
FAUSKE KOMMUNE

II MØTEINNKALLING FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II

Tid: 19.06.2013 kl.: 08:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

NB! MØTETIDSPUNKT - START KL. 08.00

Til behandling: Saksnr. 042/13 - 052/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen(Ifauske.kommune.no

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

SAKSLISTE: - MØTE NR 5/2013

Befaring i forbindelse med konsesjonssaker kl. 10.00 -18.00
. ca. kl. 10.20 - Sjønståfossen og Tverråmo

. ca. kl. 11.15 - Kvannelva og Litj Tverråga (Stormo)

. ca. kl. 12.00 - Galbmejohka (Hellarmo)

. ca. kl. 13.00 - Lunsj

. ca. kl. 13.45 - Granheibekken og Valffarjohka (Fagerli)

. ca. kl. 15.00 -Oterelva (Lomi)

Vi anbefaler at støvler tas med, da vi skal i terreng der det trenges.
Felles transport med buss.

Sak nr.: Sakstittel:

042/13

043/13

044/13

045/13

046/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR SOLBAKK GARD, 56/3

LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL
EIENDOMMEN GNR 102 BNR 471

DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE B15 I
SJAHEIA

STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL HOS
FAUSKE KOMMUNE

AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT

047/13

048/13

049/13



HOS FAUSKE KOMMUNE

050/13 HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG pA ISLAGTE VASSDRAG
SAMT INVITASJON TIL A SØKE OM A DELTA I FORSØKSORDNING
MED ETABLERING A V SNØSCOOTERLØYPER

051/13 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

052/13 KLAGE pA FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INVILGELSE AV
DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRETS

Fauske, 12.06.13

~!t~
Utvalgsleder

Afll~l~
kommunalsjef



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/4862 I

Arkiv sakID.: 13/1204 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 042/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG TDato: 19.06.2013

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2013

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Møtedato:
Møte nr:

21.05.2013
4/2013

Fra kL. 10:00

Til kL. 13:50
Til behandling: Sakene 03 1/13 - 04 L /13
Møtested: Administras' onsb et, 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:
Kommunalsj ef, enhets leder plan/utvikling, formannskapssekretær, presse.

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

Fauske 22. 5.13

J~li e, ann '" ~
formannskapss~~~r

Ottar Skjellhaug
utvalgsleder

representant representant

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

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier

Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 22.05.13

MERKNADER:

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

Tema: Gatelys v/enhetsleder VVA

Det var ingen merknader til innallnga.

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 vanledning i Sulitjelma skal være ferdig og
alle har fått koblet seg på.

. Ekstra sak ang. tidsfrist for motfyllng 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 svare. Kan ikke leie ut bygget, ettersom det er i så dårlig stand. Står på
listen over bygg som skal rives.
Pkt. 2. Kommunalsjef svare. Spørsmålet vil bli besvar i neste møte.

Orienteringer:
. Område på Finneid næringsområde.

Kommunalsjef orienterte. Brever tilsendt Finneid sveiseverksted og kommunen har
fått svar. Har bedt om at tomt blir tilbakeført.

. Krokdalsmyra.

Enhetsleder planutvikling 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

032/13

033/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL RULLERIG AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA
MOTORFERDSEL

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR KOSMOAsEN

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STORGATA 98

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN - REVISJON AV
HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK

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

TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

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

SØKNAD OM DISPENSASJON

SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUI-JULI pA
MOTFYLLING, KLUNGSET

034/13

035/13

036/13

037/13

038/13

039/13

040/13

041/13



031113: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes.

PLUT-031113 VEDTAK- 21.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

032/13: DELEGERTE SAKER! PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

PLUT-032/13 VEDTAK- 21.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

033/13: FORSLAG TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN MED TEMA
MOTORFERDSEL

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.

034/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÁSEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

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

Med følgende endringer i planaret. Sørvestlge del av området FRI4 som avgrenses

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbrusformål (L2). Nordøstlig del av FRI4,
som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til
BlI, endres til landbrusformål (L3).

Nye vegnavn i pianområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

PLUT -034/13 VEDT AK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturangfoldlovens § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for
Kosmoåsen.

Med følgende endringer i plankaret. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses
10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4,
som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til
BlI, endres til landbrusformål (L3).

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

035/13: FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98

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-l kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

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



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

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

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

begrensning.

PLUT -035/13 VEDTAK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling 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/KlV-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 m2.

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

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

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

begrensning.

036/13: TRAFIKKSIKKRHETSPLANEN - REVISJON AV
HANDLINGSPROGRAMMET FOR FYSISKE TILTAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske tiltak
for 2014.

PLUT-036/13 VEDTAK- 21.05.2013



Rådmanens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plan- og utviklingsutvalget vedtar revidert handlingsprogram for prioriterte fysiske
tiltak for 2014.

037/13: PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS
BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE
RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om
delvis bompengefinansiering av ny veg med tihørende rundkjøringer på rv 80
Vestrnyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kune bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene,
begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentru.

PLUT -037 /13 VEDT AK- 21.05.2013

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i
pkt. l:
Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny
veg med tilhørende rudkjøringer påRV 80 Vestrnyra - Klungset.

Rådmanens forslag til innstiling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for
FL' s forslag..
Rådmanens forslag til innstiling 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
Vestrnyra - 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 vilig ti å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de
aktuelle sikkerhetstiltak i sentrum.

038/13: TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnbygd og Finneid.

PLUT -038/13 VEDT AK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere
ny hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid.

039/13: FORESPØRSEL OM KJØP AVGRUNN SOM GRENSER OPP I MOT
SISIKVEIEN BORETTSLAG

RÅDMANNES FORSLAG TIL INNSTILLING:

Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m2.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

"

PLUT-039/13 VEDTAK- 21.05.2013

Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Sisikveien borettslag hva angår erverv av ca 1000 m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr 103 bnr 11 innvilges. Kjøpesum settes til kr 275 pr m2.

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

040/13: SØKNAD OM DISPENSASJON

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 vilkâr:

1) Balvatn Reinbeitedistrikt må gi tilatelse til arangementet
2) Grunneiers tilatelse må foreligge før arangementet.
3) Tilatelsene må innentes av Nordland Skikrets.



PLUT-040/13 VEDTAK- 21.05.2013

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Pkt. L

Balvatn Reinbeitedistrikt orienteres om arrangementet.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmanens 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) Grueiers tilatelse må foreligge før arrangementet.
3) Tilatelsene må innentes av Nordland Skikrets.

041113: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE FOR PERIODEN JUNI-JULI PÅ
MOTFYLLING, KLUNGSET

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

PLUT-041113 VEDTAK- 21.05.2013

Rådmanens forslag ti vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune gir tilatelse til at arbeid på motfyllng Klungset frem til 31. juli
2013.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/4861 I

Arkiv sakID.: 13/1203 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget

Sak nr.: 043/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 19.06.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DPLU. 048/13: 102/711 ROALD AMUNDSEN OG MONA PEDERSEN - SØKNAD OM
TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG PÅ L PLAN MED BRA =
283 M2, LA = 187 M2, INKL. GARASJE BYGD INNTIL HUSET I FURULIA l,
FAUSKE

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetilatelse for enebolig i
Furlia 1, G.nr. 102/711, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Erling Skipnes AS, Fauske Rør AS, Systemair
- AS, Larssen Maskin AS og Abrahamsen Flis og Malerservice AS godkjennes.

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning som kontrollerende foretak fra Bygg Team
AS godkjennes.
Plassering av innjørselen godkjennes.

DPLU. 049/13: 119/1 STATSKOG - SØKNAD OM
DELING/OPPMÅLINGSFORRTNING, KJØPER REMI ANDRE PEDERSEN -
PUNKTFESTE FOR NAUST VED SØNDRE DEL AV KJELVATN I
SULITJELMAOMRÅDET

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for omsøkte punfeste for
naust.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tilatelse til omsøkte punktfeste
for naust ved søndre del av Kjelvatn i Sulitjelmaområdet.



DPLU. 051113: 103/1601 - BYGG. STEN ANDERSEN AS - SØKNAD OM
RAMMETILLATELSE, OPPFØRING AV 2 FRITTSTÅENDE BOLIGBYGG MED
HENHOLDSVIS 8 OG 10 LEILIGHETER I 2 ETASJER I NEDRE HAUAN VEST,
FAUSKE, BYGGETRINN 1

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1, 21-2 og 19-4 meddeles rammetilateise
til oppføring av 2 boligbygg med henholdsvis 8 og 10 leilgheter i Nedre Hauan vest,
G.nr. 103 B.nr. 1601, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett for SØK, PROIUTF for bygninger og installasjoner godkjennes.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i § 2-1 om overskridelse med 2.48 %
godkjennes.

DPLU. 053/13: 119/137, 160, 161, 163 OG 385 - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR HELE TILTAKET, OPPFØRING AV 5-
LEILIGHETSHUS I 2 ETASJER PÅ SANDNES 39, SULITJELMA. BYA = 438 M2 OG
BRA=953M2.

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles igangsettingstilatelse
for hele tiltaket i Sandnes 39 som omsøkt.

Byggemeldt garasje som tilbygg på G.nr. 119/385 utgår.

Ansvarsretter gitt til Byggsøk Norge AS, Ebbe Rørservice AS, Betongarbeid og
Transport AS, Støren Treindustri AS samt Steve Johansen AS videreføres fra
rammetilatelse.

Viser for øvrig til vilkår i rametilateise av 06.12.2012 i sak 188/12

DPLU. 054/13: 63/1 AGNAR NILSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV
GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE VED
BJØRNBAKK. ERVERVER: SOLFRID ELIASSEN OG INGEBJØRG MOSTI

VEDTAK:

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

tilatel~e ti omsøkte fradeling av 1,5 dekar for eksisterende hyte idet dette ikke anses å
være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Det gis derimot tilatelse ti



fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hyte, noe som anses som forsvarlig med
hensyn til eiendommens avkastning.

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt for eksisterende hytte bygd i
1970.

Det vises til det areal som er blitt tilatt fradelt etter jordloven og gis med hjemmel i plan-
og bygningslovens § 20-1 tilatelse fradeling av kun 1 dekar for eksisterende hyte.

DPLU. 055/13: 103/985 FAUSKE VGS, GYMNASVEIEN 5 - SØKNAD OM
IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN- OG VA-ARBEIDER SAMT
FUNDAMENTERING I BYGGETOMT

VEDTAK:

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1, 21-2 og 24-1 meddeles
igangsettingstilatelse for gruarbeider og fundamentering i Gymnasveien 5, G.nr.
103/985, som omsøkt.

Søknad om ansvarsrett fra Nordland Teknikk AS, Sweco Norge AS, Rørlegger'n Fauske
AS, H & O Bernardsen AS og Momec Civil AS godkjennes.

DPLU. 056/13: 119/1 STATSKOG SF - SØKNAD OM
DELING/OPPMÁLINGSFORRTNING - FRADELING AV TOMT FOR
EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE 119/1/205. KJØPER: TURID OG ROLF
SCHJEM

VEDTAK:

Skogbrussjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for fradeling av tomt for
eksisterende hytte med puntfeste nr 119/1/205.

Det gis tilatelse til fradelingen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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Arkivkode: 423.1

Klagesaksbehandling.. Dispensasjon fra kommuneplanen ..
Fradeling av hyttetomt.. 90/2.. 90/5.. 90/6.. Fauske - omgjøring og
avslag

Vi viser til kommunens oversendelse av 18.04.13.

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av
hyttetomt. Søknaden avslås, idet vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.

~ Bakgrunn for klagen

Gislaug Selstad, Nesoddtangen, fremmet den 19.10.12 søknad om fradeling av hyttetomt på
ca. 2 dekar fra gnr 90/2,5,6 ved Sjønstådal. Området ligger 180 O.h. og er bevokst med
glissen småvokst lauvskog på uproduktiv skogsmark. Tomten ligger ca. 75 meter vest for
eiendommens gårdsvei og avstanden langs denne til offentlig vei er ca. 420 meter.
Eiendommen har et areal på i alt 7020 dekar.

Søkeren har tidligere i 2012 fått avslag på søknad om fradeling av hyttetomt i et område som
ligger noe sørøst for omsøkte sted. Denne søknaden ble avslått med hjemmel i jordloven.
Dette vedtaket ble ikke påklaget.

I brev av 30.10.12 søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL. Søkeren er en
av 4 sameiere til eiendommen som i dag ikke er i drift og heller ikke har fast bosetting...Det
har vært en rettslig prosess i tilknytning til eiendomsretten til eiendommen. Den endte i forlik
som bL.a. gikk ut på at søkeren skulle få utskilt og overskjøtet ei tomt på 2-4 dekar på
eiendommen, samt bruksrett til en av eiendommens beboelige hus "Stasjonsbygningen" på
Sjønstådal. Søkeren ønsker å få satt opp ei hytte med moderne komfort og standard som
hun og familien kan benytte når de er på eiendommen. Det vises til at noen av grunneierne
tidligere har fått skilt ut tomter til sin famile. Det vises videre til at eiendommen er så stor at
det skulle ikke være noe problem å skile ut hyttetomter verken nå eller senere. Søker mener
det omsøkte området er best egnet siden det allerede er etablert vei/adkomst fra riksvegen
og opp til gården.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Kommunalavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

frnlìopost(gfylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
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'Ved administrativt vedtak av 06.11.12 ble det gitt tillatelse til fradeling etter jordloven § .12.
Det er vist til at fradelingen anses som forsvarlig utfra hensyn til eiendommens avkastning og
vil gjøre det lettere for deler av eierinteressene å bruke eiendommen.

Søknaden ble sendt på høring ved kommunens oversendelse av 13.11.12.

Reindriftsforvaltningen i Nordland har i brev av 17.12.12 frarådet at det gis dispensasjon for
fradeling av hyttetomt i dette området. Følgende refereres fra uttalelsen:

"Det omsøkte tilaket ligger i Balvatn reinbeitedistrikt i et område som i første rekke
brukes som vår- og høstbeite. Det kan imidlertid være rein i området hele året. I
Skoffedalen er det oppsamlingsqmråde for reinen med flyttleier ti og fra. De
sørvendte liene ned mot Sjønstådalen blir gjerne tidlig bare og grønne på våren, en
periode hvor reinen generelt er var for ferdsel og andre forstyrrelser. Balvatn
reinbeitedistrikt er for øvrig kraftig berørt av fritidsbebyggelse, ferdsel og andre
inngrep allerede. Dette er noe som over tid har påvirket driftsmønsteret, og gjort det
mer kritisk å ivareta områder som fQrtsatt kan brukes som reinbeite.

Flere fritidsboliger vil medføre økt ferdsel og aktivitet i et område hvor det pr. i dag er
forholdsvis lite aktivitet og hvor reinen kan få ro i perioder hvor det er behov for dette.

Reindriftas behov for varierte og sammenhengende beitearealer og områder hvor
reinen kan få nødvendig ro i kritske perioder vil være et av de hensyn som skal
ivaretas ved å legge føringer i forhold til fritidsbebyggelse i overordnet plan. Dette
hensynet mener vi vil bli vesentlig tilsidesatt ved en eventuell dispensasjon fra
planen, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, 2. ledd."

