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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 19.06.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  19.06.13  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

Informasjon fra utvalgsleder: 

 «Sentralskola» – sikring av bygg. Kommunen har hatt møte med utbygger. De har en 

avtale med et selskap som skal sikre bygget. I første styremøte skal de ta opp riving av 

bygget. 

 



Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring i forbindelse med konsesjonssaker vannkraft. I tillegg 

deltok: 

Blåfall AS   Tove Marcussen 

Suliskraft AS   Lars Johansen 

     Harald Andreas Simonsen 

     Synnva Ullensvang 

     Per Sivertsen (Statskog Energi) 

Nord Norsk Småkraft AS Blir representert ved Suliskraft AS 

Småkraft AS   Kommer ikke 

Fjellkraft AS   Kommer ikke 

Statskog   Harald Rundhaug 

    Helene Holmvik 

Vannområde Salten  Torstein Kristiansen 

Fra adm.   Wilhelm Morgenstierne 

    Jan Erik Johansen 

 

Før befaringen ble det holdt en orientering av rådmannen og utbyggerne. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4862      

 Arkiv sakID.:   13/1204  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

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

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 4/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-042/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4861      

 Arkiv sakID.:   13/1203  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    043/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 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 1 PLAN MED BRA = 

283 M2, LA = 187 M2, INKL . GARASJE BYGD INNTIL HUSET  I FURULIA 1, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for enebolig i 

Furulia 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 innkjørselen godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 049/13: 119/1 STATSKOG - SØKNAD OM 

DELING/OPPMÅLINGSFORRETNING, KJØPER REMI ANDRE PEDERSEN - 

PUNKTFESTE FOR NAUST VED SØNDRE DEL AV KJELVATN I 

SULITJELMAOMRÅDET 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for omsøkte punktfeste for 

naust. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte punktfeste 

for naust ved søndre del av Kjelvatn i Sulitjelmaområdet. 

 

 

 



DPLU. 051/13: 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 rammetillatelse 

til oppføring av 2 boligbygg med henholdsvis 8 og 10 leiligheter i Nedre Hauan vest,  

G.nr. 103 B.nr. 1601, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF 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= 953 M2.  

 

VEDTAK : 
 

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

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 

rammetillatelse. 

 

Viser for øvrig til vilkår i rammetillatelse 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 : 
 

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

tillatelse til omsøkte fradeling av 1,5 dekar for eksisterende hytte idet dette ikke anses å 

være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Det gis derimot tillatelse til 

fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte, 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 tillatt fradelt etter jordloven og gis med hjemmel i plan- 

og bygningslovens § 20-1 tillatelse fradeling av kun 1 dekar for eksisterende hytte.  

 

 

 

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 

igangsettingstillatelse for grunnarbeider 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 Bernhardsen AS og Momec Civil AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 056/13: 119/1 STATSKOG SF - SØKNAD OM 

DELING/OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE 119/1/205. KJØPER: TURID OG ROLF 

SCHJEM 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen 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 punktfeste nr 119/1/205. 

 

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

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-043/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

PLUT viser til kommunestyrevedtak 114/12 og formannskapssak 87/12. 



 

Vedtakene forutsetter at det er ungdomsboliger som skal bygges på dette området. 

 

PLUT ber om at kontrollutvalget undersøker om vedtaket (DPLU 051/13) er i tråd med 

tidligere vedtak i kommunestyre og formannskap. 

 

 

Kathrine Moan Larsen stilte spørsmål med egen habilitet. 

Larsen ble enstemmig erklært inhabil ved avstemming over FL’s forslag. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4863      

 Arkiv sakID.:   13/1205  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    044/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.06.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/4179 I 12/2146 10.05.2013 Fylkesmannen i Nordland KLAGESAKSBEHANDLING - 

DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN - 

FRADELING AV HYTTETOMT 

90/2 - 90/5 - 90/6 - FAUSKE - 

OMGJØRING OG AVSLAG 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-044/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/639      

      Arkiv sakID.:   09/726  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    045/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.06.2013 

 053/13 KOMMUNESTYRE  20.06.2013 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Revidert 

plankart 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. 

