatelse 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. 43/3 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. 

 

Konsesjon innvilges 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 



skriftlig kontrakt med varighet på minst 10 år og at leiekontrakten godkjennes av 

kommunen, jfr. Konsesjonslovens § 1 og Jordlovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 036/13: 119/1 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 med tomtenr 9740. 

 

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

§ 20-1. 

 

 

 

DPLU. 037/13: 110/111- ØYSTEIN VESTERÅS, 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 byggetillatelse for oppføring av 

tilbygg til enebolig i Kvitblikk, Fauske gnr.110 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.ledd innvilges dispensasjon fra TEK 10, 

på følgende vilkår: Dimensjonering og utførelse/produksjon av takkonstruksjon utføres 

av foretak med godkjent kompetanse, jvf. TEK 10 § 10-2.  

 

 

 

DPLU. 038/13: 76/10 - 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 igangsettingstillatelse 

for rivningsarbeidene på boligen på Furnes, G.nr 76/10, 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 : 
 

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

tillatelse 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 tillatt med tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. 

 

Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven ikke tillatelse til omdisponering av ca 0,3 dekar 

med dyrka mark idet landbrukseiendommen med sine forholdsvis små areal har behov for 

all sin dyrka mark. Den forannevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte 

tomt ligger i et LNF-A-område i kommuneplanens arealdel. 

 

Skogbrukssjefen gir derimot med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 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 bygningslovens § 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 tillatelse 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 kartforretningen 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 til 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. 108/13 i Fauske kommune. 

 



 

 

DPLU. 041/13: 102/700 - 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 tillatelse til oppføring av 

enebolig i Furulia 16, Fauske gnr.102 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 A/S godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra NICO Håndverk for UTF fall mot sluk, flis 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: 97/7 HELGE HELGESEN/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM 

DELING AV GRUNNEIENDOM TIL  ANSGAR HELGESEN OG JAN-INGE 

HELGESEN VED HJEMGAM 

 

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

til fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tun (parsell 1) 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 tillatelse 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 kommunal vei. 

 

Det gis avkjørselstillatelse til kommunal vei for den fradelte tomten for eiendommens 

gamle tun.  

 



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

tillatelse til 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 SØBBESVA I LØVGAVLVEIEN 11, G.NR. 103/1158  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1, jvf PLB kapittel 22 og 23, meddeles 

tillatelse til oppføring av tilbygg samt ombygging av Fauske Videregående Skole, Gnr. 

103/1158, som omsøkt, under forutsetning av Arbeidstilsynets samtykke. 

 

Søknader om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, Jon Olav Gjerskvål AS, Sweco AS, Multi 

Luft AS, Rørleggerm. Bringsli AS og Indre Salten Installasjon AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 044/13: 119/1, FNR. 312 - ELIN FORFANG - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY HYTTE PÅ 

EKSISTERENDE HYTTETOMT, BRA 80 M2, KJELVATNET, SULITJELMA 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for 

oppføring av hytte på samme plass som eldre hytte ved Kjelvatnet, gnr.119 bnr.1 fnr.312, 

som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS godkjennes. 

 

Viser for øvrig til rammetillatelse gitt 14.05.2012, sak 064/12 og endring av 

rammetillatelse 23.07.2012, sak 108/12. 

 

 

 

DPLU. 045/13: 100/7 - FAUSKE KOMMUNE V/FRANK ZAHL - SØKNAD OM 

TILLATLSE I 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 tillatelse til etablering av ny vannledning 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 NATURRESERVAT 

 

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,  tillatelse til punktering av egg fra kanadagås i Fauskeeidet 

naturreservat i perioden 2013 – 2016. 

 

 

 

DPLU. 047/13: 102/704 - 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 tillatelse 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 A/S 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. 

 

 

PLUT-032/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/8586      

      Arkiv sakID.:   12/540  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    033/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.05.2013 

 

 

 

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 – 

tidspunkt 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 arealbrukssoner – sone 

A, B, C og D, samt tilhørende bestemmelser. 

 

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

oppstartmelding er innkomne 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. 