Balvatn reinbeitedistrikt har i brev av 22.12.12 uttalt at de er svært negative til søknaden av
følgende årsaker: "Området er et meget verdifullt tidlig vårbeite for rein, da det blir tidlig grønt
da det ligger i solsiden. Det finnes nok av hytter i Suliljelmadalen fra før; Søkerens påstand
om at hun ikke har sett rein i området under hele sin livstid, er en helt urimelig påstand, da
området er og har vært reinbeiteområde i uminnelige tider. "

Nordland fylkeskommune har i brev av 18.12.12 uttalt at dersom det gis dispensasjon må det
settes vilkår med hensyn til omfang, utforming, allmennhetens tilgang og ferdseL.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har i e-post av 04.01.13 uttalt at de ikke
kan se at tiltaket berører nasjonale eller viktige regionale verdier innenfor de fagtema de har
ansvaret for, og de har derfor ingen vesentlige merknader til søknaden. Det vises imidlertid til
at dispensasjon reiser særlige spørsmål, og vil ut fra hensynet til kommuneplanen som
styringsdokument være å anse som uheldig. Det er i overordnet arealplan avsatt betydelige
utbyggingsområder for fritidsboliger i dalen. Det uttales at dette taler mot at nye etableringer
skal kunne finne stede utenfor disse avklarte områdene.

Søknaden ble forelagt plan- og utviklingsutvalget i møte den 05.02.13, sak 007/13. Utvalget
vedtok enstemmig å innvilge søknaden. I vedtaket er det uttalt at man ikke kan se at det
foreligger større negative ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt. Utvalget finner ikke det
dokumentert at reinbeite i området blir vesentlig endret ved en slik fradeling.
Administrasjonens innstilling gikk ut på at det ikke skulle gis dispensasjon. Det vises til at
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omsøkte fradeling ikke medfører klart større fordeler en ulemper. I tillegg er det lagt vekt på
frarådingen fra Reindriftsforvaltningen.

I brev av 04.03.13 ble vedtaket påklaget av Reindriftsforvaltningen i Nordland. Det vises til at
det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL. i klagen anføres
videre:

"Som begrunnelse for klagen vises det til Reindriftsforvaltningens uttalelse av
17. 12.2012 hvor det gjøres rede for hvorfor vi fraråder at det gis tilatelse til fradeling
og dispensasjon fra overordnet plan. Vår vurdering er i korte trekk at flere
fritidsboliger i dette området vil medføre økt ferdsel og aktivitet i et viktig område hvor
reinen har behov for å kunne få mest mulig ro.

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

Vi vil også bemerke at pbl. § 19-2 stiler som vilkår for å gi dispensasjon at fordelen
med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Selv om det ikke hadde foreligget større negative ulemper ved en fradeling slik Plan-
og utviklings utvalget har begrunnet vedtaket, vile dette ikke vært tistrekkelig for å
innviige dispensasjon fra planen. "

Anne Marie Selstad i har e-poster av 03.04.13 etterlyst dokumentasjon på at
reindriftsforvaltningen har beiterett på deres eiendom. Hun viser også til at de har fått rett til
avkjøring fra riksveg opptilomsøkte hyttetomt.

Administrasjonen har i e-post av 08.04.13 til Anne Marie Selstad vist til reindriftsloven § 4 om
at retten til å utøve reindrift i det siamiske reinbeiteområdet er basert på alders tids bruk. Det
vises for øvrig til at reindriftsforvaltningen har egne oversiktskart hvor bruksområdene for
reindrift er avmerket.

Anne Marie Selstad skriver i e-post av 15.04.13 at hun mener det aldri har vært rein på den
del av deres eiendom. som ligger nedenfor fjellet. Hun viser videre iat til det i dag er restiaurert
gårdsbruk og låve som er i bruk til fritidsformål ca. 100 m fra omsøkte tomt, slik at det
allerede er folk i området.

Det faste utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den 16.04.13 som sak 024/13.
Klagen ble ikke tatt til følge og det tidligere vedtaket ble opprettholdt. Utvalget begrunner
vedtaket med at de ikke kan se at det er dokumentert større negative ulemper og framtidige
inntektstap ved å fradele omsøkte hyttetomt. Det vises videre til at man ikke kan se at det er
dokumentert at reinbeite i området blir vesentlig endret ved en slik fradeling.
Administrasjonens innstiling gikk ut på at søknaden om dispensasjon måtte avslås.
Administrasjonen viser til Reindriftsforvaltningens rolle som offentlig forvaltningsmyndighet
for reindrift. Det at de mener at en fradeling vil være en vesentlig tilsidesettelse av hensynet
til reindriften, må etter administrasjonens syn oppfattes som en dokumentasjon på at dette er
tilfelle. Uttalelsen fra Balvatn reinbeitedistrikt underbygger dette standpunktet, og det samme
gjør kart hvor det framgår at omsøkte tomt ligger like sør for et avmerket vårbeite for
reindriften og like øst for avmerket trekklei for rein.
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Saken ble så sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren leggerfram, og vi kan også ta opp forhold som
ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Planstatus

Aktuelle område ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret
03.02.11.

Det omsøkte tiltaket omfattes av plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-6 første ledd, og skal etter
annet ledd ikke utføres i strid med lov, forskrift eller plan.

Den omsøkte eiendommen er avsatt til LNF-A område hvor det i følge planbestemmelsene
kun er tilatt med tiltak som har tilknytning ti stedbunden næring. Fradeling til
fritidsbebyggelse krever således dispensasjon fra arealplanen.

Dispensasjon

Det er i pbl. § 19-2 annet ledd fastsatt følgende vilkår for dispensasjon:

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tisidesatt. i tilegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler."

Vi viser også til fjerde ledd hvor det står:

"Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og
forbudet i§ 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden."

I forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19, er det sagt at det for
dispensasjon kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseaweining, der fordelene ved tiltaket
må vurderes opp mot ulempene. Etter denne bestemmelsen må det foreligge klar overvekt
av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være
anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra
fortsatt gjør seg gjeldende.
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For dispensasjon fra arealplaner er det i forarbeidene, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19,
uttalt følgende:

':4 wik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt
ti gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste
folkevalgte organ; kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold.
Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at d,et f.eks.
dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig
utvikling av de gjenstående eiendommene."

Spørsmålet er om vilkårene for å dispensere fra kommuneplanen er tilstede i dette tilfelle.
Forarbeidene ti loven sier at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for
dispensaSjon, for at søknaden skal kunne innvilges. Det er videre et vilkår at hensynene bak
planen ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Som vist til ovenfor står det i § 19-2 fjerde ledd at dispensasjon ikke bør gis der statlig
myndighet har uttalt seg negativt til søknaden. Reindriftsforvaltningen i Nordland har i dette
tilfelle påklaget vedtaket etter først å ha frarådet at det Skulle gis dispensasjon. Siden det her
foreligger klage fra statlig myndighet tilsier det at dispensasjon ikke bør gis.

Kommunen har begrunnet sitt vedtak med at man ikke kan se at det er dokumentert større
negative ulemper ved å fradele omsøkte hyttetomt. Det at det ikke foreligger større negative
ulemper ved en fradeling, er ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi dispensasjon, idet loven setter
som vilkår at fordelene må være klart større enn ulempene. Det fremgår ikke av vedtaket at
lovens vilkår er oppfylt, og den begrunnelse sOm vedtaket bygger på må anses som
mangelfull.

Kommuneplanen er relativt ny, og det skal dermed mer til for å dispensere fra en plan som
nylig er vedtatt i kommunestyret etter en omfattende beslutningsprosess.

i saksfremstillingen er det opplyst at det i tidligere kommuneplan var satt av områder for
spredt hytte- og boligbygging på den berørte eiendommen på begge sider av Langvasselva. I
forbindelse med utarbeiding av den nye kommuneplanen gikk reindriften imot at det fortsatt
skulle avsettes et område for spredt hyttebygging og bolig-/hyttebygging på nordsiden av
Langvasselva. Reindriften mente det allerede var nok hyttetomter og hytter i dette områdeL
Av disse grunner ble kommuneplanens arealdel endret her slik at det i dagens arealdel kun
er satt av et mindre område for spredt hyttebygging for 2 hytter på sørsiden av
Langvasselva. Dette viser at hensynet til reindriften ligger til grunn for den
arealdisponeringen som kommunestyret har vedtatt for det omsøkte området.
Administrasjonen viser til Reindriftsforvaltningens vurdering om at hensynene bak LNF-
formålet blir tilsidesatt dersom det gis dispensasjon i foreliggende sak.

Fylkesmannen slutter seg til administrasjonens vurdering om at det er vanskelig å påvise
noen helt klare fordeler ved å gi dispensasjon. Søkers tilknytning til stedet og de fordeler hun
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personlig vil oppnå ved omsøkte fradeling, kan ikke tilegges særlig vekt i
dispensasjonsvurderingen. Pbl. § 19-2 tredje ledd åpner i henhold til forarbeidene for at visse
typer av sosialmedisinske, personlig og menneskelige hensyn kan tilegges vekt i
dispensasjonsvurderingen. Det er imidlertid forutsatt at slikt hensyn er helt spesielle, og det
understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter
plan~ og bygningsloven. Et ønske om å bygge på hjemstedet er ikke et hensyn av slik
spesiell karakter. Det at det foreligger et rettsforlik blant 

sameierne om fradeling kan heller

ikke tilegges særlig vekt i forhold til det å gi dispensasjon.

Ulempen består i hovedsak i at reindriftsinteressene blir berørt på negativt vis. Det at
gårdens bygninger allerede er i bruk til fritidsformål er for så vidt et argument som taler for å
gi dispensasjon. En fradeling vil imidlertid medføre flere brukere som igjen fører til økt
ferdsel og aktivitet i området. Det vil derfor bety økt bruk i forhold til den bruk som allerede er
etablert i området. Videre vil en dispensasjon i denne saken også kunne ha negativ
presedensvirkning, da det åpner for en vid dispensasjonsadgang.

Fylkesmannen slutter seg til administrasjonens vurdering om at man etter en samlet
vurdering ikke kan se klart større fordeler enn ulemper ved en dispensasjon. Vilkårene for å
gi dispensasjon anses ikke å være ti stede, og søknaden måsåledes avslås.

Avslutningsvis viser vi til at det finnes andre alternativer enn den omsøkte, idet planen tillater
l

fradeling av to hyttetomter på eiendommen på sørsiden av Langvasselva.

Vedtak

Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak av 05.02.13 i sak 007/13, og treffer nytt vedtak
slik at søknad om dispensasjon etter plan~ og bygningsloven §19~2 avslås. Vilkårene for å gi
dispensasjon anses ikke for å være oppfylt.

Vedtaket er fattet med Iijemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T ~2/09 fra
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev.

Med hilsen

-;01 ~
Tor Sande (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

~~o
seniorrådgiver

Kopi til:
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Anne M Selstad
Gislaug Selstad

Sjøgt. 78
Vollenveien 108
Fjordvangveien 4

8200 Fauske
1389 Heggedal
1450 Nesoddtangen
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:

13/639 I

Arkiv sakID.: 09/726 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMUESTYRT
Sak nr.: 045/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 19.06.2013

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3

Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Revidert
planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser av
07.05.2013.

Sammendrag:

1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Solbakk gård. Utarbeidelse av
.planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD) i samråd med kommunen.

PIanområdet er på ca. 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530).
Området ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentru. Hensikten med planen
er å legge til rette for bygging av 5 nye boliger med tilhørende lekeareal, atkomst samt gang-
og sykkelveg.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
l. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen

veggrunn ~ tekniske anlegg.

Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
koinunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For
øvrig er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011.

Det foreligger ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i pianområdet og en sjekk
mot DNs naturbase bekrefter dette. I kommunens friluftskarlegging er det i forbindelse med
skoleområdet like vest for pianområdet avsatt et område klassifisert som A - Svært viktig
friluftsområde. Nærheten til skoleområdet gir mange fine mulighetei: for barn og unge.

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig samt en liten stripe med avsatt
landbrusareal langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Landbrusarealet i gjeldende pl~.ligger
innenfor byggegrensen til fylkesveien og der tilates det ikke bygging. I planen tilates det



inntil 5 nye boligtomter og nærhet til skole / barehage samt avsatt areal til lek gjør disse
tomtene spesielt attraktive for barefamilier. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som
samfu. Etter pålegg fra Fauske konuune er dagens innjøring til skolen gjort om til gang-
og sykkelveg med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser. Dette vurderes som
positivt med tane på trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst

til området fra ny avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form
av bedre sikt.

På bakgru av ovennevnte har kommunen vurdert tiltaket opp mot Forskrift om
konsekvensutredninger. Endring av byggeformål medfører ingen vesentlige virkninger for
miljø og samfunn. Kommunen konkluderer med at det ikke kreves konsekvensutredning.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmanen tar
vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIhendeiser,
verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i pianområdet.

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

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vuderinger fra SKD til etterretning og har
ikke yterligere kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
representantene for miljø/friluft og VV A.

Uttalelse fra baras representant: Ber om at det i det videre arbeidet med områderegulering

for Solbakk gård legges vekt på de innspil som er kommet fra Valnesfjord barnehage i
. 
forhold til ny atkomstvei til Valnesfjord skole. Det er viktig at man i arbeidet med å styrke
sikkerheten for skolebarna ikke gjør forholdene rundt barnehagen mindre trafikksikre enn
tidligere.
For øvrig ser det ut til at hensynet til barn og unge er godt ivaretatt.

Rådmanen viser til at vegene i dette området er skoleveg for mange bar og unge. Vurdering
av trafikksikkerhet har vært viktig i denne plansaken. Som det fremgår av planforslaget
foreslås innjøring til skolen (GS3) omgjort til gang- og sykkelveg.

Hovedatkomst (bilveg/parkering) til skolen vil da være i vest i henhold til gjeldende
reguleringsplan for Løkåsen Valnesfjord, jfr. pkt. 1.5 i planbeskrivelsen. I denne ligger et godt
potensiale for trafikksikker veg og bygging av flere parkeringsplasser.

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader. Tilgjengelighet for alle er
ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.



PLUT ~097 /12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan-og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Solbak gård, 56/3.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Planar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2012 - 1.1.2013. Det er
innommet 5 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillngen slik den
fremstår.

Nordland fylkeskommune, kultur- og miløavd., 19.12.2012
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Fauske kommune har lagt utforslag til områdereguleringfor Solbakk gård til offentlg
ettersyn. Planområdet ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentrum. Formålet
med planen er å tilrettelegge for bygging av fem nye boliger med tilhørende lekeareal,
adkomst, samt gang- og sykkelveg.

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i fylkesplanens arealpoWiske retningslinjer.

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi 1genner til, er planforslaget med

foreslått arealdisponering ikke i konfikt med 1gente verneverdige kulturminner. Alle

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfeds medat tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.



Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget, 15.11.2012 

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

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 Nordlandfylkeskommune
omgående, jf lov 9. juni 1978 nr. 500m kulturminner (kl.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette påleggformidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.

Vi minner for øvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredete i

følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan
for eksempel være bygninger, hustufer, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt,Iangst, fiske, reindrif eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tilatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf kml. § § 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspilet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland."

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen viser her til foreliggende reguleringsbestemmelser § 5,
pkt. 5.1 b), der påpekte momenter er ivaretatt.