 

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. 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: 

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

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

veggrunn – tekniske anlegg.  

 

Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg II Rv. 80-Strømsnes, 

vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av 

kommunestyret 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 planområdet og en sjekk 

mot DNs naturbase bekrefter dette. I kommunens friluftskartlegging er det i forbindelse med 

skoleområdet like vest for planområdet avsatt et område klassifisert som A - Svært viktig 

friluftsområde. Nærheten til skoleområdet gir mange fine muligheter for barn og unge.  

 

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig samt en liten stripe med avsatt 

landbruksareal langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Landbruksarealet i gjeldende plan ligger 

innenfor byggegrensen til fylkesveien og der tillates det ikke bygging. I planen tillates det 

inntil 5 nye boligtomter og nærhet til skole / 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.  

 

På bakgrunn 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. Rådmannen tar 

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

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

 

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

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

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

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

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

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

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

for Solbakk gård legges vekt på de innspill 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. 

 

Rådmannen viser til at vegene i dette området er skoleveg for mange barn og unge. Vurdering 

av trafikksikkerhet har vært viktig i denne plansaken. Som det fremgår av planforslaget 

foreslås innkjøring 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.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

områderegulering for Solbakk gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-097/12 VEDTAK-  16.10.2012 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

områderegulering for Solbakk gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

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

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

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

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2012 – 1.1.2013. Det er 

innkommet 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 problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavd., 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 ut forslag til områderegulering for Solbakk gård til offentlig 

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 arealpolitiske retningslinjer. 

 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

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

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 



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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.   

 

 

Sametinget, 15.11.2012 

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

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid 

i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 

må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 

utføre arbeidet i marken. 

 

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

følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 

for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 

ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 

offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 

uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 

ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen 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 

skilting og fysiske tiltak være et bedre alternativ enn omregulering. 

 

Statens vegvesen har lempet på kravene til antall avkjørsler etter at veien ble omklassifisert 

fra riksveg til fylkesveg, og trafikkmengden har blitt betydelig redusert.  

Ny avkjørsel mot fv. 530 må være iht. håndbok 017, for øvrig har vi ingen merknader til 

planen.” 



 

Vurdering/Anbefaling: I utgangspunktet har rådmannen fokus på trafikksikkerhet innenfor 

planområdet. 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 utgangspunktet var atkomst til dette området planlagt på GS3, jf. opprinnelige 

bestemmelser § 4, pkt. 4.2 b). I denne saken har det også vært noen runder på atkomst der 

eksisterende veg (Løkåsveien) lenger nord har vært vurdert som et alternativ.  

Løkåsveien som alternativ strandet først og fremst i pålegg fra Statens vegvesen om at 

eksisterende busslomme ved Løkåsveien måtte utbedres. Tiltakshaver på 56/57 ble pålagt 

utbedring/utvidelse av busslomme før Løkåsveien kunne brukes som atkomst til nytt 

boligområde. Det er også en gammel “sjøveirett”  som ligger parallelt på sørsiden av 

Løkåsveien som problematiserer en slik løsning.  

Med denne bakgrunn er man tilbake med at nytt boligfelt på 56/57 planlegger atkomst via 

veg til skola.   

 

Statens vegvesen har mottatt bekymringsmelding fra gårdbruker (melkebonde) tilknyttet 

Løkåsveien. Det settes her fokus på uoversiktlige trafikkforhold knyttet til bil-/traktorkjøring 

og eksisterende busslomme og skolebuss. Skolebarn må krysse Løkåsveien og det oppstår fort 

trafikkfarlige situasjoner ved videre atkomst med bil/traktor til/fra fv. 530.  

