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Utskrift er foretatt den  21.06.13  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Åse Fauskrud med elevene 

Emma Granholm på fløyte og Astrid Haugberg Slettmyr på klarinett. 

 

Næringspris 2012 ble utdelt til Øyvind Jensen Termotransport AS. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Under sak 44/13, 45/13 og 46/13 blir det felles presentasjon fra rådmannen og ønske 

om generaldebatt med avstemming i hver sak. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): Etterlyser protokoller fra kontrollutvalget som 

referatsak. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Nils Christian Steinbakk: 

Ordfører svarte. Ordfører skal se til at dette blir gjort. 

 

Tema: Status skoleutbygging v/prosjektleder skoleutbygging Evald Solbakken. 

 

Hege Harsvik (FL), Kjetil Sørbotten (FL) og Eirik Barstrand (AP) innvilget permisjon fra 

48/13. 
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GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-042/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE EIENDOMSFORVALTNING I 

FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Rapport fra prosjektet (5 stk) 

Forslag til vedtekter 

Avtale mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte 

 

Sammendrag: 
 

*Kommunestyret har i sak 074/12 fattet følgende vedtak; 

 

«Kommunestyret vedtar å opprette et tidsavgrenset prosjekt i perioden 2012 og 2013, for en 

helhetlig vurdering av den kommunale eiendomsmasse, jfr vedlagte prosjektplan. 

Prosjektorganisering iht vedlagte prosjektplan. Som politisk representant til styringsgruppen 

velges: Tom Vidar Karlsen. Prosjektet fremlegger en egen sak til kommunestyret i løpet av 1 

halvår 2013. Kommunestyret holdes informert underveis i prosjektarbeidet. Prosjektet 

finansieres innenfor vedtatt budsjett» 

 

Saksopplysninger: 

 

Prosjektet har gjennom 2012 og 2013 arbeidet målrettet med å kartlegge og få oversikt over den 

totale kommunale eiendomsmasse og dens tilstand. Prosjektet har utarbeidet følgende 

delrapporter; 

- Delrapport 1 «Eiendomsforvaltning i Fauske kommune og FDVU-kostnader». Rapporten 

gir en oversikt over hvilke kostnader vi har i vår eiendomsforvaltning. 

- Delrapport 2 «Tilstandsvurderinger». Rapporten kartlegger tilstanden på formålsbyggene 

i Fauske kommune og danner grunnlaget for vedlikeholdsplanlegging. 

- Delrapport 3 «Kommunale boliger». Rapporten gir en vurdering av våre 

boligeiendommer og deres tilstand samt ser på områdets utfordringer og behov 

- Delrapport 4 «Bygg og helse». Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge 

av manglende vedlikehold i kommunale bygg, og 

- Delrapport 5 «Organisering». Rapporten går gjennom de ulike måtene å organisere 

eiendomsforvaltningen på og gir en anbefaling. 

 

Fauske kommune er også tildelt kr 300 000 fra Husbanken til finansiering av dette prosjektet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 



 

Rådmannen er svært godt fornøyd med det arbeidet som er utført i prosjektet. Vi har nå skaffet 

oss en god oversikt over tilstanden i den kommunale eiendomsforvaltningen. Rapporten viser at 

Fauske kommune allerede i dag bruker tilstrekkelig med økonomiske midler i vår 

eiendomsforvaltning, men at midlene brukes i stor grad til drift av bygninger, og ikke til 

vedlikehold og utvikling. Dermed er Fauske kommune i en situasjon hvor det må taes grep for å 

rette opp situasjonen.  

 

Etter rådmannens mening må følgende tiltak gjennomføres; 

 

- Innføring av prinsippet om kostnadsdekkende husleie. Dette innebærer at alle enheter i 

kommunens organisasjon får en status som «leietaker» og må betale de faktiske 

kostnader som er forbundet med deres bruksareal. Dette innebærer eks å betale for strøm. 

Hensikten med å innføre et slikt prinsipp er at vi da får større fokus på arealkostnader. I 

dag blir alle slike kostnader håndtert sentralt av Enhet Bygg-og Eiendom.  

 

- Ekstra tildeling av kr 5 mill pr år i 10 år for å iverksette ekstra vedlikeholdstiltak. Dette 

baserer seg på det etterslepet vi har i Fauske kommune mht manglende vedlikehold over 

tid. 