Statens vegvesen Region nord, 9.1.2013
"Forslag til områderegulering av Solbakk Gård - Fauske kommune hvor hensikten med
planen er å legge til rette for 5 nye boliger med tilhørende lekeareal, atkomst samt Gang- og
sykkelveg.

I planen er eksisterende avkjørsel fra fv. 530 foreslått omgjort til gang- og sykkelveg, GS3
med unntaksvis kjøring til eiendommer. Vi synes det er uheldig å regulere gang- og sykkelveg
når vegen skal benyttes for enkelte kjøretøy. For å hindre kjøring på eksisterende veg vil
skiltng og fysiske tiltak være et bedre alternativ enn omregulering.

Statens vegvesen har lempet på kravene til antall avkjørsler etter at veien ble omklassifsert
fra riksveg til fylkesveg, og trafikkmengden har blitt betydelig redusert.



Ny avlgørsel motfv. 530 må være iht. håndbok 017, for øvrig har vi ingen merknader til
planen."

Vurdering/Anbefaling: I utgangspuntet har rådmanen fokus på trafikksikkerhet innenfor
pianområdet. Bilkjøring på veg opp til skola er en utfordring i så måte.

Naboeiendom 56/57 fremmer også eget forslag til områderegulering med tilrettelegging for
nye boliger. I utgangspuntet var atkomst til dette området planlagt på GS3, jf. opprinnelige
bestemmelser § 4, pkt. 4.2 b). I denne saken har det også vært noen ruder på atkomst der
eksisterende veg (Løkåsveien) lenger nord har vært vudert som et alternativ.
Løkåsveien som alternativ strandet først og fremst i pålegg fra Statens vegvesen om at
eksisterende busslomme ved Løkåsveien måtte utbedres. Tilakshaver på 56/57 ble pålagt
utbedring/utvidelse av busslomme før Løkåsveien kune brues som atkomst til nyt
boligområde. Det er også en gamel "sjøveirett" som ligger parallelt på sørsiden av
Løkåsveien som problematiserer en slik løsning.
Med denne bakgrunn er man tilbake med at nyt boligfelt på 56/57 planlegger atkomst via
veg til sko la.

Statens vegvesen har mottatt bekymringsmelding fra gårdbruker (melkebonde) tilknytet
Løkåsveien. Det settes her fokus på uoversiktlge trafikkforhold knytet til bil-/traktorkjøring
og eksisterende busslomme og skolebuss. Skolebar må krysse Løkåsveien og det oppstår fort
trafikkfarlige situasjoner ved videre atkomst med bil/traktor til/fra fy. 530.
Statens vegvesen vuderer derfor å etablere ny busslomme sørvest for veg til skola.

Med bakgru i innomne merknader og intern prosess for øvrig er planar og bestemmelser
endret. Nye vegnavn innenfor pianområdet er Lykkeløkka og Skoleveien.

Endringene innebærer forslag til ny busslomme mot fy. 530 som vil bedre trafikksikkerheten
for skolebara. Vegen opp til skola (Skoleveien) vil fortsatt benyttes av kjøretøy og foreslås
derfor opprettholdt som offentlig kjøreveg og det foreslås isteden etablering av fortau (GS3)
på sørvestsiden av denne. Denne løsning gjør at skolebara får en gangveg mellom ny
busstopp og sko la uten krssende kjøreveg.
Når det gjelder etablering av fortau (GS3) viser rådmanen til reviderte bestemmelser av
07.05.2013, § 5, pkt. 5.1b), som lyder slik: Det settes ikke krav om at GS3 (fortau) skal
byggesfør ny skole i Valnesfjord er vedtatt lokalisert/opprettholdt på Løkåsåsen.

For å begrense unødig kjøring på Skoleveien vil skilting og evt. fysiske tiltak være et bedre
alternativ enn å omregulere denne til gang- og sykkelveg.

Lykkeløkka foreslås stengt mot Skoleveien. Eksisterende boligtomt B8 kan fortsatt ha
atkomst til Skoleveien. Ny avkjørsel mot fy. 530 er iht. håndbok 017.

Endringene anses som vesentlge. Revidert planforslag ble derfor sendt på en begrenset ny
høring til berørte parer i perioden 07.05 - 01.06.2013.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.

Rådmanen anbefaler at revidert planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og
reviderte bestemmelser av 07.05.2013 vedtas.



Fauske Eldreråd, 22.11.2012

"Fauske eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Solbakkgård,
56/3."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Bodil Solbakk, 2.11.2012

Stiler spørsmål om fremgangsmåte/prosess i denne saken. Mener hjemmel/bruksrett til 56/3
ikke er avklar innenfor angjeldende pianområde.

Vurdering/Anbefaling: I følge matrikkel er Odd Tore Solbak hjemmelshaver til 56/3 og
fremmer forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. Rådmanen anser at
foreliggende uttalelse i hovedsak berører privatrettslige forhold som ikke er relevant å
kommentere i arealplansaken.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Solbak gård, 56/3.

Revidert planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser
av 07.05.2013 godkjennes.

Nye vegnavn innenfor pianområdet er Lykkeløkka og Skoleveien.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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10.10.2011 Plan beskrivelse

1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgiver
Solbakk gård, Løkås, 8215 Valnesfjord. Kontaktperson: Odd Tore Solbakk, mob. 90 02 69 46 og
e-post: verasoll~online.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed

56 3 Odd Tore Solbakk Løkås 8215 V alnesfi ord

121 1 Nordland fvlkeskommune Prinsens gate 100 8048 Bodø

121 1 Statens Vegvesen Dreyfushammam 31 8002 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten.med planen
Hensikten med planen er å legge til rette forbygging av boliger med tilhørende lekeareal, atkomst
samt gang- og sykkelveg.

L.S Gjeldende planverk
Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
kommunestyret 30.07.1987.
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Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes. Formål landbruk er tidligere erstattet av formål
campingplass (plan fra L 987) og en liten del av formål boliger gjøres om til felles atkomst. ((~

Nordpil

I
j.
i

"F.

1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig, herav tilatt med bygging av inntil 5
nye boliger. Nærhet til skole og barnehage samt avsatt areal til lek gjør disse tomtene spesielt
attraktive for barnefamilier. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som samfunn.

Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innkjøring til skolen gjort om til gang- og sykkelveg
med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser. Dette vurderes som positivt med tanke på
trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst til området fra ny
avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form av bedre sikt.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530).
Området ligger i Valnesfjord ca 12 km nordvest for Fauske sentrum.

e,,,
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området var tidligere benyttet til camping, men det er mange år siden driften av denne opphørte.
Det er 3 eneboliger innenfor området pr i dag, derav to er utleieboliger.

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Valnesfjord sentralskole og Valnesfjord barnehage (kommunal) på Løkås,
som ligger ca 100 m vest for området. Like vest for skoleområdet finnes en fotballbane. I området
finnes også en privat barnehage, Stemland Gårdsbarnehage. Det ca 550 m til nærmeste matbutikk
og det er ca 10 min i bil til Fauske med kjøpesenter samt flere butikker for klær, elektronikk,
Jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
Lengst øst i planområdet går Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Med omlegging av riksvegen er trafikken
gjennom området betraktelig redusert. Fartsgrensen på Fv. 530 langs området er 60 km/t. Ny plan
følger i hovedsak eksisterende system for gang- og kjøreveg.

2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består i hovedsak av ca 20 cm med jordlag, noe fjell lengst nordøst i
området samt ellers består området i hovedsak av tørr og fast/kompakt leire.

2.7 Klimatiske forhold

Strømsnes er forholdsvis lite vindeksponert og har fine solforhold. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflikt med tiltaket.

2.8 Støy
Fv. 530 går gjennom området og noe trafikkstøy kan forekomme. Trafikkstøyen i området er
betraktelig redusert etter omlegging av RV.80 og det ansees ikke som nødvendig med egne
støyberegninger.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROSer utfylt og følger vedlagt.

3.0Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Solbakk gård - 56/3 ogplanid er 184 L -20 1 0004. Planforslaget består av:

. plankart av 06.04.2011, målestokk 1: 1 000 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 28.09.2011

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, gangvei/fortau samt
kjørevei. Maksimal mønehøyde er satt til 9,0 m og utnyttelsesgrad er vist som bebygd areal(%-
BYA) som inkluderer parkering. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og
kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, gang- og kjøreatkomst m.m.
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3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn tiL.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til sammenhengende gangvegsystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er små høydeforskjeller i området.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planleggingen ved lekeareaL. Trafikksikkerhet har vært viktig i prosessen da dette er skolevei for
flere barn og dagens innkjøring til skolen gjøres om til gang- og sykkelveg. Hovedatkomst til
skolen skal da ifølge kommunen være atkomst i vest i henhold til gjeldende reguleringsplan for
området, Løkåsen Valnesfjord, se pkt. 1.5.

3.5 Trafikkforhold
Trafikkforholdene langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80)er betraktelig forbedret pga omlegging / ny
trasé for RV.80. Eksisterende avkjørsel fra Fv. 530 endres ikke, men denne atkomsten gjøres om
fra kjøreveg til gang- og sykkelveg med begrenset adgang til kjøring. Området får også atkomst
fra ny avkjørsel fra.Fv. 530 og med tanke på brøyting av området legges det opp til mulighet for
gjennomkjøring.

3.6 Avfallshåndtering

Når det gjelder avfallhåndtering skal dette følge kommunens vedtekter og endelig løsning vil bli
vurdert i samråd med Iris.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 21.03.2009 og melding om planlegging
18.03.2009 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 14.04.2009
Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

4.3.2 Jernbaneverket, 15.04.2009

Ingen merknader.
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4.3.3 Fylkesmannen i Nordland, 22.04.2009
Landbruksfaglig uttalelse: Ingen overordnet planavklaring. Forutsetter hensyn jordvern.

Vår kommentar: Det forelå to vedtatte analoge planer som berører området. Disser er i
ettertid er skannet og georeferert. Det gjør det er i hovedsak formål campingplass som
gjøres om til boligformåL. Kommunen har i planprosess for kommuneplanens arealdel sett
positivt på dette og det antas at hensyn til jordvern er vurdert i denne prosessen.

4.3.4 Statens vegvesen, 24.04.2009

Forutsatt eksisterende atkomst benyttet, ellers ingen merknader.

4.3.5 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 27.04.2009

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.

4.3.6 Fylkesmannen i Nordland (FM), 05.05.2009
Beredskapsfaglig innspill: Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i prosessen og
synliggjøres i plandokumentene spesielt med hensyn på Rv. 80.

Vår kommentar: FM sjekkliste er vedlagt og problemstiling Rv. 80 ivaretas i
plandokumentene.

4.3.7 Nordland fylkeskommune (Ntk), 11.05.2009
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, estetikk og krav til
medvirkning. Kulturminnefaglig vurdering: Ingen kjente verneverdige kulturminner.

Direkte berørte parter og naboer

Ingen innspil.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.05.2009 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

L. Plankart i A3, M1:1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: L 000

3. Planbestemmelser

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

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

7



u;~~~~

~
Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
til områderegulering for

Solbakk gård - 56/3

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sien.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.03.2009 R.H.B.

1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2010004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 28.09.2011 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune
og Solbakk Gård

Revidert:

1



00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ L

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på planartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende fomiål:

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Anen
veggrunn - tekniske anlegg.

§2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Il, Rv.80-Strømsnes" vedtatt
av kommunestyret 16.02.1981 og stadfestet av Fylkesmanneni Nordland 03.06.1981 og deler
av "Reguleringsplan for Løkåsen, Valnesfjord" vedtatt av kommunestyret den 30.07.1987.

§ 3
BEBYGGELSE OGANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, fomi, farge og vindusinndeling
haronerer med bebyggelsen omking. Bygningerskal tilpasses terreng for å ungå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en titalende utforming.

3.1 Bebyggelse og Anlegg, BI-B8..

a) Eksisterende bygninger på Bl og B5-B6 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpassesbesterrmelsene og eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 9,0 m og
gesimshøyde 7,0 m målt fra gìennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan
ha en grnflate på inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde er 5,Orr målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

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

d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ike overstige 25 %av tomtens nettoareal,
inkludert parkeringsareal.

3.2 Lekeplass, LEKt.

a) LEK1 er felles lekeområde for boliger på B 1-B8 og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ 0.1. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.
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§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, FAl.

a) FAl er felles kjøreatkomst til boliger på gn. 56 bnr. 3.

4.2 Gang- og sykkeveg, GSI-GS3.

a) GSI-GS2 er eksisterende gang- og sykkelveg og kan opprettholdes og vedlikeholdes
som før.

b) Avkjørsel fra Fv. 530 omgjøres til gang- og sykkelveg, GS3. Det tilates ikke
motorkjøretøy med unntak av atkomst til 56 og bnr. 3, 17 og 57 samt vareleveranse til
Valnesfjord oppvekstsenter samt ved brøyting, transport av personer med nedsatt
funksjonsevne og evt. ambulansetransport.

c) Atkomst til Valnesfjord oppvekstsenter skal skje via atkomstveg på vestsiden av
oppvekstsenteret, vist i gjeldende reguleringsplan for Løkåsåsen Valnesfjord av 1981.

4.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggru som grøfter, skjæringer /
fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg/gang- og
sykkelveg.

§ 5

DIVERSE BESTEMMELSER

5.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Ved hver enkelt byggesøknad skal det medfølge fasadetegninger og situasjonsplan,
som skal vise bebyggelse, eksisterende og planert terrengnivå ut til nabo grense. Planen
skal også vise avkjøring til tomten samt oppstilingsplasser for biler.

b) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventedesteinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kultuinnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

5.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre motgten og skal tirettelegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kån aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikrngstiltak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.
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5.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tigjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.

5.4 Energi

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

5.5 Støy

a) Alleboenheter/bygninger med støyfølsombru skal ha støyivå mindre enn Lden 55 dB

på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt
støyivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå

skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Solbakk gård - 56/3

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si2n.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.03.2009 R.H.B.

l.gangs behandling i planutvalget 16.10.2012 J-E.J.

Offentlig ettersyn i tidsrommet 06.11.2-01.01.3 J-E.J.

2.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

llanident: 1841-20 10004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. llankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato.. ... ......... ......... ...... ....,.... ....... ......... ... ...... ......... ......... ........ ......... ... ........
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 28.09.2011 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune
og Solbakk Gård

Revidert: SKD, 07.02.2013

Revidert: Fauske kommune, 07.05.2013

l



00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

§ L

GENERELT

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

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen

veggrunn - tekniske anlegg.

§ 2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Gang-og sykkelveg Il, Rv.80-Strømsnes" vedtatt
av kommunestyret 16.02.1981 og stadfestet av Fylkesmannen i Nordland 03.06.1981 og deler
av "Reguleringsplan for Løkåsåsen, Valnesfjord" vedtatt av kommunestyret den 30.07.1987.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

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

3.1 Bebyggelse og anlegg, BI-B8.

a) Eksisterende bygninger på B3-B4 og B8 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses bestemmelsene og eksisterende bebyggelse med hensyn ti form og

materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i innti 2 etasjer. Maksimal m0nehøyde er 9,0 m og
gesimshøyde 7,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan
ha en grunnflate på inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum Zbiloppstilingsplasserpr. boenhet. Garasje
kan erstatte en biloppstilingsplass. .

d) Det samlede bebygde areal. (%-BYA) skal ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal,
inkludert. parkeringsareaL

3;2 Lekepbiss, LEKt.

a) LEKI er felles lekeområde for boliger på B1-B8 og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ o.L. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.
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§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, Lykkeløkka og Skoleveien.

a) Lykkeløkka er felles kjøreatkomst til boliger på gnr. 56 bnr. 3. Vegen skal stenges
med bom mot Skoleveien. Eksisterende boligtomt B8 vil ha atkomst tí Skoleveien.