Statens vegvesen vurderer derfor å etablere ny busslomme sørvest for veg til skola.  

 

Med bakgrunn i innkomne merknader og intern prosess for øvrig er plankart og bestemmelser 

endret. Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

Endringene innebærer forslag til ny busslomme mot fv. 530 som vil bedre trafikksikkerheten 

for skolebarna. 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 skolebarna får en gangveg mellom ny 

busstopp og skola uten kryssende kjøreveg.  

Når det gjelder etablering av fortau (GS3) viser rådmannen til reviderte bestemmelser av 

07.05.2013, § 5, pkt. 5.1 b), som lyder slik: Det settes ikke krav om at GS3 (fortau) skal 

bygges før 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 fv. 530 er iht. håndbok 017.     

 

Endringene anses som vesentlige. Revidert planforslag ble derfor sendt på en begrenset ny 

høring til berørte parter i perioden 07.05 – 01.06.2013.  

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Rådmannen anbefaler at revidert plankart 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 til forslag til områderegulering for Solbakk gård, 

56/3.” 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Bodil Solbakk, 2.11.2012 

Stiller spørsmål om fremgangsmåte/prosess i denne saken. Mener hjemmel/bruksrett til 56/3 

ikke er avklart innenfor angjeldende planområde. 

 

Vurdering/Anbefaling: I følge matrikkel er Odd Tore Solbakk hjemmelshaver til 56/3 og 

fremmer forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. Rådmannen 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 Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

  

PLUT-045/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/4734      

      Arkiv sakID.:   13/980  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    046/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.06.2013 

 

 

 

LEIF LINDSTRØM - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL EIENDOMMEN 

GNR 102 BNR 471 

   

 
Vedlegg: Søknad m/kart om kjøp av tilleggsareal datert 5.5.2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Leif Lindstrøm søker i brev datert 5.5.2013 om tillatelse til kjøp av 0,5 dekar fra kommunens 

eiendom gnr 102 bnr 320 som tilleggsareal 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 overvannsledning på arealet og at arealet av den 

grunn ikke kan bebygges.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er innhentet gravemelding for å få påvist hva som ligger i grunnen. Som det går fram av 

vedlagte kart ligger det fiberkabel i grensen mellom søkerens tomt og det areal som søkes kjøpt.        

Det er ikke overvannsledning på arealet, men strømledninger og gatelys er gravd ned langs 

friarealets yttergrenser.  

 

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 tillegg til boligtomt.  

 

Det at søkeren har opparbeidet arealet og tatt det i bruk kan ikke tillegges vekt ved vurdering av 

om arealet kan tillates 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 tilleggstomt til boligeiendommen gnr 102 

bnr 471.  

 

 

PLUT-046/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

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 tilleggstomt til boligeiendommen gnr 102 

bnr 471.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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Sak nr.:    047/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.06.2013 

 

 

 

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

   

 
Vedlegg: Søknad m/kart om kjøp av tomteområde datert 15.4.2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Dahl-Bygg AS søker i brev datert 15.4.2013 om tillatelse til kjøp av et areal stort ca 2,2 dekar fra 

kommunens eiendom gnr 102 bnr 320.  

 

Formålet med søknaden er å erverve tomtegrunn 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 grunneier i området, arealet er regulert men ikke opparbeidet. 

  

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

vann og avløp.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Tomtefeltet ligger på kommunal grunn og er ferdig regulert. Det er ikke tatt stilling til om 

kommunen skal opparbeide feltet i egen regi. I felt der kommunen har opparbeidet infrastruktur 

er prisen fastsatt på grunnlag av kostnader ved erverv og opparbeiding av arealene og tomtene 

selges til selvkost. Det er på dette tidspunkt ikke mulig å fastsette pris på byggeklar tomt i feltet.  

 

Kommunen har vedtatt retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter der det er vedtatt at 

nye tomtefelt skal kunngjøres ved annonsering, deretter selges tomtene fortløpende etter skriftlig 

søknad.  