 

- Etablering av et boligkontor som del av eiendomsforvaltningen. Det er nødvendig å 

etablere en egen boligtjeneste i Fauske kommune for å ivareta på en langt bedre måte de 

boligsosiale utfordringer vi har. I dag risikerer enkelte innbyggere å bli en «kasteball» 

mellom ulike kommunale instanser. 

 

- Innføring av kostnadsdekkende husleie for de kommunale boligene. Dette medfører at 

alle kostnader knyttet til å anskaffe og drifte leiligheter/boliger blir lagt inn i husleien. 

Dette vil innebære at enkelte leiligheter/boliger vil få en høyere husleie, men dette kan i 

enkelte tilfeller kompenseres gjennom bruk av ulike statlige støtteordninger.  

 

- Organisasjonsmessige endringer. Rådmannen tilrår at det etableres et kommunalt foretak 

(Fauske Eiendom KF) som får ansvaret for å ivareta forvaltningen av kommunens 

eiendomsmasse. For å understøtte en markant kursendring i Fauske kommunes 

forvaltning av eiendommene ønsker rådmannen etablering av et eget foretak som ivaretar 

rollen som profesjonell eiendomsforvalter.  

 

Rådmannen har ført samtaler med de tillitsvalgte og kommet frem til enighet om de 

grunnleggende rammer for et slikt foretak. Avtalen ligger vedlagt. Rådmannen velger også å 

fremlegge et forslag til vedtekter for et kommunalt foretak.  

 

Videre prosess vil være at rådmannen arbeider videre med å legge grunnlag for en 

organisasjonsmessig endring fom 1 januar 2014. Dersom kommunestyret fatter et vedtak iht 

forslag til innstilling vil rådmannen komme tilbake i budsjettdokumentet for 2014 med de 

praktiske detaljer rundt etableringen av et kommunalt foretak innenfor eiendomsforvaltningen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 



3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

FOR-049/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og 

oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke 

minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan 

man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale 

bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 



3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

DRIF-074/13 VEDTAK-  13.06.2013 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og 

oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke 

minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan 

man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale 

bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1.  Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 



3. Ordningen evalueres etter 2 år. 

4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 

 

KOM-043/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer 

kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til 

etterretning. 

 

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og 

oppretter, fom. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for 

eiendomsforvaltningen. 

 

3. Enheten benevnes «Eiendomsforvaltning». 

 

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak 

samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger. 

 

5. Før kommunestyret tar stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke 

minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i 

kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan 

man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med «gratis leie av kommunale 

bygg til barn og ungdom». 

 

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

Formannskapets og driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for 

FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 1 januar 2014.  

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF 

3. Ordningen evalueres etter 2 år. 



4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10 

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen. 

6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens 

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide 

boliger. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Rådmannen til videre forføyning    

Økonomisjef    
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ØKONOMIMELDING 1/2013 

   

 
Vedlegg: Økonomimelding 1/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 1/2013 tas til etterretning 

 

 

FOR-050/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo på vegne av AP og H: 

Økonomimelding 1/2013 tas til orientering. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 1/2013 tas til orientering. 

 

 

KOM-044/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (AP) foreslo: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 

2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen 

skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak 

og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. Prosessen 

med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger videreføres. 

Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en nedbemanningsprosess 



som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning fra senest 1.1. 2014. Dette 

arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det er 

strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt man 

kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved hvert 

enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle prosjektstillinger 

i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en sak som gir oversikt 

over og en vurdering av nødvendigheten av alle prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å implementere 

denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det legemeldte 

sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer er 

nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 

2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen 

skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak 

og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. Prosessen 

med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger videreføres. 

Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en nedbemanningsprosess 

som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning fra senest 1.1. 2014. Dette 

arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det er 

strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt man 

kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved hvert 

enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle prosjektstillinger 

i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en sak som gir oversikt 

over og en vurdering av nødvendigheten av alle prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å implementere 

denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det legemeldte 

sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer er 



nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Rådmannen til videre forføyning    

Økonomisjef    
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BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

 

Det vises til: 

 

1. Regnskapsresultat for 2012 spesielt mht resultatene for driftsenhetene 

2. Kostraanalyse framlagt i kommunestyret 8.5.2013 

3. Gjennomgang av innspill med sikte på kostnadsreduserende tiltak i kommunens drift i 

driftsutvalgets møte 10.4.2013. 