4.2 Gang- og sykkeveg, GSI-GS3.

a) GS1-GS2 er eksisterende gang- og sykkelveg og kan opprettholdes og vedlíkeholdes
som før.

b) GS3er fortau langs Skoleveiens sørside.

c) Atkomst til Valnesfjord oppvekstsenter skal også skje via atkomstveg på vestsiden av
oppvekstsenteret, vist i gjeldende reguleríngsplanfor Løkåsåsen Valnesfjord av 1987.

4.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjærínger /

fyllnger, plass tí snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg/gang- og
sykkelveg.

§5
DIVERSE BESTEMMELSER

5.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Ved hver enkelt byggesøknad.skal det medfølge fasadetegninger og situasjonsplan,
som skal vise bebyggelse, eksisterende og plahertterrengnivå ut tí nabogrense. Planen
skal også vise avkjøring tí tomten samt oppstilingsplasser for biler.

b) Det settes ikke krav om åt GS3 (fortau) skal bygges før ny skole i Valnesfjord er
vedtatt lokalisert/opprettholdt på Løkåsåsen.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 500m kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskil varseL.

5.2 Radon

a) Bygriinger for varígopphold skal ha radonsperre motgrunnèn og skal tilrettelegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikringstítak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.
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5.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger, uteområder og atkomst tì1 bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tì1gjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle titak i
planområdetskal etterstrebe universell utforming.

5.4 Energi

a) Bygninger skal tì1fredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

5.5 Støy

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

på uteplass og utenfor rom tì1 støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tifredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

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

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kue ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av innsigelse i plansaker etter plan-og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/O 1 - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 200 l)

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

Sjekklisten er gjennomgátt i forbindelse med følgende arealplan:

Områderegulering forSoibakk gård - 56/3, Fauske
- - - - - - - - - - '.- - .- _:, - - - - _. -- - - - - --.- - - .- - .- .- - - - - - - - - -

10.10.2011 Side 1av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi e nforho1d Nei

Steinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K'ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon Nei Tas hensyn ti i planbestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastruktr etc.) i nærheten av:

drkkevannskilder, nedbørsfelt,grnnvann Nei
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vudere nødv. tiltak, båndleggin etc.

10.10.2011 Side 2 av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



Brann/eks los'on ved industrianle Nei

Kjemikalieutslip o.a. forurensning Nei

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

Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farli avfall

Nei

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

C1amle fYllplasser Nei

Forurenset grnn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industritomter

Nei

Miltære og sivile skyefelt Nei

Dum eområder is' ø Nei

10.10.2011 Side 3 av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



Vil utisiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe pà nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området? Nei

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Ve er med mye transport av farlig gods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastrktu Nei

Skolelbarnehae Nei
Fl lass Nei
Vikti veilembane Nei
Jernbanestas' onlbussterminal NeiHavn Nei
Vanverk/kraftverk Nei

Undervanslednin er/kabler Nei

Bruemnin Nei

10.10.2011 Side 4 av 4
SJEKKLISTE RISIKO OG SARBARHET



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/4734

Arkiv sakID.: 13/980

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utvikliniisutvaliiet

II Sak nr.: 046/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Gudr Haiialinsdottir

I Dato: 19.06.2013

LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL EIENDOMMEN
GNR 102 BNR 471

Vedlegg: Søknad mlart om kjøp av tileggsareal datert 5.5.2013

Saksopplysninger:

Leif Lindstrøm søker i brev datert 5.5.2013 om tilatelse til kjøp av 0,5 dekar fra kommunens
eiendom gnr 102 bnr 320 som tileggsareal til sin eiendom Lyngveien 5 i Hauan boligområde,
gnr 102 bnr 471.

Omsøkt parsell er en del av et 2,8 dekar stort areal som opprinnelig ble regulert til forretning.
Etter søknad fra Hauan velforening ble området omregulert til friareal med formål lekeplass i
1990. Lekeplassen er ikke opparbeidet, arealet er tilgrodd med skog.

Søkeren opplyser at han har delvis opparbeidet parsellen som søkes kjøpt og tatt den i bruk. Det
er videre opplyst at det skal være gravd ned en overvansledning på arealet og at arealet av den
grunn ikke kan bebygges.

Saksbehandlers vurdering:

Det er innentet gravemelding for å få påvist hva som ligger i gruen. Som det går fram av
vedlagte kar ligger det fiberkabel i grensen mellom søkerens tomt og det areal som søkes kjøpt.
Det er ikke overvansledning på arealet, men strømledninger og gatelys er gravd ned langs
friarealets ytergrenser.

Området på ca 2,8 dekar er regulert til friareal/lekeplass, selv om det ikke er opparbeidet
lekeplass brukes arealet i noen grad til lek (sykkel). Det er mange boliger i området og det kan
ikke anbefales at friområdet reduseres ved å fradele deler av det som tilegg til boligtomt.

Det at søkeren har opparbeidet arealet og tatt det i bruk kan ikke tilegges vekt ved vurdering av
om arealet kan tilates fradelt.

"



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fauske kommune finner ikke å kunne innvilge søknad fra Leif Lindstrøm om kjøp av 0,5
dekar fra eiendommen gnr 102 bnr 320 som tileggstomt til boligeiendommen gnr 102
bnr 471.

Even Ediassen
rådman
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Søknad om kjøp tileggs tomt

Jeg ønsker å kjøpe en tileggs tomt til min eiendom Lyngveien 5 8209 Fauske
Arealet ligger øst for min tomt, se vedlegg.
Området jeg ønsker å kjøp er, 13,5 m i nedre og øvre egen tomt. Lengden vil være ca.~lt 31,

m $0-
Total~m2

Historikk av dette arealer er at da jeg kjøpe huset 1987, var ikke min tomt opparbeid.
Likeså arealet som jeg i dag ønsker å kjøpe. Jeg opparbeide min egen tomt, men
tileggsarealet lå som en forlatt anleggsplass. Dette skylles at det er gravet ned en stor

overvanns ledningen mitt på arealet. Jeg planerte arealet, sådde det og har vedlikeholdt
dette. Dette på grunn av at, ellers vile arealet stått som et skjemmende "sår" i
Lyngveien.
Som jeg forstår, er det ikke mulig å oppføre bygg på arealet, på grunn av overvanns
ledningen som går gjennom hele arealet og derav er ikke arealet regnet som bolig areal
men som "brakk" arealer
Jeg ber herved om å få kjøp omsøk areal etter lavest mulig pris klassifisering.

M¿:p ~epinli9 hilsning

/t:~?Lk/L¿:"-~¿/"t/
Leif Lindstrøm

Vedlegg: kar snitt med inntegne område
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

I Saksbehandler: Gudrn HagalinsdottirI 

JouralpostID: 13/4755

Arkiv sakID.: 11/125 L

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsiitvalget

II Sak nr.: 047/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 19.06.2013

DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE B15 I SJÁHEIA

Vedlegg: Søknad mlar om kjøp av tomteområde datert 15.4.2013

Saksopplysninger:

Dahl-Bygg AS søker i brev datert 15.4.2013 om tilatelse til kjøp av et areal stort ca 2,2 dekar fra
kommunens eiendom gnr 102 bnr 320.

Formålet med søknaden er å erverve tomtegru for boligbygging.

Parsellen som ønskes kjøpt er en del av et større område som er regulert til boligformåL. Området
har beliggenhet mellom Greplyngveien og Finneidlia 2, omsøkt parsell grenser inntil
Greplyngveien.

Kommunen er grueier i området, arealet er regulert men ikke opparbeidet.

Søkeren har opplyst at han ønsker å kjøpe tomtearealet med opparbeidet infrastrutur med vei,

van og avløp.

Saksbehandlers vurdering:

Tomtefeltet ligger på kommunal grun og er ferdig regulert. Det er ikke tatt stiling til om
kommunen skal opparbeide feltet i egen regi. I felt der kommunen har opparbeidet infrastruktur
er prisen fastsatt på grulag av kostnader ved erverv og opparbeiding av arealene og tomtene
selges til selvkost. Det er på dette tidspunk ikke mulig åfastsette pris på byggeklar tomt i feltet.

Kommunen har vedtatt retningslinjer for tideling av kommunale boligtomter der det er vedtatt at
nye tomtefelt skal kungjøres ved anonsering, deretter selges tomtene fortløpende etter skriftlig
søknad.

På denne bakgrunn kan ikke tomtesalget gjennomføres nå og søknaden fra Dahl-Bygg AS kan
ikke imøekommes. Salg av tomter kan ikke. starte før infrastruturen er opparbeidet og pris
fastsatt.



RÅMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fauske kommune finner ikke å kune imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om kjøp
av tomtegru på kommunalt område.

Even Ediassen
Rådman
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Gudrun Hagalinsdotter
Enhetsleder, plan og utvikling d9g-J.i

JiS fJJ! lk
Dato: 15.04.2013

KlasseringFauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Søknad om kjøp av tomteområde 815, Sjåheia.

Dahl-Bygg AS ønsker å kjøpe område B15 ca. 2,2 daa, for å kunne føre opp boliger i egenregi.

Dahl-Bygg AS er representant for Systemhus i Indre Salten og vi er i kontinuerlig kontakt med
aktører for å kunne erverve tomtegrunn for boligbygging.
Vi ser på dette området som aktuelt for utbygging av boliger i egenregi, på det tidspunkt
kommunen utvider eksisterende boligområde "Greplyngveien" østover. jfr. informasjon fra deg om
fremtidig utbyggingstakt i Sjåheia 10.04-13.

Det er et ønske om å være i forkant for å sikre våre ansatte, våre lokale leverandører og for å
kunne tilby nye boliger til gamle og nye beboere i kommunen, og ha en forutsigbarhet som
fremtidig bolig leverandør i Fauske kommune.

Vi ønsker en positiv dialog og tilbakemelding på søknaden.

Med hilsen

Dahl-Bygg AS

O~'W~
Ole Dahl

Daglig leder

Vedlegg: tomtekart

Dahl-Bygg AS
Adresse Terminalveien 3

8208 FAUSKE
Tlf 75 64 62 46
E-Post post(Qdahlbygg.no

Org. nr 989 445 812 MVA
Kontonr 8951 10 84920
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/4767

Arkiv sakID.: 11/1251

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 048/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Gudru Hagalinsdottir

I Dato: 19.06.2013

STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL HOS FAUSKE
KOMMUNE

Vedlegg: Søknad rnkartskisse fra Stig Sørensen, datert 16.05.2013

Saksopplysninger:

Stig Sørensen søker i brev datert 16.5.2013 om tilatelse til kjøp av et areal av Fauske koinunes
eiendom.gnr 101 bnr 2. Bakgruen for søknaden er å erverve gru til vei til parkeringsplass på
egen eiendom.

Parsellen består aven gammel vei fra Finneidgate og ned til Finneid kai. Området er i regulert til
naustbebyggelse og veien brues som atkomstvei til naustene.

Saksbehandlers vurdering:

Omsøkt areal ligger i sin helhet innenfor et område som er regulert til naustbebyggelse. Arealet
som søkes kjøpt er atkomstveien til naustbebyggelsen på Finneid.

Rådmanen finner det ikke forsvarlig å selge atkomstveien til naustbebyggelsen som
tileggs areal til en privat tomt.

På dette grulag vil rådmanen frarå fradeling og salg av parsell som søkes kjøpt.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig Sørensen om kjøp av
parsell til atkomstevei på Finneid.

Even Ediassen
Rådmann
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Fauske kommune
V/Gudrun Hagalid Fauske 16.05.2013

Ønske om å kjøpe del av deres eiendom på Finneid til opprettelse av vei til parkeringsplass.
Området er i finneidgt, gamle vei ned mot Finneid kai, bruksnr L O 1/2 som grenser mot vår

eiendom L O i /4 l.

Stig Sørensen
Liaveien 4a

8210 Fauske

Tir 908298 L 6

ij (cJ)Lil66 (j
\
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FAUSKE KOMMUNE
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JouralpostID: 13/4960

Arkiv sakID.: 11/1251

Sluttbehandlede vedtaksinstans:

II Sak nr.: 049/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

I Dato: 19.06.2013

AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT HOS
FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Søknad m/kart fra Amundsen Eiendom AS datert 13.5.2013

Tidligere sak om kjøp av areal F-sak 078/12

Saksopplysninger:

Amundsen Eiendom AS søker i brev datert 13.05.2013 om tilatelse til erverv av et areal stort ca
3 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11.

Amundsen Eiendom AS eier eiendommene gnr 103 bnr 1160 og bnr 1376 beliggende i
Industriveien på Søbbesva. Eiendommene har til samen et areal på ca 7,5 dekar.

Det er opplyst i søknaden at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for større tomt for å
_ kunne utvide virksomheten som nå er under oppstar. Det omsøkte areal skal tilegges

eksisterende tomt.

Samme søker søkte i mars 2012 om en tileggstomt på ca 6 dekar i same område. Søknaden ble
innvilget av formannskapet i sak 78/12 den 23.04.2012. Søkeren har i ettertid sagt i fra seg
tomta.

Rådmanen legger til grunn same vurdering som ved behandling av søknaden i 2012. Atkomst
til tileggstomta vil være over eiendommen som søker eier fra før.

INNSTILLING:

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 11
på de vilkår/retningslinjer som er gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert fram til
ervervsdato.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Even Ediassen
rådman



Amundsen Eiendom AS
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Postboks 93

Att. Gudrun Hagalinsdottir

Klassering

8201 Fauske J.ID5ft Sj;j¡2SI
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Dere ref.: gudru.hagalinsdottircæfauske.kommune.no Bodø, den 13/5-2013

Søknad 011 kjøp av tilleggstomt ved siden av Industriveien 5,
Fauske.

Viser til vedlagte kar hvor vi 'søker om å få kjøpt tilstøtende tomt (merket gult på
kartet)somgrenser mot Industriveien 5 på Søbbesva, som vi eier fra før.

Årsaken ti at vi trenger større tomt er at vi trenger utvidelsesmulighet til virksomhet som
nå er staret opp.

Vi ønsker å fà kjøptea 3 må tomt i hht markert gult på vedlagte kart.
.

Med vennlig hilsen
Amundsen Eiendom AS

/? //JltP~------_...
Robert Amunâsen

Postadresse:
Aiíiindsen Eiendom AS
Boks 1133

800\ Bodø
Telefon: 755 48270 Foretaksregisteret: NO 948 74 L 245 MVA
Telefaks: 7554827\ e-mail: posta!iimyndsen-inaskin.no
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/3417 I

Arkiv sakID.: 11/169 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet

Sak nr.: 063/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.04.2012
078/12 FORMANNSKAP 23.04.2012

AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSOMT PÅ
SØBBESVA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 11

Vedlegg: l. Kopi av søknad fra Amundsen Eiendom AS datert 09.03.2012

2. 2 stk. kartkopier

Sammendrag:
Amundsen Eiendom AS eier eiendommene gnr. 103 bnr. 1160 og bnr. 1376 beliggende i
Industriveien på Søbbesva. Eiendommen har et areal på ca. 7,5 daa.