 

 

PLUT-033/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan med tema motorferdsel må gjennomgå en grundig og fullstendig 

rullering. I det nye gjennomgangen bør det tas med endring av soner, 2,5 km. grense, 

hensyn til næringsaktører og alternativ til turistløype, og med henblikk på motorferdsel i 

nabokommunen Saltdal. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Kommunedelplan med tema motorferdsel må gjennomgå en grundig og fullstendig 

rullering. I det nye gjennomgangen bør det tas med endring av soner, 2,5 km. grense, 

hensyn til næringsaktører og alternativ til turistløype, og med henblikk på motorferdsel i 

nabokommunen Saltdal. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-analyse. 

Notat fra landbruksansvarlig. 

 

Sammendrag: 
 

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/landbrukseiendommene 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 infrastruktur: kjøreveg, felles atkomst, annen veggrunn-

tekniske anlegg. 

3. Grønnstruktur: friområde 

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

 

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 tillatt. 

 

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

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 



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

folkehelserådgiver, landbruksansvarlig, representantene for miljø/friluft og VVA.  

 

Internt notat med kommentarer fra landbruksansvarlig 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.  Jeg forutsetter at trafikksikkerhet ivaretas 

med tanke på skolevei etc.» 

 

Rådmannen 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-016/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen 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. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

Plankart 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 innkommet 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 problemstillingen 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 miljøavdelingen følgende 

uttalelse: 

Planfaglig uttalelse 

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

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

Planfaglig uttalelse: rådgiver Marianne Siiri, telefon 75 65 05 92. 

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. 

 

 

Sametinget, 13.03.13 

Forslag til områderegulering for Kosmoåsen i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 27.02.2013. 

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

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 (kml.) § 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 automatisk fredete i 
følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 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, reindrift 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 tillatt 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 Fauske kommune. Reguleringsplanen legges det opp til bygging i et område med tillatt 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: 

• LEK1-2: 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 lekeplasser her. Dersom kommunen mener at det bør være opparbeidet 
lekeplass med lekeapparater e.l, må dette inn i planbestemmelsene som et krav, også i 
forhold til rekkefølgebestemmelser. 

• FRI4 og FRI6: Disse er lagt på det som i gårdskart fra Institutt for skog- og 
landbruksforvaltning er klassifisert som fulldyrka arealer. Videre mot nord er det myr og 
skogsterreng som er klassifisert som dyrkbare arealer. Fylkesmannen ber derfor kommunen 
vurdere hvorvidt også disse områdene bør få formål L (LNFR-landbruk), for å synliggjøre 
og sikre potensiell framtidig jordbruksdrift. 

• Naturmangfoldloven: Vi minner om at detaljreguleringsplan må vurderes i henhold til 
formålet i naturmangfoldloven (nml) 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 (skriftlig) og legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet gjennom endelig 
vedtak av plansaken. 

• Forhold til overordnet plan: I kommuneplanens arealdel er hele området klassifisert som 
LNF-område der det tillates 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 avsatt for 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 skape forutsigbarhet for 
administrasjon og andre utbyggere, ber Fylkesmannen at kommunen i vedtaket 
stadfester/eventuelt avkrefter at denne planen skal betraktes som oppfylling av 
utbyggingskvoten for LNF-B2. 

 
Vurdering/Anbefaling: Angående LEK1-2. Med bakgrunn 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 landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4 som avgrenses av 

eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til B11 blir endret til 

landbruksformål (L3). Området FRI6 opprettholdes som friområde med hensyn til biologisk 

mangfold. 

 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§8-12 skal legges til grunn 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 innspill og anbefaling fra Fylkesmannen i Nordland er det gjort en nærmere vurdering 

av planområdet av leder for Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, Thor Edgar Ek. Det 

er derfor vurdert at kunnskapsgrunnlaget for området er tilfredsstillende for å gjøre vedtak i 

saken.  

Rådmannen anser at reguleringsplanen og de tiltakene som følger av denne vil medføre 

minimal, om noen, risiko for skade på naturmangfoldet. Dette med bakgrunn i 

reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten. 

 

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfylling 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 oppstart av ny 

rullering av arealdelen i løpet av 2013. 

 

 

Fauske Eldreråd 17.04.13 

"Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Kosmoåsen." 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 15.04.13 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

Vedlegg:      Forslag til områderegulering for Kosmoåsen 

Sammendrag: 



Planutvalget vedtok i møte 26.02.2013 sak 16/13, å legge ut forslag til områderegulering for 
Kosmoåsen ut for offentlig ettersyn i 6 uker. Vedlagt ligger forslaget med tilhørende 
bestemmelser. 