 

Parallelt med denne saken arbeider rådmannen nå også med økonomimelding 1/13 hvor den 

økonomiske status pr 30.4.2013 vil bli gjennomgått. 

 

Kommunestyret har bedt driftsutvalget gjennomgå den økonomiske situasjonen for kommunen 

og å fremme nødvendige forslag for å bidra til å skape nødvendig balanse i kommunens drift. 

 

Denne saken og økonomimeldingen henger naturlig nok nøye sammen og vil bli sluttbehandlet 

samtidig i kommunestyret 20.6.2013. 

 

Gjennom den nye midlertidige endringen i kommunens organisasjon har det vært rådmannens 

klare mål å sette et kraftig fokus på økonomistyringen i de enkelte virksomheter. Rådmannen har 

vært tydelig på det ansvaret som alle virksomhetsledere har for å ta nødvendige grep for at 

driften skjer i hht de rammer kommunestyret har satt i sitt budsjettvedtak. 

 

Rådmannen er tilfreds med de prosesser som nå foregår i de forskjellige samhandlingsområdene 

og forventer at dette vil vise resultater. 

 

Resultatene for 2012 viser at særlig omsorgstjenestene har store utfordringer. Disse er så 

betydelige at det ikke er grunnlag for å vente at vi oppnår budsjettbalanse i inneværende år. For 

at dette skal kunne skje vil det være nødvendig å få iverksatt de strukturelle grep som 

omsorgsplanen legger opp til. 

 

Rådmannen forutsetter å komme tilbake til driftsutvalget fortløpende utover i 2013 for å 

drøfte/foreslå nødvendige tiltak som kan bidra til at vi makter å gjennomføre de tiltak som er 



nødvendige for å få kontroll/balanse i kommunens drift. Rådmannen konstaterer at vi har hatt 

uvanlig store kostnader til vedlikehold (brøyting) av våre veger i vinter. Likeså forårsaket  

flomsituasjonen i vinter betydelige ekstrakostnader. 

 

Det synes også som at pensjonskostnadene er budsjettert for lavt. Rådmannen vil i 

økonomimeldingen gjøre en nærmere vurdering av dette, men vi må forvente at behovet for 

driftstilpasninger vil øke. 

 

I det etterfølgende vil rådmannen gjennomgå de tiltak/forslag som frem til nå er 

bearbeidet/utviklet i samordningsområdene: 

 

 

HELSE OG OMSORG: 

 
Kortsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis:  5 – 6 mill kr 

 

- Utfasing dobbeltrom  

Kan frigjøre ressurser til Hjemmebasert omsorg  

 

- Ikke bruke tjenester fra vikarbyrå 

Billigere å bruke egne ansatte 

 

- Evaluering 3 pilot turnuser  

            Sommer/Høst 2013  

 

- Rehabilitering & Korttidsavdeling  

Må behandle riktig pasientgruppe  

 

- Bedre bruk av sykepleierressurser gjennom bedre 

            samhandling mellom avdelinger og enheter  

-  Redusere nattevakter  med minimum 1 nattevakt Juni 2013 

 

- Vurdere alle kjøp og reiser  

- Gjennomgang av alle Prosjektstillinger  

- Storkjøkkenet må vurdere råvarebruken 

 

 

Langsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis: 7,5 mill kr 

 

- Administrativ organisering  

            Vurdere ledertettheten i samordningsområdet 

 

- Riktig tjenestetilbud til brukerne  i hht omsorgstrappa  

Iplos - Registrering og oppfølging av ca.400 brukere  

 

- Rendyrking av Hjemmetjenesten ved å skille ut Hjemmehjelp fra Hjemmesykepleie 

             

- Hverdagsrehabilitering ved å etablere «hjemme-trenere» for selvhjelp 



             

- Torggata 16 - Optimalisering av drift gjennom samlokalisering (2014) 

             

- Gjennomgang av Nattjenesten  

- Paviljonger i drift som omsorgsbolig  

- Bemanningskontoret kan gi resultater i form av bedre turnuser og mindre vikarinnleie 

 

I annen sak fremmer rådmannen forslag til en varig strukturell endring i helse og 

omsorgstilbudet i Sulitjelma. De kostnader som følger med denne omleggingen forutsettes 

dekket innenfor de totale rammer som omsorgstjenesten nå disponerer. 