I søknad datert 09.03.2012 søkes det om tilatelse til erverv av et areal stort ca. 7,8 daa av
Fauske kommunes eiendom gnr. L 03 bnr. 11.

A v søknaden framkommer at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for
utvidelsesmuligheter til virksomhet som planlegges oppstartet i 2012/2013.

I F-sak 029/11 behandlet formannskapet en søknad om erverv av tileggstomt til Fauske Glass
& Ramme AS. I denne saken var adkomstproblematikken til bakenforliggende arealer mellom
Industriveien og Bergverksveien tema. Søknaden fra Fauske Glass & ramme AS ble innvilget.
Formannskapet vedtok i samme vedtak å gi rådmannen i oppdrag å foreta en
revisjon/oppdatering av gjeldende reguleringsplan for Søbbesva. Begrunnelsen for dette var at
gjeldende plan for Søbbesva er av eldre dato og er moden for revisjon, samt å sikre adkomst
til de bakenforliggende arealene mellom Industriveien og Bergverksveien. Dette arbeidet er
ikke igangsatt.

Omsøkt areal er med sin beliggenhet samt sikret adkomst over søkers eiendom en naturlig
tileggstomt til de to eiendommer Amundsen Eiendom AS eier fra før på Søbbesva. Et totalt
tomteareal på ca. 15,3 daa bør gi store/flere muligheter til ny-utvikling for søker, hvilket bør
være positivt både for søker og Fauske kommunen.

Rådmannen kan ikke se at en ikke revidert reguleringsplan for Søbbesva skal være til hinder
for å innvilge søknaden fra Amundsen Eiendom AS, og anbefaler søknaden innvilget.

INNSTILLING:

Søknad fra Amundsen Eiendom AS hva angår erverv av ca. 7,8 daa av eiendommen
gnr. 103 bnr. 11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.



I hht K-sak 061109 settes prisen for ervervet til kr. 160,- pr. m2.

Kjøper b~rer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT-054112 VEDTAK- 16.04.2012

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nyt vedlegg: Brev fra Amundsen Eiendom AS datert 18.04.2012

Saken ble utsatt i møte 16.04.2012. Rådmannen ble bedt om å kontàkt Amundsen Eiendom
AS for mer konkete planer/tidsaspekt vedrørende etablering på omsøkt areaL.

/ Av mottatt brev fra Amundsens eiendom framkommer at firmaet har planer om reetablere

tilsvarende virksomhet som ((Dekkan)) bedrev i det bygget som brant ned.

I brevet fra Amundsen Eiendom AS fremføres ønske om håndgivelse/opsjon av tomta i syv-
7 år.

Under punt 6 i kommunale retningslinjer for salg av næringstomter, vedtatt av
kommunestyret 22.06.2009, K-sak 061709, står:
Opsjoner på næringstomter skal normalt ikke gis. Eventuelle opsjoner behandles særskilt.
Rådmannen gis avgjørelsesmyndighet. Det betales opsjonsavgif på 3,5% pr. år av salgsverdi
på det tidspunkt opsjonsavtalen inngås.

Omsøkt tomteareal er på ca. 7,8 daa. Tomtepris på Søbbesva er i hht K-sak 061/09 kr. 160,-
pr. m2. Dette utgjør en kjøpesum på ca. kr. 1.200.000. En årlig opsjonspremie vil da utgjøre
ca. kr. 44.000.

Etter gjeldende retningslinjer er rådmanen delegert avgjørelsesmyndighet for å gi opsjoner.
log med at ønsket om opsjon er knytet til søknaden om kjøp finer rådmanen det rett å
innarbeide dette i denne saken.

Rådmanen kan ikke se at det i angjeldende sak er momenter som tilsier at Amundsen
Eiendom AS bør innvilges opsjon på omsøkt areaL. Rådmanen anbefaler derimot at
Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve arealet til pris i hht K-sak 061/09 samt gitte
vilkår/retningslinjer for salg av kommunalt næringsareal.

NY INNSTILLING:



Amundsen Eiendom AS tilbys å erverve omsøkt areal på Søbbesva til en pris stor kr.
160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061109, indeksregulert fram til ervervsdato.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

PLUT -063/12 VEDTAK- 23.04.2012

Rådmannen fremmet ny innstiling:
Søknad fra Sigurd Tverå hva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
llpå de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Den nye innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Søknad fra Sigurd Tveråhva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061109.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061109.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

FOR"'078112 VEDTAK- 23.04.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Søknad fra Sigurd Tverå hva angår erverv av ca. 0,3 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
11 innvilges på de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 7,5 daa av eiendommen gnr. 103 bnr.
llpå de vilkår/retningslinjer gitt iK-sak 061/09.

Prisen settes til kr. 160,- pr. m2 i henhold til vedtak iK-sak 061/09, indeksregulert
fram til ervervsdato.

Kjøperne bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Leder planutvikling rekvirerer oppmålingsforretning.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
fomiannskapssekretær

Utskrift sendes:
Plansjef til videre forføyning



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/4890 I

Arkiv sakID.: 13/1195 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlende vedtaksinstans: Fauske kommunestye

Sak nr.: 050/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG IDato: 19.06.2013

HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG P Å ISLAGTE VASSDRAG SAMT
INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING
AV SNØSCOOTERLØYPER

Vedlegg: - Høringsbrev - forslag endringer i forskrift for bru av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyer.
- Forslag til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyer
- Epost fra Fylkesmannen i Nordland, datert 05.06.2013

Sammendrag:
Miljøverndeparementet har den 30. mai 2013 sendt ovennevnte på høring med frist 27. juni
2013.

SakSopplysninger:
Forslag til endringer i forskrift for bru av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er nå
ute til høring med frist 27. juni 2013.
Deparementet foreslår nå en ny forsøksordning der inntil 40 kommuner som ligger i det
distriktspolitiske virkeområdet skal kune etablere løyper for fornyelseskjøring med snøscooter
i en avgrenset periode på inntil 4 år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og
med 2018.
Eksisterende forsøksordning med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark, som Fauske
kommune deltar i, avvikles med virkning fra l. mai 2014.

I den nye ordningen er formålet å undersøke virkningene av naturmangfold, friluftsliv og
folkehelse når kommunene gis myndighet ti å etablere løyper for fornyelseskjøring med
snøscooter. Ordningen er således betydelig mer spesifikk enn eksisterende forsøksordning. Det
vil kun være traseer for snøscooterløyper som kommunen må behandle i plan. For anen
motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde.

Forskriftsendringene gjelder:
* Etablere særskilt løyper for bru av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og på islagte

vassdrag
* Tilførselsløyper til løypenett i Sverige
* Nord-Troms og Finnark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det
åpne løypenettet
* Nord-Troms og Finnark: Samenkytning av løyper mellom kommuner



* Motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt utenom ordinær jakt
* Oppheving av § 5 første ledd d (utmarksnæring for fastboende)

Høringsbrevet inneholder også en invitasjon til deltakelse i den nye forsøksordningen
De kommunene som deltar i pågående forsøksordning er garantert deltakelse i den nye. Her er
søknadsfristen L. september 2013.

Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 21. mai i år at kommunedelplan med tema
motorferdsel må gjennomgå en grudig og fullstendig rullering. Med bakgru i det nye
forslaget til forsøksordning vil det være naturlig å stile dette arbeidet i bero i påvente av at ny
forsøksordning/nye forskrifter blir behandlet.

Saksbehandlers vurdering:

For Fauske kommune vil dette bety at etter 1. mai 2014 skal motorisert ferdsel i utmark forvaltes
etter motorferdselloven og nasjonal forskrift. Dersom kommunen blir deltaker i det nye forsøket
vil det innebære at vi kan beholde turistløypa til Sverige i forsøksperioden.

Rådmanen ber Plan- og utviklingsutvalget vurdere høringsuttalelse til den nye
forsøksordningen.

INNSTILLING:

1) Fauske kommune søker deltakelse i nyt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i
perioden 2014 til 2018. .

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stiles i bero inntil videre.

Fauske, 7. juni 2013

Even Ediassen
Rådmann
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Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med
etablering av snøscooterløyper

Høringsbrev, 30.05.2013

Adresseliste

Deres ref. vår ref.
12/3241

Dato
30.05.2013

1. Innledning
Høring av forslag til forskriftsendringer
Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988. Forslagene gjelder åpning for etablering av tilførselsløyper til
løypenett i naboland samt utvidet adgang til etablering av tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter i Nord-Troms og
Finnmark til det åpne løypenettet. I tillegg foreslås enkelte andre endringer.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges
underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på
www.regjeringen.no/md.

Høringsfristen er 27. juni 2013.

Merknader til forslaget bes sendt elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til Miljøverndepartementet på e-
postadressen postmottak(âmd.dep.no.

Invitasjon til ã delta i forsøksordning
Miljøverndepartementet inviterer gjennom dette brevet også kommuner som ligger i det distriktspolitiske
virkeområdet til å søke om å delta i en forsøksordning i perioden 2014-2018 der kommunene kan etablere
snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen i den enkelte kommune vil
følge de regler som gjelder for forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning
(forsøksloven).

Søknadsfristen er 1. september 2013.

Søknad sendes elektronisk til Miljøverndepartementet på e-postadressen postmottak(âmd.dep.no. For nærmere
informasjon om søknaden, se punkt 4 nedenfor.

Spørsmål om forslaget til forskriftsendringer eller forsøksordningen kan rettes til seniorrådgiver Hege Feiring i
Miljøverndepartementet på e-postadresse hege.feiring(Qmd.dep.no, eller på tlf. 22 24 58 91.

2. Bakgrunnen for forslagene til forskriftsendringer og for ny forsøksordning
Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, på både bar og snødekt mark, jf. § 3 i lov om
motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselloven). Motorferdselloven og forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988 (nasjonal forskrift) gjør imidlertidgjort flere unntak
for dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremgår av motorferdsellovens
forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er å søke å begrense ferdselen til

http://ww.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/20 13/kjoring -utmar... 06.06.2013
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formgi og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og
fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer ti minst mulig skade og
ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

Regelverket gpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne
regler. Her er kan Fylkesmannen legge ut løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er gpne for
allmennheten og for turoperatørerlsnøscooterturisme.

I de senere grene har blant annet flere kommunestyrer og fylkesting fremmet ønske om etablering av
snøscooterløyper for fornøyeiseskjøring, både sOm tilbud til allmennheten og til bruk i reisélivssammenheng, idet
snøscooterturisme kan være en viktig inntektskilde enkelte steder. Blant annet har det vært fremmet ønsker om
løyper som fører til løypenett i Sverige.

Departementet foresigr at det i grensekommuner åpnes for at Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyrene
kan etablere tilførselsløyper til nabolandet.

Departementet mener vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, bgde pg
kort og lang sikt, til at det er forsvarlig g gpne for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele
landet. Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel som ble etablert i 2000 og som i dag omfatter 7
kommuner har etter departementet syn ikke gitt tilstrekkelige svar pg effekten for friluftsliv og naturmangfold av

en genereiigpning for etablering av snøscooterløyper, for eksempel virkningen av g gpne for løyper i mer
befolkningstette omrgder og heller ikke erfaringer om effekter av nettverk med løyper for fornøyelseskjøring
mellom flere tilgrensende kommuner. Deiiartementet foreslår derfor en ordning der inntil 40 kommuner som
ligger i det distriktspolitiske virkeomrgdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i en
avgrenset periode pg inntil fire gr med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og med 2018.
Kommunene skal velges ut etter søknad. Ordningen skal evalueres løpende. Evalueringen bekostes av staten.

En slik ordning vil kunne gi oss Verdifull kunnskap som vi kan bruke ved senere vurderinger av spørsmglet om
fornøyelseskjøringmed snøscooter i utmark.

3. Næringskjøring
Regjeringen ønsker å utvide adgangen til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som del av
utmarksnæring i form av snøscootersafari etter løype. Slik reiselivsvirksomhet skal forutsette løyve.

Høringsinstansens inviteres til å komme med synspunkter pg hvordan en slik ordning kan utformes.

4. Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper
Ordningen skal omfatte inntil 40 kommuner som velges ut av departementet etter søknad. Kommunene må ligge
innenfor det distriktspolitiske virkeomrgdet. I de 40 vii de 7 kommunene som er med i det eksisterende
forsøksiirosjektet for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark inngg, forutsatt at de ønsker det og søker innen
fristen og de rammer og vilkgr som gjelder for forsØket. Det eksisterende forsøksprosjektet vii avvikles, se
nærmere om dette nedenfor.

Kommunene som velges ut til å delta vii kunne etablere snøscooterløyper for kjøring med snøscooter gjennom
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Fornøyelseskjøring er som hovedregel ikke tillatt etter dagens
regelverk. I kommunene som deltar i ordningen vii fornøyelseskjøring med snøscooter være tilatt, men kun I
løypene som er etablert for dette formglet av kommunen og i henhold til nærmere retningslinjer fra kOmmunen.

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og
folkehelse når kommunene gis myndighettil g etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet
er det behov for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sgrbare for motorferdsel og hvordan disse
bør hensyntas i planleggingen, hvor de aktuelle artene finnes, om ordningen medfører økning i antall snøscootere
og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette pgvirker friluftslivet og holdninger til bruk av
motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet Ønsker også å se pg
om åpning for fornøyelseskjøring pgvirker kommunens dispensasjOnspraksis pg motorferdselområdet og
eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder effekter for lokalt næringsliv.

Kunnskapen om virkningen skal skje gjennom en løpende følgeevaluering fra ulike fagmiljøer. Evalueringen vii
skje i regi av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Kommunene som deltar forplikter seg
til å bidra til gjennomføring av evalueringen gjennom utveksling av informasjon m.v., både underveis i perioden
og i etterkant. Plandokumenter, utredninger og kartlegginger som kommunene bruker ogjeller utarbeider i
forbindelse med arbeidet med etablering av løyper, skal gjøres tigjengelig for Direktoratet for naturforvaltning.

Ordningen vii etableres som et forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning. Ordningen er tidsbegrenset og
gjelder for inntil fire år med mulighet for ett grs forlengelse i perioden 2014-2018,jf. forsøksloven § 3 siste ledd.
Nærmere rammer og vilkår for ordningen vii fremgg av egne forskrifter for ordningen. Utkast til forskrifter følger
vedlagt.

http://ww.regjeringen.no/nb/dep/md/dokloeringer/hoeringsdok/2013/ljoring-utmar. .. 06.06.2013
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Gjennom forskriftene fastsettes rammer og vilk3r for planleggingen som har som m31 3 sikre at blant annet
hensyn til friluftsliv og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt. Det vii gjelde et absolutt forbud mot 3 opprette
løyper i verneomr3der, foresi3tte verneomr3der og nasjonale villreinomr3der.