 

På denne bakgrunn kan ikke tomtesalget gjennomføres nå og søknaden fra Dahl-Bygg AS kan 

ikke imøtekommes. Salg av tomter kan ikke starte før infrastrukturen er opparbeidet og pris 

fastsatt.  

 

 

 

  

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om kjøp 

av tomtegrunn på kommunalt område.  

 

 

PLUT-047/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo nytt pkt. 2: 

Kommunen setter i gang arbeid med å klargjøre området mellom Greplyngveien og 

Finneidlia for boligbygging. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Dahl-Bygg AS om 

kjøp av tomtegrunn på kommunalt område.  

 

2. Kommunen setter i gang arbeid med å klargjøre området mellom Greplyngveien og 

Finneidlia for boligbygging. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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STIG SØRENSEN - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL HOS FAUSKE 

KOMMUNE  

   

 
Vedlegg: Søknad m/kartskisse fra Stig Sørensen, datert 16.05.2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Stig Sørensen søker i brev datert 16.5.2013 om tillatelse til kjøp av et areal av Fauske kommunes 

eiendom gnr 101 bnr 2. Bakgrunnen for søknaden er å erverve grunn til vei til parkeringsplass på 

egen eiendom.  

 

Parsellen består av en gammel vei fra Finneidgate og ned til Finneid kai. Området er i regulert til 

naustbebyggelse og veien brukes 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. 

 

Rådmannen finner det ikke forsvarlig å selge atkomstveien til naustbebyggelsen som 

tilleggsareal til en privat tomt.  

 

På dette grunnlag vil rådmannen 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. 

 

 

PLUT-048/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune finner ikke å kunne imøtekomme søknad fra Stig Sørensen om kjøp av 

parsell til atkomstevei på Finneid. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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 062/13 FORMANNSKAP  20.06.2013 

 

 

 

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 tillatelse 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 sammen 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 oppstart. Det omsøkte areal skal tillegges 

eksisterende tomt. 

 

Samme søker søkte i mars 2012 om en tilleggstomt på ca 6 dekar i samme område. Søknaden ble 

innvilget av formannskapet i sak 78/12 den 23.04.2012. Søkeren har i ettertid sagt i fra seg 

tomta.  

 

Rådmannen legger til grunn samme vurdering som ved behandling av søknaden i 2012. Atkomst 

til tilleggstomta vil være over eiendommen som søker eier fra før.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 11 

på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09. 

 

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

ervervsdato.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 

 

PLUT-049/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca 3,0 dekar av eiendommen gnr 103, bnr 11 

på de vilkår/retningslinjer som er gitt i K-sak 061/09. 

 

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

ervervsdato.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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 048/13 KOMMUNESTYRE  20.06.2013 

 

 

 

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 

   

 
Vedlegg: - Høringsbrev – 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. 

- Forslag til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 

- Epost fra Fylkesmannen i Nordland, datert 05.06.2013 

 

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

2013. 

 

Saksopplysninger: 

Forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er nå 

ute til høring med frist 27. juni 2013.  

Departementet foreslår nå en ny forsøksordning der inntil 40 kommuner som ligger i det 

distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring 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 1. mai 2014. 

 

I den nye ordningen er formålet å undersøke virkningene av naturmangfold, friluftsliv og 

folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring 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 annen 

motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde. 

 

Forskriftsendringene gjelder: 

* Etablere særskilt løyper for bruk av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og på islagte 

vassdrag 

* Tilførselsløyper til løypenett i Sverige 

* Nord-Troms og Finnmark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det 

åpne løypenettet  

* Nord-Troms og Finnmark:  Sammenknytning 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 1. september 2013. 

 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 21. mai i år at kommunedelplan med tema 

motorferdsel må gjennomgå en grundig og fullstendig rullering. Med bakgrunn i det nye 

forslaget til forsøksordning vil det være naturlig å stille 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. 