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

INNSTILLING : 

Fauske kommunale råd for likestilling for funksjonshemmede har ingen merknader til 

forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

 

FUN-012/13 VEDTAK- 15.04.2013 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede legger merke til at universell 
utforming legges til grunn i planarbeidet. Det er positivt med utfyllende tekst eksempelvis punkt 3.6. 
Rådet oppfatter at det er enklere å se til at universell utforming vil bli ivaretatt i området. 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 15.04.13 

Forslag områdereg Kosmoåsen-uttalelse miljørettet helsevern 

Det vises til offentlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen. 

Helse- og miljøtilsyn Salten(HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 

- Forskrift 4.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann 
(drikkevannsforskriften) 

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette. 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål "å fremme folkehelse og bidra til 
gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, 
biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen". 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og 
avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis 
virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i 
virksomheten vurderes. 

Vår vurdering/uttalelse 



- Vannforsyning til eiendommene bør tilknyttes godkjent vannverk. Alternativt tilknyttet mindre 

vannforsyningsanlegg som ikke trenger godkjenning, men som dokumentert har vann av 

drikkevannskvalitet og tilstrekkelig beskyttet kilde og nedbørsfelt. 
- Avløpsvann må ikke utgjøre en forurensningsfare for eventuell annen drikkevannsforsyning i 
nedslagsfeltet nedenfor renseanlegget. 

 

Vurdering/Anbefaling: Vannforsyning tilknyttes offentlig vannverk. I planen er det avsatt 

område RA1 til avløpsanlegg/renseanlegg for avløp. Det vises til reguleringsbestemmelsenes § 

2.2. Rådmannen anser at krav til vann og avløp er tilfredstillende ivaretatt. 

 

 

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKASINVEIEN I FORSLAG TIL 

OMRÅDEREGULERING 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 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø 

Tlf. 77 64 42 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 plankartet. 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 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 



Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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 plankartet. 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 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

     

 
Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (plankart 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 v/Ketil Skår fremmer privat forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 

98. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD). 

 

Planområdet er på ca. 2384 m² og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1 

(del av E6) i Fauske sentrum. 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 fylling i 

sjø. Målet med det nye tilbygget er å flytte inn tidligere utendørslager og at verkstedarbeid 

skal foregå innendørs. Plankartet 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, del 1, vedtatt av 

kommunestyret 

02.07.98. Her er området (F1) avsatt til forretnings- og kontorformål. Maksimal 

utnyttelsesgrad er på U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for 

Fauske Sentrum, del II 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/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 



 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 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 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrivelse 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 

innkommet 8 uttalelser til planforslaget. 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 problemstillingen 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 fylling 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. Det forutsettes 

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 

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c. 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 22.03.2013 
 

"Konklusjon 

Kommunen skal påse at faren for naturbetinget 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 
 



"Vi har ingen andre ting å påpeke enn at kommunen må behandle saken etter havne- og 

farvannsloven når søknad om tiltak foreligger. Bakgrunnen for det er at tiltaket ligger i 

kommunalt sjøareal ref. havne- og farvannsloven 2009. Vedtaksmyndigheten er dermed 

delegert til kommunen som rette innstans." 

 

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

 

 

Statens vegvesen, Region nord, 01.03.2012 

"Vi har ingen merknad til forslag til detaljregulering av Storgata 98. " 

 
Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 

"Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til 

forslag detaljregulering av Storgata 98". 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Fauske Eldreråd 

"Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Storgata 98." 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

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

 

Komplett dokument med tittel «Anmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn, 

samt ny behandling i planutvalget, angående detaljregulering av Storgata 98 

grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.» 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 vurdering 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 stiller 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 innspill på ytterligere 10 dager, fram til 15.04.13. 
 

 

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene: 

 

I felt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet. 
 

Vurdering/Anbefaling: Del av gnr. 103, bnr. 139 er som det påpekes ikke nevnt i 

planbeskrivelsen, men arealet er lite (28,1 m
2
) og anses ikke vesentlig i forhold til 

planavgrensningen for øvrig. Rådmannen kan ikke se at dette krever ny høring av plansaken. 

 
Plankartet 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 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 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 rammetillatelse 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 

tillatelse 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 detaljreguleringsplan for angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98». I brev av 

19.05.2011 opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstillatelse for 



oppføring av tilbygg på eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tillatelse 
 

I gitt rammetillatelse 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 at forutsetningen i gitt rammetillatelse ikke 

lengre er tilstede.» 