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften, og bør søkes unng3tt i inngrepsfrie
naturomr3der som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk Inngrep. Kommunen skal videre ta hensyn til virkninger
for friluftsliv, fugle- og dyrearter og økosystemer som er s3rbare for motorferdsel, ulemper for bolig- og
hytteomr3der, fare for negative effekter p3 kulturminner og kulturmiljø.

Under planarbeidet m3 kommunen, dersom dette ikke er gjort tidligere, foreta en kartlegging og verdsetting av
friluftsomr3dene der løypene planlegges. Kartleggingen og verdsettngen skal skje med utgangspunkt i
Direktoratet for naturforvaltnings h3ndbok 25-2004. Kommunen skal vurdere betydningen av disse omr3dene
opp mot øvrige friluftsomr3der i kommunen. Kommunen skal videre utrede virkningene av snøscooterløypene for
naturmangfold i og friluftsliv. Utredningen skal fremg3 av planbeskrivelsen n3r planen sendes p3 offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd.

Forsøksordningen gir kun hjemmel for etablering av løyper for kjøring med snøscooter p3 snødekt mark. Det er
en forutsetning av løypene etableres uten terrenginngrep.

I den senere tid har man sett flere alvorlige ulykker der snøscootere har vært involvert. For 3 begrense
ulykkesrisikoen skal løypene ikke etableres i skredutsatte omr3der og i bratt terreng. Kommunen skal videre
sette vilk3r for bruken av løypene, herunder tidspunkt og tidsrom for kjøring (n3r p3 dagen,
ukedager/helger/høytider, n3r p3 3ret m.v.)

Løypene kan angis i kommUneplan eller reguleringsplan. Hvis kommunen ønsker 3 behandle løypene gjennom
egen planprosess kan det for eksempel skje som delrevisjon av de aktuelle omr3dene, eller gjennom utarbeiding
av egen kommunedelplan for form31et dersom det gjelder et avgrenset geografisk areal i kommunen. For øvrig
vil de vanlige prosessreglene for behandling av kommuneplan følges. Der kommunen har behov foren mer
detaljert vurdering av løypene, for eksempel pga. berøring med andre bruksomr3der (hytteomr3der,
boligomr3der m.v.), vii reguleringsplan være aktuelt.

Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan~ og bygningslovens regler om involvering av

berørte interessegrupper kommer til anvendelse. Det 3pnerfor at slike grupper f3r anledning til 3 komme til orde
i. beslutningsprosessen. Det er en forutsetning at næringsinteresser (herunder reindriftsnæringa),
beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger,
hytteforeninger og lignende f3r anledning til 3 uttale seg. .

Kommunen kan bare vedta snøscooterløyper p3 eiendommer der grunneiere har samtykket.

Nærmere om hvem som kan søke og søknadsprosess
Alle kommuner som ligger innenfor det distriktspolitiske virkemiddelomr3detsone II,II ôg IV kan søke om 3
delta i ordningen. De sju kommunene som omfattes av det eksisterende forsøksprosjektet for lokal forvaltning av
motorferdsel i utmark er garantert deltakelse i forsøket foriJtsattat de søker innen fristen og innenfor de rammer
og vilk3r som gjelder for ordningen. Se nærmere om dette nedenfor.

Departementet ønsker at ordningen skal gi et bredt erfaringsgrunnlag. I utvelgingen av kommuner vil
departementet derfor legge vekt p3 3 f3 med kommuner med ulikt folketall og bosettingsmønster, kommuner
med ulik geografi (skog, fjell, lavland) og kommuner med ulikt omfang av snøscooterkjøring i dag.
Departementet ønsker videre deltakelse b3de fra kommuner som i samarbeid med andre kommuner kan gi

erfaringer med løypenettverk som strekker seg over kommunegrensene, og fra kommuner der slikt samarbeid
ikke er aktuelt.

Departementet vii i utvelgelsen ogs3 se hen til om kommunen kan trekke fram konkrete utfordringer og
problemstillnger som kan være interessante 3 følge opp i forvaltnings- og forskningssammenheng

Departementet ber pS denne bakgrunn om at kommunene i søknaden redegjør hvorfor den ønsker 3 delta i
ordningen og i tillegg kort redegjør for

. innbyggertall og bosettingsmønster

. om det er store hytteomr3der i kommunen

. om snøscooterløypene vil ligge i skog, i fjellterreng, i lavlandet, i eller ved by/tettsted

. omfanget av og interessen for snøscooterkjøring i kommunen i dag

. andre opplysninger som kan være av betydning for departementets vurdering av søknaden

For søknadsfrist og informasjon om hvor søknaden skal sendes, se innledningsvis i brevet her.

Nærmere om de formelle rammene for ordningen, herunder prosessen for fastsetting av
forskrifter for ordningen
Ordningen i den enkelte kommune etableres som et forsøk etter lOv 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig
forvaltning (forsøksloven) og vil derfor følge de regler som gjelder for slike forsøk.
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Forsøk etter forsøksloven innebærer at det fastsettes egne forskrifter for gjennomføringen av det enkelte forsøk,
til erstatning for de lover og forskrifter som skal avvikes. De nærmere rammene som skal gjelde for forsøket vil
alts~ fremg~ av forskriftene for forsøket. Forskriftene fastsettes av det enkelte kommunestyre etter de
alminnelige reglene for saksbehandling i kommuneloven. Forskriftene skal deretter godkjennes av
Kommunaldepartementet, som har fagansvaret for forsøksloven.

I dette tifellet dreier det seg om et statlig initiert og styrt forsøk, og kommuner som skal delta vil derfor kun f~
godkjent forskrifter lik de som er vedlagt her. Anmodning Om godkjenning av forskrifter sendes via
Miljøverndepartementet før oversending til Kommunal~ og regionaldepartementet.

Forholdet til det eksisterende forsøket med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark
Det e/csisterende forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark avi/cles med
virkning fra 1. mai 2014.

De sju kommunene som er med i det eksisterende forsøksprosjektet (Lom, Røros, Stor-Elvdal, Sirdal, Vinje,
Hattfjelldal og Fauske) vil f~ delta i den nye ordningen forutsatt at de ønsker det og søker innen fristen og
innenfor de rammer og vilk~r som gjelder for ordningen..

Hovedm~lsettingen for det eksisterende forsøket har vært ~ undersøke om motorferdselpohtikken i kommunen
blir mer enhetlig og konsekvent og om støy~ og den totale trafikkbelastningen reduseres n~r kommunens
motorferdselpraksis kobles til kommunale planvedtak og planprosesser. Forsøket omfatter hele kommunens
motorferdselpolitikk, b~de p~ barmark og snø, der kommunen skal dele inn sine arealer i soner der motorferdsel
kan foregå og soner der motorferdsel ikke kan foreg~. Det vii si at all motorferdsel i kommunen (blant annet
tillatelses- og dispensasjonspraksis p~ snødekt og barmark og ferdsel med b~de motorkjøretøyer, motorfartøyer
og luftfartøyer) Skal være forankret i plan. Kommunene er samtidig gitt større frihet på hele motorferdselfeltet til
~ bestemme hva slags kjøring som skal være tilatt og ikke, blant annet ved at nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark ikke gjelder. Kommuneplanen har direkte rettslig virkning for motorferdse.len og
vedtektene ~pnerblant annet for at kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser gir direkte hjemmel
for kjøring i utmark og vassdrag.

I den nye ordningen er form~let å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse når
kommunene gis myndighet til ~ etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Ordningen er således
betydelig mer spesifikk enn eksisterende fôrsøksordning. Det vil kun være traseer for snøscooterløyper som
kommunen m~ behandle i plan. For annen motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde fullt ut.

Kommunene vil som før ha anledning ti ~ gjøre øvrig motorferdsel til et tema i den kommunale planleggingen,
innenfor rammene av motorferdselloven og den nasjonale forskriften. p~ den måten vii motorferdselspørsm~let
gjøres til gjenstand for helhetlige overveielser i kommunen, og denne form for disponering av arealer vii kunne
ses i sammenheng med Øvrig arealdisponering; Behandling av motorferdsel i kommuneplanen og eventuelt
reguleringsplanergir imidlertid ikke noe selvstendig rettsgrunnlag for motorferdsel i kommunen.

5. Forskriftsendringene

Tilførselsløyper til løypenett i Sverige
Departementet foresl~r at det ~pnes for at Fylkesmannen i kommuner som grenser til Sverige kan legge ut
løyper for persontransport som fører til ~pne løyper p~ svensk side. For kommuner som grenser til Finland er det
allerede hjemmel for ~ etablere slike løyper, idet alle disse kommunene ligger i Finnmark eller er blant de
kommunene i Nord-Troms som omfattes av særreglene for Nord,Tromsog Finnmark, jf. motorferdselloven § 4 og
nasjonal forskrift § 4.

Form~let med løypene skal veere tilgang ti det svenske løypenettet, og legging av løypetrase skal gjenspeile
dette. Hjemmelen kan ikke benyttes til ~ etablere løyper for generell turkjøring i grensekommunene. Løyper kan
legges via en nabokommune dersom det vil være mer sk~nsomt for naturmangfold og friluftsliv om
nabokommuner samarbeider om en tilførselsløype.

Utgangspunktet n~r løypetraseen skal fastsettes m~ være korteste vei fra utgangspunktet og til grensen der
p~kobling til løypenett skal skje. Det m~ tas høyde for tilrettelegging av infrastruktur i form av parkeringsplasser
mv.

Departementet foresl~r at det stilles krav om at løypene skal krysse grensen ved offentlig vei, men ber spesielt
om høringsinStansenes syn pa dette.

Det m~ forutsettes at etablering av slike løyper skjer i samr~d med den aktuelle svenske kommunen.

Departementet vil vurdere nærmere retningslinjer for disse løypene i samr~d med Justisdepartementet.

Nord-Troms og Finnmark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det
åpne løypenettet
I Nord-Troms og Finnmark er det med hjemmel i motorferdselloven § 5 annet ledd og nasjonal forskrift § 4
etablertsnøscooterløyper for allmennheten. Løypene er lagt ut av Fylkesmannen etter forslag fra kommunene.
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Regelverket for transport i utmarksnæring hjemler kun transport av materiell og utstyr (jf. nasjonal forskrift §
Sa) og åpner Ikke for persontransport med snøscooter gjennom utmark til disse åpne løypene. I likhet med
lokalbefolkningen må reiselivsbedrifter som ikke holder til ved en åpen løype frakte sine gjester til løypa pa
annen måte enn ved å kjøre snøscooter gjennom utmark.

I utgangspunktet mener departementet at reiselivsnæringens behov for tilgang til løypene søkes dekket ved at
de åpne løypetraseene legges slik at de i størst mulig grad tilfredsstiler behovet til både lokalbefolkningen og
reiselivsnæringen.

Begrensningen til transport av materiell og utstyr gir imidlertid ikke nødvendigvis like god mening i Troms og
Finnmark, der det er anledning til å ha åpne snøscooterløyper, som i resten av landet, særlig ikke der hvor
avstanden mellom reiselivsbedriften og løypa er kort.

Departementet foresiår derfor at det åpnes for at kommunen skal kunne gi tillatelse til reiselivsbedrifter for
kjøring til de åpne løypene fra bedriften såfremt strekningen gjennom utmark ikke overstiger 500 meter. Slike
løyper skal fungere som rene tilførselsløyper. Rasting og leirslagning skal ikke skje langs tilførselsløypa, men
langs de åpne løypene der dette ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner aksepteres i en avstand på inntil
300 meter fra merkestikkene.

Departementet foresiår at tillatelse til kjøring til de åpne løypene fra reiselivsbedrifter bare skal kunne gis for
kjøring i grupper med guide. Tillatelse bør videre bare kunne gis til virksomheter som oppfyller kravene i
gjeldende forskrift § 5 a. Det vii si at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret og at tillatelse ut over
en prøvePeriode på to år bare kan gis til virksomheter som kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at
virksomheten er momspliktig. Tillatelsen skal i så fall kunne forlenges med inntil fire år av gangen.

Nord-Troms og Finnmark: Sammenknytning av løyper mellom kommuner
Det er i dag et omfattende løypenettverk i Nord~ Troms og Finnmark, jf. særordningen for disse fylkene som er
omtalt foran. I henhold til retningslinjer fra Miljøverndepartementet har hovedregelen de senere årene vært at
det ikke opprettes nye løyper etter denne ordningen uten at det kuttes tilsvarende lengde i eksisterende løyper. I
konkrete tilfelle kan det likevel være forhold som tilsier at dette prinsippet bør fravikes. Departementet ser særlig
at dette kan være aktuelt der det gjelder sammenknytning av eksisterende løyper over kommunegrenser.
Departementet vii derfor åpne for at slik sammenknytning som hovedregel skal kunne skje uten krav om kutt i
eksisterende løype. Det samme gjelder for sammenknytning av løyper mellom kommuner som grenser til Finland
og løyper på finsk side. Departementet vii komme tilbake til dette i eget skriv.

Motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt utenom ordinær jakt
Motorferdselregelverket gir i dag ingen hjemmel for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med søk etter skadet
storvilt, forårsaket av for eksempel påkjørseL. i § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst heter det at
((Den som utenom ordinær jakttd eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er påført
store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge
for avlivning dersom dyret ikke kan bli friskt.))

Ved kollisjoner mellom storvilt og motorkjøretøyer er det kommunens oppgave å sørge for at viltet ikke lider
unødvendig. Det betyr at kommunen må sørge for ettersøk og avliving hvis dyret ikke er dødt. Ved ettersøk og
avlivning av skadet storvilt er det av stor betydning å få gjennomført dette på en rask og effektiv måte. I de
tilfeller ettersøket foregår i regi av kommunen, er det i veiledningen til § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, fellng
og fangst åpnet for å benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, for eksempel bruk av
motorkjøretøyer. Kommunen kan overlate dette arbeidet til andre, men kommunen har ansvar for at det blir
gjort og at det blir utført på riktig måte.

Adgangen til bruk av hjelpemidler gjelder ikke for jegere og jaktlag som foretar ettersøk i egen regi under
ordinær jakt. Her vii viltloven §§ 20 og 21 gjelde.

Departementet foresiår at det tas inn en direkte hjemmel i motorferdselforskriften som åpner for bruk av
motorkjøretøy til dette formålet. Adgangen til bruk av motorkjøretøy vii være klart begrensettil ettersøk i
kommunal regi, og til tilfeller der kommunen mener det er hensiktsmessig med bruk av motorkjøretøy ut fra
dyrevelferdsmessige grunner.