 

 

 

OPPVEKST/KULTUR: 

 

Kortsiktige tiltak:  Forventet årseffekt: 2,33 mill kr 

 

• Reduksjon av stillinger i skolesektoren               1,5 

• Vakant skolefaglig rådgiver                  1,0           

• Vakant enhetsleder barne og famileenheten-     1,0 

• Vakant stilling helsesøster fra og med sept 2013,     0,75 

 

• Interne omprioriteringer 

• Fokus på vikarer 

• Vakanser 

• Avvikling av arbeidsavtaler 

• Mere fokus på samhandling 

 

• Mulige tiltak utover dette: 

 

              Avvikle det pedagogiske tilbudet på familiesenteret som ikke er en lovpålagt                            

                    oppgave. Innsparingspotensiale på årsbasis ca 0,5 mill kr. 

         

                    Dette tiltaket bearbeides videre og blir ev realitetsbehandlet på et senere 

                    tidspunkt. 

 

Langsiktig tiltak: 

 

• Fra 2016/2017 vil endringer skole- og barnehagestruktur gi en økonomisk gevinst 

 

 

PLAN OG KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER: 

 

Kortsiktige tiltak: Forventet årseffekt: Budsjettrammen skal overholdes 

 

Enhet Bygg/eiendom/idrett: 

 

 Sommerstenging Fauskebadet 



 Stenging av Sulisbadet  permanent 

 Ny renholdsplan, eksisterende plan er mer enn 15 år gammel, samtidig som vi ser fra 

FDVU analysen at kostnadene innen renhold er for høye. 

 Ikke inntak av vikar før etter 3 dager. Brukerne må ivareta enkelte funksjoner og ettersyn, 

toalett o.l.  Egne ansatte brukes som sykevikarer, ved å flytte personell fra en virksomhet 

til en annen.  

 All overtid skal beordres/godkjennes. Overtid som ikke er godkjent/beordret  blir ikke 

utbetalt. Unntak er nødsituasjon som oversvømmelse eller brann o.l. Ansvarlig : alle  

 Energiregistrering på hvert bygg og oppfølging i forhold til tidligere år. Avvik faktureres 

bruker.( Månedlig gjennomgang ved ansvarlig vaktmester) 

 Ikke byggrelaterte kostnader er brukers ansvar.  

 SD anlegg og styringer: Nattsenking, helgestopp, stopp i ferier og bevegelige helligdager. 

Kun full belastning på ventilasjon når bygge er i fullt bruk. Lettere bruk av byggene 

krever ikke ventilasjon, dører og vinduer brukes til lufting 

 Minimum vedlikehold bygg  -  kun liv og helse og forebygging som kan forhindre 

ytterligere skader og/reduserte inntekter. 

 Helse/sosialsenter i Valnesfjord er et bygg som delvis er i bruk. Noen av kommunens 

funksjoner kan flytte inn hit og ut fra leide arealer. 

 

 

Enhet VVA: 

 

 Høy terskel for når mannskaper rykker ut i fm vedlikehold av veger (også brøyting) 

 Kun brannslukking av vegskader, kantslått, merking av fotgjengeroverganger, høvling 

grusveger. 

 Ikke pærebytter gatelys i år 

 

 

Rådmannen viser til foranstående gjennomgang og ber om tilslutning til de tiltak som 

foreslår/prosesser som gjennomføres. 

 

Rådmannen forutsetter fortløpende å komme tilbake til driftsutvalget hvor den økonomiske 

status vurderes og ev nye tiltak blir lagt fram. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse. 

 

 

DRIF-049/13 VEDTAK-  22.05.2013 
 

Mailen Toften (H) foreslo endring i plan og kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Ønsker å endre punktet til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 



 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

H’s forslag kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag (egen sak) ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med H’s endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 3 

stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

ELD-018/13 VEDTAK-  30.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

FOR-051/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 



 

 

KOM-045/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Rådmannen til videre forføyning    

Økonomisjef    
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PERSPEKTIVMELDING 2014-2025 

   

 
Vedlegg: Perspektivmelding 2014-2025 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

3. Fellesinntektene slik det fremkommer i perspektivmeldingen , unntatt statlige 

rammeoverføringer, blir benyttet som en forutsetning i økonomiplanperioden 2014-2017. 