 
 

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. 

 
 
Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplan for Fauske Østre del 1, 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. 

 
Vurdering/Anbefaling: Kartutsnitt er hentet fra gjeldende reguleringsplan for Fauske Østre 

del 1 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 eventuell framtidig godkjenning av utfylling 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 tillatelse 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 tillat 

bruksareal i Storgata 98 og foreslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved 

bruk av %BYA , men heller reguleres ved bruk av Tillat 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).  
 

Vurdering/Anbefaling: Areal for Forretning/kontor/verksted er fastsatt i plankartet og kan 

ikke utvides ytterligere.  

 

I planbestemmelsen settes det totale bebygde areal (BYA) til 376 m
2
 for F/K/V-1 og 273 m

2
 

for F/K/V-2. Det blir jfr. planbeskrivelsens punkt 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 stilles 

krav til oppmerking av tillate parkeringsplasser i fremtidens plankart. 
 



Vurdering/Anbefaling: Planlagte parkeringsplasser er inntegnet i planforslaget. Det er 

tiltakshavers ansvar at vedtatte parkeringsplasser blir fysisk oppmerket og skiltet som en 

konsekvens av vedtatt plan.  
 

 

Fotoet som er brukt for å illustrere A2 og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele 

A2, gir en dårlig framstilling 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. Bildeframstilling 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 kjøretøy, lagres noe eller på annen 

måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.  
 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i 

reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d: 

 

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. Bildeframstilling av 

naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens 

område og omgivelser. 

 

 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 tillegg til forretning/kontor.» 

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.» «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.» 
 

 I 1972 overtok rørleggerbedriften «Rør Nilsson» 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. 
 

 
Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

vedrørende administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: «Skår eiendom AS v/Ketil 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 utfylling.» 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift. 

 
 

 Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiller 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.» 

 
Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og 

Asbjørg Olsen. Bildeframstilling 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 utgangspunkt 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 sentrumsområder 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 tillegg til at strandlinjen er fullstendig endret grunnet enorme utfyllinger – 

dette må sies å være mere enn det man naturlig kan forvente. 

 
 

Vurdering/Anbefaling: Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrumsområder kunne 

forvente noe redusert utsikt. 

 

 

 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 ville 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 er» 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. 

 

 

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 plikter/rettigheter. 

 

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 gi små negative konsekvenser for tilgrensende 



eiendommer» 

 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen 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 punkt 2.1 er 

tilstrekkelig for å vise planområdet og omkringliggende omgivelser. 

 
 
Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk: 

 Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst. 

 

Vurdering/Anbefaling: Det fjerde bildet under planbeskrivelsens punkt 2.2 viser del av 

eksisterende bygg (F/K/V/1) mot nordøst. Rådmannen anser at bildebruken er tilstrekkelig for 

å vise eksisterende arealbruk. 
 

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. 

 

Vurdering/Anbefaling: Inntaket ligger innenfor eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Skår 

eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i fremtidig fylling. 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. Varmeveksler er 

lokalisert innomhus. 

 

 

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

det?  

 
Vurdering/Anbefaling: Det er avsatt et område med formålskategori bebyggelse og anlegg, 

energianlegg, på 28 m
2
 rundt eksisterende fordelingstrafo tilhørende 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 bedriften 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: 

«Innenfor F/K/V-1 og F/K/V-2 kan verksted kun benyttes til aktiviteter relatert til 

rørleggervirksomhet.» 
 

Verksted er lokalisert i vestre halvdel av F/K/V/1 og er kun avgrenset til rørleggervirksomhet. 

Rådmannen vurderer at støy fra preproduksjon av rør og annen rørleggervirksomhet vil 

reduseres når slike aktiviteter flyttes innendørs. Krav til støy er 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 

utfylling er på 160 m2.. 

 

Angående punkt 3.5Areal/formål.: 

 

Etter undertegnedes oppfatning er framstillingen av dette punktet uklart og bør rettes på. 

Fauske kommune vegareal på ca. 30 m
2
 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 

103/1384) er her tatt med.. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal 

(1580 m
2
i følge matrikkel/kart) , areal på tidligere fylling i sjø samt planlagt utfylling i sjø, 

med fyllingsfot. Det bør også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllingen. 