Oppheving av § 5 første ledd bokstav d (utmarksnæring for fastboende)
Nasjonai forskrift § 5 a åpner for at kommunen kan tilate transport av materiell og utstyr i forbind.else med
utmarksnæring. Bestemmelsen ble tatt inn i forskriften etter en forskriftsendring I 2009. I rundskriv T-6/09
skriver Miijøverndepartementet følgende: ((Departementet regner det som sannsynlig at forskriften § 5 fØrste
ledd bokstav d vil få liten praktisk betydning etter vedtakelsen av ny § Sa, og vii ved senere revisjon foreslå
denne opphevet.~~

Bestemmelsen i § 5 første ledd bokstav d gir kommunen anledning til å tilate" kjøring i utmarksnæring for
fastboende". Bestemmelsene overlapper hverandre i stor grad, noe sOm skaper noe usikkerhet vedrørende
bruken av bestemmelsene og forholdet dem imellom, herunder også forholdet til dispensasjonsbestemmelsen i
forskriften § 6. Bestemmelsene skiller seg fra hverandre i hovedsak ved at§ 5 første ledd bokstav d gjelder
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snøscooter, mens § Sa gjelder motorkjøretøyer, også på barmark, ved at § 5 første ledd bokstav d åpner for
persontransport i visse tilfeller (eks. transport av gjester til utleiehytter), mens § Sa er begrenset til transport av
materiell og utstyr og ved at § 5 første ledd bokstav d ikke stiller nærmere krav til omfanget av inntjening. Etter
§ Sa kreves registrering i enhetsregisteret og en forlengelse utover to år er betinget av momsplikt.

Departementet mener det er uhensiktsmessig å ha to bestemmelser i samme forskrift som hovedsaklig regulerer
det samme, og foreslår at § 5 første ledd bokstav d oppheves. Departementet antar at den selvstendige
betydning § Sa har i dag i all hovedsak er knyttet til tillatelser til persontransport, spesielt transport til
utleiehytter. Departementet mener slik transport bør vurderes gjennom søknad om dispensasjon etter forskriften
§ 6.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene medfører behov for økt tilsyn og kontroll i regi av SNO og politiet for å sikre at kjøring skjer i tråd
med regelverket. Det vil videre være behov for ressurser til dokumentasjon av kjøring, herunder fra fly, og behov
for innkjøp av scootere, samt andre driftsutgifter. Forslagene vil også medføre merarbeid i kommunene som
ønsker etablering av løyper og hos fylkesmennene med behandling av forslag og søknader.

I tillegg kommer statens kostnader til evaluering.

7. Forslag til forskriftsendringer
Forskrift om endringer i forskrift 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag

Fastsatt av Miljøverndepartementet (dato) med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og
vassdrag § 4a.

I
I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gjøres følgende
endring:

§ 3 ny bokstav j skal iyde:

j) nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordincer jakt n§r søket foreg§r i regi av kommunen.

§ 4 nytt fjerde lëdd skal lyde:

Kommunen kan etter søknad gi tilatelse ti § bruke snøscooter for § frakte kunder mellom reiselivsbedrift og
løype som er lagt etter bestemmelsene i første ledd. Tilatelsen skal gjelde kjøring i samlede grupper med guide
tiknyttet bedriften og skje i tra.sé fastsatt av kommunen, der strekninrjen gjennom utmark ikke skal overstige
500 meter. Kommunen kan bare gi tilatelse til bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret. § Sa annet ledd
gjelder tisvarende.

Ny § 4 a skal lyde:

I kommuner som grenser ti Sverige kan Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om
snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.

Slik løype skal ikke

a) legges i verneomr§der, foresl§tte verneomr§der eller nasjonale vilreinomr§der

b) være ti vesentlig skade eller ulempe for reindriften

c) legges i skredutsatte omr§der eller bratt terreng

Det skal søkes § ung§ løype i inngrepsfrie naturomr§dersom er 3 eller flere kilometer fra et teknisk inngrep.

Ved etablering av løype skal det tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteomr§der og kulturminner og kulturmiljø,

b) sikkerhet for de som kjører og andre

Løypene skal legges slik at grensekryssing skjer ved offentlg vei.

Fylkesmannen fastsetter nærmere vilk§r for bruk av løypene.

§ 5 første ledd bokstav d oppheves. Nåværende bokstaveblir ny bokstav d

§ 7 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Kommunens vedtak etter §§ 4 fjerde ledd, 5, § Sa og § 6 kan påklages til fylkesmannen.

"
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Kommunene skal rapportere behandlingen av saker etter §§ 4 fjerde ledd, § 5, § Sa og § 6.
Miljøverndeparternentet fastsetter rapporteringsform. Rapporteringsplikten kan utvides til ogs~ ~ gjelde andre
forhold vedrørende motorferdseL.

Il
Endringene trer i kraft (dato)

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Feiring
seniorrådgiver
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MILJøvERNDEPARTEMENTET

DU er her: regjeringen.no / Miljøverndepartementet / Dokumenter 1 Høringer / Høringsinstanser

Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med
etablering av sl1øscooterløyper

Departementene
Fylkesmennnene
Fylkeskommunene
Kommunene
Direktoratet for naturforvaltning
Den Norske Turistforening
Framtiden i vSre hender
FrIluftlivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Bondelag
Norges fjellstyresamband

Norges Hyttelag
Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Norges Jeger~ og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund

Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø
Norsk allmenningsforbund
Norsk Bonde- og SmSbrukarlag
Norskog
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta
SABIMA
Sametinget
Snøscooterimportørenes forening
Statskog
Statens naturoppsyn
Utmëlrkskommunenes sammenslutning
Verneområdestyrene
Villreinrådet
WWF - Norge
Økokrim

Sist oppdatert: 31.05.2013
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MILJøvERNDEPARTEMENTET

DU er her: regjeringen.no / Miljøverndepartementet / Dokumenter / Høringer / Forskrift om kommunalt forsøk med
snøscooterløyper

Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
rnotorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt
invitasjon til â søke om å delta i forsøksordning med
etablering av snøscooterløyper

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper
Fastsatt av xxx x kommunestyre (dato) med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig
forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgL. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og
regionaldepartementet (dato)

§ 1 FormIl
Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere
snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag

a) for naturmangfold, friluftsliV og folkehelse

b) på kommunens dispensasjonspraksis og på lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser ved etablering av slike løyper.

§ 2 Kommunens adgang til I etablere snøscooterløyper
Kommunen kan etablere særskilte løyper for bruk av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og på islagte
vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype i en eller flere av
arealformålene i plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 1 til nr. 6 eller § 12-5 første ledd nr. 1 til nr. 6.

Vedtak om trasée for snøscooterløype vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angirtraséen. . .
Det skal i planarbeidet tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner og kulturmiljø

b) sikkerhet for de som kjører og andre.

Planforslaget skal innehOlde

a) en utredning av virkningene løypene vii ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet

b) en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene der løypene planlegges og en vurdering av betydningen
av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.

Kommunen kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket
i snøscooterkjØring for den del av traséen som gjelder deres eiendom.

§ 3 Begrensninger i adgang til I etablere snøscooterløyper
En snøscooterløype skal ikke

a) legges i verneområder, foresiåtte verneområder eller nasjonale villreinområder

b) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften

c) kreve terrenginngrep

d) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng

http://ww.regjeringen.no/nb/dep/md/ dok/oeringer/hoeringsdok/20 13/kjoring-utmar... 06.06.2013
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Det skal søkes å unngå å legge løype i inngrepsfrie naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk
inngrep.

§ 4 Bruk av snøscooterløypene
Uten hinder av forbudet i motorferdselloven § 3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i
løyper opprettet etter§§ 5 og 6.

Kommunen skal gi forskrift for bruken av løypene som minst skal inneholde fartsbegrensninger og tidspunkt og
tidsrom for kjøring. Kommunen kan ikke gjøre innskrenkninger i tillatt kjøring etter motorferdselloven § 4 første
ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3.

§ 5 Klage og innsigelse
Kommunens vedtak etter denne forskrift.en kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9,
men slik at Fylkesmannen er klageinstans.

Plan-og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak om trasé for snøscooterløype
i kommuneplan.

Fylkesmannen kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som gjelder
snøscooterløype dersom iøypene vil kunne ha negativ betYdning for friluftsliv, riaturmangfold, reii1rlft,
kulturminner eller kulturmiljø, boligområder og hytteområder eller andre allmenne interesser. Departementet kan
ved behandling av innsigelsessaker prøve alle sider av saken.

§.6 Forholdet til motorferdselloven og plan- og bygningsloven
Bestemmelsene i motorferdselloven med forskrifter gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller
endringer som følger av forskriften her.

For behandling av planer etter forskriften her gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven (plandelen)
romertall I og iv med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av forskriften her.

Denne forskriften gjør unntak fra og/eller endringer i følgende lov- og forskriftsbestemmelser: Forskriften § 1 til §
5

Forskriften § 1 til § 5 MotorferdseUoven §§ 3 og 4 a og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 § 1.
Plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-10, 11-11, 12-5 og 12-7, forskrift om kart, stedfestet

Forskriften § 2 informasjon, arealformål og kommunalt planregister 26. juni 2009 nr 861 (kart- og

planforskriften) § XX.

Forskriften § 5 Plan- og bygningsloven §§ 1-9, 5-4 og 11-15

§ 8 Brudd pl motorferdselregelverket og forsøksordningen
Kommunen har ansvar for at straffbare brudd på motorferdselloven med tilhørende forskrifter og forskriften her
som kommunen får kjenlskap til blir armeldt til politiet. Kopi av anmeldelse skal sendes Fylkesmannen og
Direktoratet for naturforvaltning.

§ 9 Plikt til I medvirke til evaluering av forsøket
Kommuner som deltar i forsøket plikter å medvirke til evalueringen av forsøket ved å opplyse om
forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres og gjøre tilgjengelig plandokumenter og annet
materiale.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft ... og oppheves (senest 31. desember 2018).

http://ww.regjeringen.no/nb/ dep/md/ dok/hoeringer/hoeringsdok/20 13/kjoring- utmar... 06.06.2013
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Fra: Hanssen Hanne Margot Karbøl

Sendt: 05.06.2013

Til: Lise Gunn Hansen

Kopi: Gudrun Hagalinsdottir;Jan-Erik Johansen;Frank Bernhardsen
Emne: SV: Motorferdsel i utmark

Hei!

Vi registrerer at kommunen ønsker en større gjennomgang av kommunedelplanen med tema
motorferdseL.

Miljøverndepartementet har nylig sendt ut på høring et forslag til endringer i den nasjonale
motorferdselforskriften og en invitasjon til å søke om å delta i en ny forsøksordning med etablering av
snøscooterløyper. Vi går ut fra at kommunen har mottatt forslaget, men det finnes også her:
http://www.regjeringen.no/nb/ deplmdlpressesenterlpressemeld i nger/2 O 13/kjoring-utmark -snoscooterloype
r. html?id=728508

Det er i høringsbrevet sagt en del om forholdet til det eksisterende forsøket, og det legges opp til at dette
prosjektet avvikles med virkning fra 1. mai 2014. En eventuell endring av kommunedelplanen med tema
motorferdsel, vil ut fra dette få virkning i under ett år. Vi kan derfor ikke anbefale kommunen å gå for noen
utstrakt endring av planen nå, da ressursbruken kan bli stor sett opp mot virkningsperioden.
Fylkesmannen vil nok ikke prioritere bistand i et slikt arbeid særlig høyt.

Kommunen kan også merke seg at den nye forsøksordningen legges opp til å bli betydelig mer spesifikk
enn eksisterende forsøksordning. Det vil kun være traséer for snøscooterløyper som kommunen må
behandle i plan. For annen motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde full ut.

Avslutningsvis presiserer vi at det foreløpig bare er snakk om et høringsforslag, og at det kan bli endringer
før nytt regelverk vedtas. Vi mener uansett at det nå ikke er grunnlag for å gjennomføre en prosess med
utstrakt endring av kommunens plan.

Med hilsen

Hanne M.K. Hanssen
seniorrådgiver Il miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
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II Sak nr.: 051/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

I Dato: 19.06.2013

SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Vedlegg: Søknad fra Age Jørgensen, Fauske datert 17.04.2013
Karttsnitt over området (2 stk)

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland datert 16.05.2013
(( (( Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 22.05.2013

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Age Jørgensen, Fauske, om kjøretilatelse for borevogn
i forbindelse med vanboring ved hytte i Sulitjelma. Hyta ligger ca 300 m syd for Skihyta.

Saksopplysninger:
Det søkes om dispensasjon for kjøring av borevogn fra parkeringsplass ved Skihyta og til hyte
som ligger ca 300 ID fra Skihyta. Det må kjøres i terrenget. Slik kjøring er ikke omtalt i
bestemmelser/vilkår i tiknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel, og saken må
derfor behandles som dispensasjonssak i Plan- og utviklingsutvalget.

Kjørìngen er tenkt utført til høsten etter første snøfall. Det er i tilegg tenkt benytet trepaller og
veiduk for å skåne terrenget. ~
En borevogn går på belter og kan samenlignes med en minigraver.

Jørgensen skal bore etter van og lage brønn. Det skal ikke legges inn van i hyta.

Saken er sendt Reindriftsforvaltningen, Balvatn Reinbeitedistrikt, Nordland Fylkeskommune og
Fylkesmanen i Nordland til høring. Det er innommet 2 uttalelser. Reindriftsforvaltningen har
ìngen merknader til at dispensasjon innvilges. Fylkesmanen skriver bl a: ((Dispensasjon for
kjøring på barark bør vurderes strengt, da dette ofte førertil store ulemper i form av
terrengskader. Kommunen bør ved en eventuell dispensasjon sette vilkår slik at ulempene blir så
små som mulig. Derte vil kunne være tidspunktene for kjøring og måten kjøringen skal skje på))
og videre: ((Kommunen bør også se hen til at det er mange hyter i området, og vudere mulige
følger av at det åpnes for bararkskjøring i forbindelse med brønnbåring til en privat hyte.))

I hht Jørgensens søknad skal kjøringen foregå på høsten etter første snøfall og kjøringen skal skje
på snø.

Saksbehandlers vurdering:
Kjøringen skal skje på snødekt mark og faren for store terrengskader ansees som minimaL. Det
som bør vuderes nøye er hvorvidt en tilatelse til å kjøre en borevogn i terrenget fram til en



privat hyte kan skape presedens for liknende saker. Hvis Fauske kommune innvilger
dispensasjon i dette tilfellet, kan det utløse andre søknader som gjelder samme formåL.

En annen mulìghet er at flere hyteeiere kan gå sammen om å bore etter vann slik at kjøringen
blir minst mulig.

Dersom en dispensasjon innvilges bør det settes vilkår for kjøringen, f.eks. at det skal kjøres på
snø, begrensing i tid og hvor det skal kjøres og at eventuelle skader på terrenget skal utbedres av
søker/tiltakshaver o.L.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon for kjøring med
borevogn fra parkeringsplassen v/Skihyta i Sulitjelma og til Age Jørgensens hyte (gnr
119/1/134). Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 01.10.2013 til 31.12.2013. Det settes
følgende vilkår:

1) Kjøringen må skje på snødekt mark.
2) Det skal benytes same trase som Fauske Lysverk har benytet i forbindelse med

nedgraving av strømkabel i området,jfr. karutsnitt.
3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.
4) Grunneiers tilatelse må foreligger før kjøring kan finne sted.
5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de kostnader

det medfører å utbedre skadene.

Fauske, 3. juni 2013

Even Ediassen
Rådman



Åge Jørgensen
~-Jj

Klassering

8200 Fauske

J.JO

/363
Fauske 17.04.203--

S¡j/sIL
Terneveien 35

Fauske Kommune

Plan og bygning

8200 Fauske

SØKNAD OM KJØRETILLATELSE FOR VANNBORING VED HYTE i SULITJELMA

Hyte ved Kjelvann , 300 m syd for Skihyta, Gnr. 119 Bnr.1 Festenr. 134.