 

Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget vurdere høringsuttalelse til den nye 

forsøksordningen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

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

 

 

PLUT-050/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ari Tollånes (H) fremmet forslag på vegne av AP og H: 

3. Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med bruk 

av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset til 

en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde vært 

tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i den nye 

forsøksordningen. 



 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2.I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt mellom 

offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei . 

 

3.I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å legge til 

rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold inneværende 

ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning være en god 

videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

AP/H’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

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

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med 

bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 



I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset 

til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt 

mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning 

være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

   
Vedlegg: Søknad fra Åge Jørgensen, Fauske datert 17.04.2013 

Kartutsnitt 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 Åge Jørgensen, Fauske, om kjøretillatelse for borevogn 

i forbindelse med vannboring ved hytte i Sulitjelma.  Hytta ligger ca 300 m syd for Skihytta. 

 

Saksopplysninger: 

Det søkes om dispensasjon for kjøring av borevogn fra parkeringsplass ved Skihytta og til hytte 

som ligger ca 300 m fra Skihytta. Det må kjøres i terrenget. Slik kjøring er ikke omtalt i 

bestemmelser/vilkår i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel, og saken må 

derfor behandles som dispensasjonssak i Plan- og utviklingsutvalget. 

 

Kjøringen er tenkt utført til høsten etter første snøfall. Det er i tillegg tenkt benyttet trepaller og 

veiduk for å skåne terrenget. 

En borevogn går på belter og kan sammenlignes med en minigraver. 

 

Jørgensen skal bore etter vann og lage brønn.  Det skal ikke legges inn vann i hytta.  

 

Saken er sendt Reindriftsforvaltningen, Balvatn Reinbeitedistrikt, Nordland Fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Nordland til høring. Det er innkommet 2 uttalelser.  Reindriftsforvaltningen har 

ingen merknader til at dispensasjon innvilges.  Fylkesmannen skriver bl a: «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 tidspunktene for kjøring og måten kjøringen skal skje på»  

og videre :  «Kommunen bør også se hen til at det er mange hytter i området, og vurdere mulige 

følger av at det åpnes for barmarkskjøring i forbindelse med brønnbåring til en privat hytte.» 

 

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 vurderes nøye er hvorvidt en tillatelse til å kjøre en borevogn i terrenget fram til en 

privat hytte 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 mulighet er at flere hytteeiere 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/Skihytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens hytte (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 benyttes samme trase som Fauske Lysverk har benyttet i forbindelse med  

nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt. 

3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 

5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de kostnader 

det medfører å utbedre skadene. 

 

 

PLUT-051/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-3 innvilges dispensasjon for kjøring med 

borevogn fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og til Åge Jørgensens hytte (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 benyttes samme trase som Fauske Lysverk har benyttet i forbindelse med  

nedgraving av strømkabel i området, jfr. kartutsnitt. 

3) Kjøringen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

4) Grunneiers tillatelse må foreligger før kjøring kan finne sted. 

5) Ved eventuelle terrengskader, skal søker utbedre disse, eventuelt dekke de kostnader 

det medfører å utbedre skadene. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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KLAGE PÅ FAUSKE KOMMUNES VEDTAK OM INNVILGELSE AV 

DISPENSASJON FOR LØYPEKJØRING TIL NORDLAND SKIKRETS 

   

 
Vedlegg: Klage fra Balvatn Reinbeitedistrikt datert 03.06.13 

Sak 40/13 m/vedlegg 

 

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 løypekjøring i forbindelse med 

treningssamling i området Ny-Sulitjelma/Lomi/Tverrfjell i uke 23 og 24 2013. 

 

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

 

Saksbehandlers vurdering: 

Rådmannen kan ikke se at det er framkommet nye opplysninger i saken.  

Reindriftsforvaltningens uttalelse var lagt ved saken da den ble behandlet.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

 

 

PLUT-052/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