 

 Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2.384m
2 – 503m

2  

(Friluftområde sjø) =1881 m
2 trekker man så fra Fauske kommunes vegareal 

på 30 m
2  (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et 

areal på 1831 m
2
 

Om planområdets areal skal økes fra dagens matrikkel på 1580m
2  til 

1831m
2 er differansen et areal på 251m

2 er dette den reelle fyllingen? Om 

så er tilfelle er fyllingene 188 m
2 større enn forespeilet. 

 Av arealet på 1580 m
2  har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med 

samlet bruttoareal  på 1046,8 m
2  (103/101 Krio: 936 m

2  og 103/1385: 

110,8 m
2
), 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 ? 
 
Vurdering/Anbefaling: Plankartet 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 m
2
, som beskrevet i reguleringsplanens punkt 

3.5. Ut fra dagens strandlinje er den planlagte utfylling beregnet til ca. 160 m
2. 

 

 

Angående punkt 3.7 Utbyggingsavtale:  



Foto til høyre viser ikke hele fyllingsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utfylt 

nylig.. 
 

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår eiendom AS og 

Asbjørg Olsen. Bilder under punkt 3.1 i planbeskrivelsen viser fyllingsområdet mot sørøst og 

sørvest. Rådmannen anser at framstilling av reguleringsplanens område og omgivelser er 

tilstrekkelig utredet.  

 

 

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:  

Her ser vi at pilene som markerer felles innkjøring, mangler i plankartet. 

 
Vurdering/Anbefaling: Det er ingen krav til markering av felles innkjøring da 

reguleringsplanen ikke innlemmer gnr.103, bnr. 218. Avkjørsel fra området A1 er markert i 

plankartet. Privatrettslige avtaler angående felles innkjøring skal ikke være med i 

reguleringsplanen. 

 

 

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» 

 

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: «Skår eiendom AS v/Ketil 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 utfylling.» 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift. 

 

 

An gå e n d e p un k t 1 . O p p s um m e r i n g ge n e r e l l e o p p l y s n i n ge r i s a k e n f o r å un n 

gå m i s f o r s t å e l s e r : » 
 

Punkt a. til g. er en meget forenklet, og gir til tider en feilaktig framstilling av en 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 

utfylling i sjøen. Så at Skår får tillatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal 

kunne benyttes til parkering. 

Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetillatelse og igangsettelses tillatelse 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 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 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 tillatelse. 

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 

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 1a.:  

Dette bør tilføyes punkt 1a.:  

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 til 

tiltak som er i samsvar med plan og lovgivningen for 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 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 1c.:  

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 1d.:  

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. 

  

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anser at det ikke er nødvendig å kommentere levering av 

klage før klagefristens utløp når denne er overholdt. 

 

 

Angående 1e.:  

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. 

 
Vurdering/Anbefaling: Ved offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Storgata 98 

er både Asbjørg Johansen og Tove Marie Volden høringsparter. Ønsket presisering av 1e 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) utfylling den 23. 02.2011 er for 

oss ukjent. Undertegnede fikk mail 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.) 

 
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.  

DPLU sak 027/11 gjelder følgende:  

Tittel «Klage fra Leif og Asbjørg Johansen v/ Tove Marie Volden på vedtak 035/2011 og 

036/2011 om rammetill. og igangsettingstill. om bygningstiltak på Skår eiendom AS, Storgata 

98, Fauske.»  
 
 

Angående 1g.: 

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. 

 

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 punkt 2.  

Sitat: «Når det gjelder fylling 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 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 ) 
 

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vurderinger fra Rambøll Norge AS legges til grunn for å 

få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fylling 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. 

 

 

An gå e n d e p un k t 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). 

 

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vurderinger fra Rambøll Norge AS legges til grunn for 

å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fylling 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 6.  

Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging skjer på 

grunnlag av plassmangel 
 

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: «Skår eiendom AS v/Ketil 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 utfylling.» 

 

Rådmannen 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: 

«Innenfor F/K/V-1 og F/K/V-2 kan verksted kun benyttes til aktiviteter relatert til 

rørleggervirksomhet.» 

Innendørs verkstedarbeid tilknyttet preproduksjon av rør og annen rørleggervirksomhet 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 

undertrefelling. Foto under viser tomteskille og utsikt mot øst. 
 

Vurdering/Anbefaling: Framstilling 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 pa feil og 

mangler i Planbeskrivelsen).» 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 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.  