Vi har hyte som beskrevet over og søker med dette om kjøretilatelse for borevogn fra
parkeringsplass ved Skihyta til eid hyte ca.300 m syd for Skihyta.

Det ønskes å bore for grunnvannsbrønn fordi det er lang og bratt vei for henting av vann i nermeste
naturlige vannkilde. Nærmeste naturlige vannkilde er ved Skihvta, det er ikke fall mot vår hyte.
Utlegging av slange er derfor ikke mulig.

Pr. i dag bæres vann i 51 vannkanner fra bilen i sommerhalvåret og kjøres med snøscooter fra

Kjelvannsisen om vinteren. Tilatelse til å kjøre etter vann om vinteren hjemles ved legeerklæring og
kjørebok. Se vedlagt kopi av siste legeerklæring. Behovet for denne kjøringen vil selvsagt bortalle
ved brønnboring.

Kjøringen tenkes lagt til forsommer, når det ennå ligger snø på bakken, eller høst etter første snøfalL.

Området for tracevalg er relativt snørikt, noe som gjør at snøen som regel 
ligger til langt ut i juni

måned. Det er i tilegg tenkt benytet trepaller og veiduk for å skåne terrenget best mulig.

Fauske Lysverk AS har tidligere gravet kabelgrøfter i samme tracè, det er også kjørt fram

hytematerialer ved hjelp av ATV til nabohyte, 70m fra vår hyte. Også det utført av Fauske Lysverk

AS etter tilatelse fra Fauske Kommune.

Jeg er kjent med at det tidligere er gitt tilatelse til samme formål til hyteeier ved Saakivannet,
Magne Steigen.

Vedlegg: Kopi av legeerklæring

Kartsnitt av omsøkt område

Med hilsen

Åte- 'rrre~¿-
Åge Jørgensen
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Saksb.: Hanne M. K. Hanssen
e-post: fmnohah~fylkesmannen.no

Tlf: 75531554
Vår ref: 2013/3146
Deres ref: 13/3432

Vår dato: 16.05.2013
Deres dato: 23.04.2013

Arkivkode: 444

Fauske kommune
postmottak~fauske.kommune. no

Høringsuttalelse - Dispensasjon for kjøring med borevogn til hytte i
- Sulitjelma, Fauske kommune - Age Jørgensen

Vi viser til kommunens oversendelse av 23. april 2013.

Saken gjelder dispensasjon for kjøring i forbindelse med vannboring ved hytte i Sulitjelma.
Kjøringen skal skje fra parkeringsplass ved skihytta og til hytte som ligger 300 meter sør for
Skihytta.

I barmarksesongen er det normalt ikke adgang til motorisert ferdsel i utmark og vassdrag i
noen del av Fauske kommune.

Dispensasjonssøknaden må vurderes ut fra plan- og bygningsloven §19-2. Dispensasjon
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan settes vilkår
for dispensasjonen, jf. bestemmelsens første ledd.

Dispensasjon for kjøring på barmark bør vurderes strengt, da dette ofte fører til store
ulemper i form av terrengskader. Kommunen bør ved en eventuell dispensasjon sette vilkår
slik at ulempene blir så små som mulig. Dette vil kunne være tidspunktet for kjøring og måten
kjøringen skal skje på.

Kommunen bør også se hen til at det er mange hytter i området, og vurdere mulige følger av
at det åpnes f~r barmarkskjøring i forbindelse med brønnboring til en privat enkelthytte.

Vi minner om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og at vurderingen skal fremgå av
beslutningen, jf. lovens§ 7. Kommunen bør spesielt vurdere § 10 om samlet belastning, og
se hen til §§ 11 og 12. § 110m at kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
tilsier at kommunen ikke trenger å velge den økonomisk beste løsningen for tiltakshaver hvis
det er klare miljøgevinster med en litt dyrere løsning. § 12 om miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder innebærer at det må vurderes hvilken løsning som gir de be.ste
samfunnsmessige resultater. Det må f.eks. vurderes hva slags bruk av motorkjøretøy,
tidspunkt for kjøring og lokalisering som gir minst skade.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost~fylkesmannen ;no
ww.fylkesmannen.no/nordland
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I Direktoratet for naturforvaltnings naturbase og Artsdatabankens artskart er det ikke
registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rød liste for arter 2010 eller
verdifulle arter i det aktuelle området. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede
eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i
området.

Med hilsen

Roar Høgsæt (eJ.)
fylkesm i1j øvernsjef Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hanssen Hanne Margot Karbøl .(fmnohah(gfylkesmannen.no::
16. mai 2013 12:13
Postmottak
Høringsuttalelse - Dispensasjon for kjøring med borevogn til hytte i
Sulitjelma, Fauske kommune - Age Jørgensen
Høringsuttalelse - Dispensasjon for kjøring med borevogn til hytte i
Sulitjelma, Fauske kommune - Age JørgensenDOCX

Vedlegg:

Dokumentet oversendes kun elektronisk, og vi ber om bekreftelse på at e-posten er mottatt.

Med hilsen
Hanne M.K. Hanssen
seniorrådgiver II miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75531554
fmnohahaifylkesmannen. no

ww.fmno.no l\t'
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Joura1postlD: 13/4939

Arkiv sakID.: 13/767

Sluttbehandlende vedtaksinstans: Klagenemnda

I1 Sak nr.: 052/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

I Dato: 19.06.2013

KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INNVILGELSE AV
DISPENSASJON FOR LØVPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRTS

Vedlegg: Klage fra Balvatn Reinbeitedistrik datert 03.06.13
Sak 40/13 rnvedlegg

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt klage på vedtak fattet av Plan- og utviklingsutvalget i sak 40/13
den 21. mai 2013.

Saksopplysninger:
I sak 40/13 ble Nordland Skikrets innvilget dispensasjon til løyekjøring i forbindelse med
treningssamling i området Ny-Sulitjelma/Lomi/Tverrfjell i uke 23 og 242013.

Nordland Skikrets har gitt beskjed om at samlingen er avlyst på gru av snømangel.

Saksbehandlers vurdering:
Rådmanen kan ikke se at det er framommet nye opplysninger i saken.
Reindriftsforvaltningens uttalelse var lagt ved si:en da den ble behandlet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Klagenemnda til endelig behandling.

Fauske, 7. juni 2013

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:

Enhetsleder plan/utvikling til
videre forføyning
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Balvatn reinbeitedistrikt
v / Per Olof Blind

Ørnflogveien 17

8230 Sulitjelma
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Klagenemda
Fauske kommune
Plan/ utvikling

Postboks 93

8201 Fauske

Klage på Fauske kommunes vedtak om innvilgelse av dispensasjon for løypekjøring til
Nordland Skikrets.

Balvatn reinbeitedistrikt klager med dette på Fauske kommunes vedtak der Nordland
Skikrets innvilges dispensasjon for løypekjøring i uke 23 og 24 2013 i området Ny-Sulitjelma/
Lomi /Tverrfjell i forbindelse med skisamling.

Balvatn reinbeitedistrikt har beiterett i området. Området er et frodig beiteområde, selv om
det ikke ser slik ut for det menneskelige øye, og rein trekker naturlig til dette området.
Området er også et oppsamlingsområde for rein, da vi har et reingjerde på Hanken.
Forstyrrelser som dette medfører at rein trekker ut av området, og dette medfører at
området blir tapt som beiteområde i den tid forstyrrelser pågår og også i noe tid etterpå, da
rein ikke nødvendigvis kommer tilbake raskt etter at forstyrrelsen opphører. Når rein trekker
ut av området medfører dette også merarbeid og økte kostnader for oss ved samling av rein
til reingjerde. Simler med kalver ekstra sårbare.

Vi henviser også til Reindriftsforvaltningens uttalelser i denne saken.

Samtidig spør vi om det kan være korrekt saksgang i en sak som dette? Er det så lett å
((hoppe bukh over reindriftsnæringen når slike saker blir behandlet i Fauske kommmune?
Henviser her til Plan og byggningsloven § 3-1c :
((Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven: sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv.))
Samt Friluftsloven § 10 og Reindriftsloven § 65:
(( Ferdsel i område hvor rein beiter. De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise
hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke skremmes under beiting, flytting mv.
Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens unødig uroes eller brunsttid, kalving,
merking, skilling og slakting.Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende
distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset
forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som
kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og
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kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret
arrangement, skal også arrangør høres.))

Med hilsen Balvatn reinbeitedistrikt

Per Olof Blind

(lQ/eÜ li ~LQ

Kopi:

Fylkesmannen Mijløvernavdeling

Reind riftsforvaltn ingen

Nordland Fylkeskommune



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

I Saksbehandler: Lise Gunn HansenI 

JouralpostID: 13/4101

Arkiv sakID.: 13/767

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget

II Sak nr.: 040/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 21.05.2013

SØKNAD OM DISPENSASJON

Vedlegg: Søknad fra Nordland Skikets dat 09.04.2013 og 15.04.2013
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland dat 02.05.2013
Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen dat 07.05.2013
Karttsnitt

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon til løypekjøring fra Nordland Skikrets.
Planutvalget ble orientert om saken i møte den 16. april 2013. Saken er sendt på høring til
særlovsmyndighetene med frist 10. mai 2013.

Saksopplysninger:

Løypekjøringen skal finne sted i nærheten av Lomi/Hanen/Tverrfjefl. Det er en samling for
juniorløpere i langrenn og skal kjøres sammen med Team Nord-Norge. TNN er et samarbeid
mellom Norges Skiforbund og skikrets ene i Nordland, Troms og Finnark.

Løypekjøringen skal finne sted i uka før samlingen starer. Samlingen varer fra 11. til 16. juni
2013. Lengde på løypa er 6 - 7km.

Det er forventet ca 25 deltakere på samlingen.

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 ogfor
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifer. ))

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 rudt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å lçjøre opp løyper.

Reindriftsforvaltningen har drøftet denne saken med Balvatnet reinbeitedistrikt som har beiterett i
dette området. Distriktet er svært negativ til denne typen aktivitet inn i dette området som er
brukt som beiteland for rein på vår og sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstid for
reinkalvene og det er av den grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivitet.

I tilegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i utmark viser
Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter:

((Friluftsmøte, idrettsstevne (feks. skirenn eller orienteringsløp) og liknende

sammenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten
samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperringforetas, samling, start eller

innkomst finner sted eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påreknes .))

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik karakter at den
også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven. Reindriftutøveme med beiterett vil
være å anse som ((brukere)) og samtykke fra disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innentes
før slik samling kan avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som omsøkt blir innvilget
inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er klarert med berørt reinbeitedistrikt slik
Friluftsloven krever.))

Saksbehandlers vurdering:
Løypekjøringen skal finne sted i midten av juni. Det betyr at Fauske kommune evnt må
dispensere fra bestemmelsen som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema
motorferdsel pkt. 6, § 1: (( Det skiles mellom bararksesong (f.o.m. 2. mandag i mai t.o.m. 15.
oktober) og vintersesong (resten av året).))

Det er vei inn i området som er åpen for offentlg ferdsel på sommerstid.
Det er opplyst at området Lomi/Hanen/Tverrfjell er aktuelt. Deler av dette området ligger i a-
sone og Fauske kommune må dispensere også for kjøring i a-sone.

Reindriftsforvaltningens uttalelse i saken må hensyntas. På bakgru av dette vil Rådmanen
innstile 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 tilatelse til arrangementet
2) Grunneiers tilatelse må foreligge før arrangementet.

3) Tilatelsene må innhentes av Nordland Skikrets.

PLUT -040113 VEDTAK- 21.05.2013

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Pkt. L

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 tilatelse må foreligge før arrangementet.

3) Tilatelsene må innentes av Nordland Skikrets.

~ u2kr1iekre

4ÆtlLe~J~ se~
formannskaps se etær

Utskrift sendes:
Enhetsleder planlutvikling ti videre forføyning



~I,





Fylkesmannen i

NORDLAND

~~ Fauske kommune

l)LN_=.~sbc~

..___~k-13
Klašseriig..---.--.-..-.

-/lt~ l; Pv~ l;ti

J.rD S.ID

Fauske kommune 13/ltGb-l J.~~_ Saksb.: Hanne M. K. Hanssen
postmottak~fauske kommune no I- e-post: fmnohah~fylkesmannen.no. . Tlf: 75531554

Vår ref: 2013/3035
Deres ref: 13/3333
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Høringsuttalelse - Dispensasjon for løypekjøring - Nordland
skikrets - Ny-Sulitjelma I Lomi - Fauske kommune

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 18. april 2013, samt kart mottatt her 2.
mai 2013.

Vi har ingen spesielle merknader til søknaden.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen

seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 1500
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost(§fylkesmannen. no

ww.fylkesmannen.no/nordland



N ordlándda boazodoallohálddahus
Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne
Reindriftsforvaltningen Nordland

Klassering

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

T.~t__
~--_._---

Din çuj .IDeres ref.:
13/3333/LGH

Min çuj. IVår ref.:
2013/295 1 8593/20131 SKBI 445
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07.05.2013

Søknad om dispensasjon for løypekjøring fra Nordland skikrets i området ny-
SulijelmaILomi, juni 2013 - høring.

Viser til brev av 18.04.13 hvor søknad om dispensasjon for løypekjøring fra
Nordland Skikrets sendes ut på høring.
Søknaden gjelder dispensasjon til å kjøre løypemaskin i tidsrommet 4. - 16. juni
i området Ny~Sulitj elma-Lomi. Begrunnelsen for søknaden er at det skal avholdes
en treningssamling for juniorløpere i langrenn og team Nord-Norge.
Det opplyses ikke om hvor mye folk som forventes til området, eller om hva som
vil være aktivitetsnivået rundt denne samlingen utover det oppgitte behovet for
å 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 dette området som er brukt som beiteland for rein på vår og
sommer. Vår og tidlig sommer er pregingstid for reinkal vene og det er av den
grunn ekstra uheldig med forstyrrende aktivitet.

I tillegg til Motorferdsellovens bestemmelser som regulerer motorferdsel i
utmark viser Reindriftsforvaltningen til Friluftslovens § 10 hvor det heter:

~Friluftsmøte, idrettsstevne (f. eks. skirenn eller orienteringsløP) og liknende
samenkomst som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, kan ikke holdes uten
samtykke av eier eller bruker av grunn nvor avsperring foretas, saming, start
ellerinnkomst finner sted eller hvor samenstimling av folk for øvrig må
påreknes. ))

Reindriftsforvaltningen oppfatter at den omsøkte treningssamlingen er aven slik
karakter at den også må behandles som en høringssak etter Friluftsloven.
Reindriftutøverne med beiterett vil være å anse som ~brukere~ og samtykke fra
disse (berørte reinbeitedistrikt) må således innhentes før slik samling kan
avholdes.

Reindriftsforvaltningen fraråder sterkt at dispensasjon til motorferdsel som
omsøkt blir innvilget inntil avholdelse og lokalisering av treningssamlingen er
klarert med berørt reinbeitedistrikt slik Friluftsloven krever.

Ádreassa - Adresse

Sjøgt. 78
8200 Fauske

Telefovdna - Telefon

75600260
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks

75600261
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