Statlige rammeoverføringer i perioden oppdateres iht statsbudsjettet.  

4. Budsjettrammen 2014 for alle resultatenhetene samlet er 460,6 mill. kroner.  

5. Rådmannen fordeler totalrammen på de enkelte resultatenhetene, slik at 

rammebudsjettering kan gjennomføres. 

 

 

FOR-052/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

To første pkt. i rådmannens innstilling vedtas. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

 

 

KOM-046/13 VEDTAK-  20.06.2013 



 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    
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HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: 1. Utredning fra arbeidsgruppe samordningsområde Helse og omorg 

 

Sammendrag: 

 

Kommunestyret har i sin 25/13 fattet følgende vedtak: 

 

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede fremtidige alternativer i Sulitjelma mht. å 

ivareta kommunale tjenester innenfor områdene helse og omsorg. 

Saken legges fram for driftsutvalget 22. mai og sluttbehandles i kommunestyret 20. juni. 

 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe som har 

gjennomgått problemstillingene og fremmet en anbefaling mht det fremtidige helse og 

omsorgstilbudet i Sulitjelma. 

 

Arbeidsgruppens utredning vedlegges og er grunnlaget for de endringene som rådmannen 

foreslår i dette saksfremlegget. Rådmannen har forståelse for de argumenter som fremføres for 

videre institusjonsdrift for Sagatun i Sulitjelma. Når så rådmannen foreslår en endring av 

driftsform fra institusjonsdrift til omsorgsboliger er det av hensyn til kommunens vedtatte helse-

og omsorgsplan (og de utfordringer som beskrives der), økonomi samt fremtidig sammensetning 

av befolkningen som er avgjørende moment for å foreslå en slik markant dreining i tilbudet i 

Sulitjelma. Rådmannen har også forståelse for at en slik markant dreining i helse-og 

omsorgstjenestene i Sulitjelma kan oppfattes som drastiske. Rådmannen forstår det, men har 

vektlagt kommunens fremtidige evne til å ivareta tilbudet til sine innbyggere på en god og 

effektiv måte innenfor tilgjengelig ressurser.  

 

Når kommunestyret tidligere vedtok helse- og omsorgsplanen var det i den forståelse av antallet 

innbyggere over 80 år i perioden fremover vil øke og at kommunens tjenestetilbud samtidig må 

endres for å møte denne situasjonen. Samtidig vil det være i alles interesse å bidra til at den 

enkelte innbygger får bo lengst mulig i eget hjem. Kommunen skal legge til rette for dette og 

ikke minst gjennom forebyggende tiltak bygge opp under den enkelte innbyggers evne til å bli 

boende lengst mulig hjemme. Derfor må i langt større grad kommunens ressurser omdisponeres 

fra institusjonsdrift til hjemmebaserte tjenester.  

 

Fra 2009 til 2029 vil totalt antall eldre over 80 år øke fra 491 til 732 personer. Dersom vi ikke 

allerede nå forbereder oss gjennom at våre innbyggere kan bo lengre hjemme, vil vår evne til å 



yte helse-og omsorgstjenester til befolkningen bli kraftig utfordret rent driftsmessig. Fra et 

økonomisk/driftsmessig synspunkt vil det ikke være mulig å opprettholde nåværende driftsform 

innenfor helse-og omsorg uten at man endrer driftsform (altså fra institusjon til hjemmebaserte 

tjenester) eller omdisponerer midler fra andre områder av kommunens tjenestetilbud til helse-og 

omsorg. Dersom kommunestyret skulle velge å opprettholde nåværende driftsform innenfor 

helse-og omsorg, dvs med stor vekt på institusjonsdrift inkludert desentralisert institusjonsdrift 

vil en i fremtiden måtte overføre relativt store ressurser til helse-og omsorg gitt det faktum at 

sektoren allerede i dag har et merforbruk utover tildelt budsjett. Da blir spørsmålet hvor en skal 

hente disse ressursene fra.  

 

Det er etter rådmannens mening nødvendig å gjennomføre endringer innen helse- og omsorg de 

neste 2-3 årene for å være forberedt på de endringer som skjer i befolkningssammensetningen. 