 

o 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 bakgrunn av mulig mistolkning av mønehøyde i forslag til 

bestemmelser vedrørende § 3.1, avsnitt a, anbefaler rådmannen følgende endring i § 3.1, 

avsnitt a: 

«Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-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 m
2
. » 

 

 
 d) 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 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 100 er skjermet 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 tilfredsstiller krav angående et ryddig 

utendørsområde 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.  

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 A1 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 A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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 fjernes og nåværende 

industrigjerde rives, da dette er skjemmende og plassert innenfor 4 meters grense.  
 

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har gitt signaler om at det vil settes fokus på forskjønning 

av planområdet og at gjerde mot Storgata 100 skal fjernes. Det er også signalisert at synlige 

rør blir lagt ned i fremtidig fylling. 

 

 

c) Sitat: « A2 er et gangareal langs F/K/V-1 og F/K/V-2. Det tillates opparbeidelse av 

fortau.» 
 

 Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både 
A1 og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.  

 
 Storgata 100 har også brukt vegenA1/ A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100 

benyttet denne vegen alene til nedkjørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i 

Storgata 100. 

 

Vurdering/Anbefaling: I dialog med forslagsstiller 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 A1/ 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 A1/A2 til bilkjøring.  

 I planbeskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til E6, der det i 

plankart forslaget er merket A1.  

 I tidligere reguleringsplan for Fauske østre del 1 (02.07 1998 ) var grensen mellom 

A1 (som vi foreslår merkes A2) og Storgata 100 registrert som felles avkjørsel fra E6. 

Vi ønsker at avkjørsel fra E6 også i framtiden skal merkes slik.  

 

Vurdering/Anbefaling: I gjeldende plan for Fauske østre, del 1, er det vist to separate private 

avkjørsler til henholdsvis Storgata 98 og Storgata 100. 

 

 

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV – 1  



a) Sitat: «Det er ikke tillat 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 fylling. Kollektorrør regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet 

vurdert som ikke søknadspliktig. Varmeveksler er lokalisert innomhus. 

 

 

Angående § 6.1 utbygging – rekkefølgebestemmelser..  

a. Den geotekniske rapporten fra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfylling i 

området.  
 

Vurdering/Anbefaling: Det er utført geotekniske vurderinger angående 

grunnforhold/stabilitet av Rambøll Norge AS som konkluderer med at den planlagte 

utfyllingen 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 utfylling på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av 

plantegningen se ut som en del av fylling og fyllingsfot 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 motfylling vil legges 

innenfor forslag til planavgrensning. Rådmannen anser at sjøgrunn som eventuelt tilhører gnr. 

103, bnr. 218 ikke vil bli berørt. 
 

Følgende tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 5.1, avsnitt b: Fylling/fyllingsfot mot FRLV-

1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens begrensning. 
 
 
Konklusjon/oppsummering 

Rådmannen 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 følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 



Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-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 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

PLUT-035/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:  

a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende 

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-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 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     
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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-krysset, datert 22.4.2013 

Kap 8.3 Fysiske tiltak – Trafikksikkerhetsplan vedtatt 17.12.2012 

 

Saksopplysninger: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 – 2016 ble vedtatt i k-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 tiltak: 

 

Oppgave Merknad 

Fortau Grønåsveien Tilskudd innvilget i 2012 

Trafikksikker skole: 

- Planlegging av gang- og sykkelvei ved 

Valnesfjord skole 

-  

- Etablering av forbindelsesvei mellom 

Øverveien og Rv 830 i Sulitjelma 

-  

- Trafikksikkerhetstiltak ved Erikstad 

barnehage og skole 

 

Gang- og sykkelvei inngår i reguleringsplan 

for boliger (Solbakk) 

 

Ikke gjennomført, men det er utarbeidet 

byggeplan for arbeidet 

 

 

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 tiltak 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 barn som må krysse E6 eller 

Rv 80 øke. Kommunen vil legge stor vekt på å legge best mulig til rette for trygg kryssing av i 

sentrum og vil arbeide aktivt for å få på plass sikkerhetstiltak.  

 

For elever som kommer fra Hauan boligfelt har Faglig Trafikkforum 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-krysset. 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.   

 

Rådmannen 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 

mellom Øverveien og Rv 830 i 

Sulitjelma 

 

I henhold til 

byggeplan 

  

Planlegging og kostnadsberegning 

av et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett fra øverst i Hauan til 

Nico-krysset 

 200 000 160 000 

Arbeide aktivt sammen med Statens 

vegvesen og andre for å finne gode 

løsninger for kryssing av E6 og RV 

80  

Aktualisert ved 

etablering av ny 

skole på Vestmyra 

  

  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak 

for 2014. 

 

 

PLUT-036/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak 

for 2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV 

NY VEG MED TILHØRENDE RUNDKJØRINGER PÅ 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. Bakgrunnen 

før møtene har vært behovet for å gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i sentrum 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 rv. 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 plangrunnlag 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 ramme 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 statlig 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 trafikkmessig 

forbedring for trafikkmiljøet 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 rådmannen 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 til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

PLUT-037/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i pkt. 

1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg 

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

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 til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD 

   

 
Vedlegg: K-sak 106/12 Hovedvannledning 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. Fauske kommune valgte da, i 

samråd med Innkjøpsservice Advokatfirma AS, en annen konkurranseform (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 

bakgrunn 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 mill.  

 

Ubrukte lånemidler pr. april 2013:                - kr. 6,3 mill 

 

Nytt tilleggslån:          kr. 3,5 mill. 

 

 

Opptak av tilleggslånet 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 tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

PLUT-038/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FORESPØRSEL OM KJØP AV GRUNN SOM GRENSER OPP I MOT SISIKVEIEN 

BORETTSLAG 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Sisikveien Borettslag v/John Bråthen 

Kartskisser Sisikveien Borettslag 

 

Saksopplysninger: 

 

Sisikveien borettslag v/John Bråthen søker om erverv av ca 1000 m
2
 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 grillplass.  

 

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 stilles 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 007/10 at pris på tilleggsareal til boligeiendommer skulle settes 

til kr 275,- og reguleres årlig i hht konsumprisindeksen.  

 

Rådmannen legger dette vedtaket til grunn ved prisfastsetting av omsøkt areal.  

 

 

 

 

 

 



 

RÅDMANNES FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-039/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m
2
 av Fauske kommunes 

eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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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/Hanken/Tverrfjell.  Det er en samling for 

juniorløpere i langrenn og skal kjøres sammen med Team Nord-Norge.  TNN er et samarbeid 

mellom Norges Skiforbund og skikretsene i Nordland, Troms og Finnmark. 

 

Løypekjøringen skal finne sted i uka før samlingen starter.  Samlingen varer fra 11. til 16. juni 

2013. Lengde på løypa er 6 -7km. 

 

Det er forventet ca 25 deltakere på samlingen. 

 

Løypekjøringen skal 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 punkt 1.2 

Vintersesong – Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: 

 

«e) opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 

konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.»  

 

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 Fylkesmannen 

i Nordland.  Ved fristens utløp, den 10. mai 2013, forelå det uttalelse fra Fylkesmannen i 

Nordland og Reindriftsforvaltningen.  Fylkesmannen 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 kjøre 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 tillegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i utmark viser 

Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter: 

«Friluftsmøte,   idrettsstevne   (f.eks.   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 avsperring foretas,   samling,   start eller 
innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes.» 

 
Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er av en 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.» 

 

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 skilles 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 offentlig ferdsel på sommerstid. 

Det er opplyst at området Lomi/Hanken/Tverrfjell er aktuelt. Deler av dette området ligger i a-

sone og Fauske kommune må dispensere også for kjøring i a-sone. 

 

Reindriftsforvaltningens uttalelse i saken må hensyntas.  På bakgrunn av dette vil Rådmannen 

innstille på at dispensasjon innvilges med forbehold om at arrangementet 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 tillatelse til arrangementet 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før arrangementet. 

3) Tillatelsene må innhentes av Nordland Skikrets. 



 

 

PLUT-040/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Pkt. 1 

Balvatn Reinbeitedistrikt orienteres om arrangementet. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

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 orienteres om arrangementet. 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før arrangementet. 

3) Tillatelsene må innhentes av Nordland Skikrets. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUNI-JULI PÅ 

MOTFYLLING, KLUNGSET 

   

 
Vedlegg: 

 

Saksopplysninger: 

 

Saken ble fremmet i møte. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir tillatelse til at arbeid på motfylling Klungset frem til 31. juli 2013.  

 

 

PLUT-041/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune gir tillatelse til at arbeid på motfylling Klungset frem til 31. juli 2013.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