Dersom vi ikke allerede nå endrer oss vil vi ikke ha kraft og ressurser til å møte behovene i 

befolkningen etter 2020.  

 

Oppsummert er rådmannens sterkeste motivasjon for å foreslå de grunnleggende endringer mht 

helse-og omsorgstjenester i Sulitjelma som følger; 

 

1. oppfylle de nasjonale føringer om sterkere hjemmebaserte tjenester, 

2. legge til rette for at innbyggerne kan bo lengre i egen bolig, 

3. forberede oss på de endringer som skjer aldersmessig i befolkningen, og 

4. sørge for at vi i fremtiden har bærekraftige løsninger for våre innbyggere. 

 

Rådmannen gir derfor sin tilslutning til konklusjonene fra arbeidsgruppen.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det etableres det 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger i Sulitjelma. 

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke. 

3. Rådmann framlegger i egen sak til Kommunestyre, en driftsplan for hjemmebaserte 

tjenester i Sulitjelma. 

4. Spørsmålet vedrørende evt bruk av nåværende lokaliteter for «Sagatun Helse og 

sosialsenter» som omsorgsbolig, gjennomgås og utredes som del av ovennevnte. 

 

 

DRIF-048/13 VEDTAK-  22.05.2013 
 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

ELD-017/13 VEDTAK-  30.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

KOM-047/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Per-Gunnar K. Skotåm (R) foreslo: 

Legetjenesten i Sulitjelma videreføres snarest mulig. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

Rådmannens forslag med følgende pkt. 1: 

Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger i 

Sulitjelma. 

 

H’s forslag fikk 7 stemmer og ble forkastet. 

R’s forslag fikk 11 stemmer og ble forkastet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes 

omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Rådmann til videre forføyning    

Økonomisjef    
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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 

   

 
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. 

 

 

KOM-048/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

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. 

 

5) 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 

 

 
Utskrift sendes:     

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

NY VEG MED TILHØRENDE RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - 

KLUNGSET 

   
Vedlegg: K-sak 96/06  

Brev fra Statens vegvesen datert 12.7.2010 

    

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har avholdt møter med Statens vegvesen den 22. april og 2. mai. Bakgrunnen 

før møtene har vært behovet for å gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i sentrum som 

del av tilrettelegging for ny skole på Vestmyra. Som en del av disse møtene har også en 

eventuell omlegging av RV 80 blitt diskutert.  

Planområdet for omlegging av RV 80 på strekningen Vestmyra – Klungset ligger like øst for 

bompengeprosjektet Røvika – Straumsnes. Planen omfatter bygging av rv. 80 i ny trase nord for 

bebyggelsen i deler av Fauske, samt kryssomlegginger i begge endene av parsellen. Den nye 

veglinja ligger inne i kommuneplanen. Det foreligger ikke noe formelt plangrunnlag ut over 

kommuneplanen, og følgelig heller ikke noe eksakt kostnadsoverslag.  

Prosjektet består av bygging av ny veg. Med det som utgangspunkt, og vurdert opp mot forslag 

til NTP, vil det ikke være økonomisk ramme for full statlig finansiering av prosjektet før i neste 

NTP-periode; dvs. etter 2023. 

Finansiering av prosjektet i en kombinasjon med statlige bevilgninger og bompenger kan gi 

tidligere bygging. 

Et alternativ kan være statlig finansiering av rundkjøringene ved bruk av midler fra de såkalte 

programområdene, mens mellomliggende strekning finansieres med bompenger. Som oppfølging 

av NTP skal Statens Vegvesen presentere et mer detaljert handlingsprogram for perioden 2014 – 

2017 til høsten, der programområdemidlene fordeles på enkeltprosjekt. Handlingsprogrammet 

stadfestes i februar 2014. 

I sak 96/06 den 5.10.2006 vedtok kommunestyret i Fauske å dekke 50 % av 

planleggingskostnadene ved utarbeiding av reguleringsplan for strekningen Klungset/E6. Det ble 

bevilget inntil kr 500 000,- planen. Planleggingsarbeidet ble igangsatt men ble senere midlertidig 

stoppet. 

En omlegging av RV 80 fra Klungset til østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkmessig 

forbedring for trafikkmiljøet i Fauske sentrum. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en 

omlegging av denne traseen kan realiseres så snart råd er. Omleggingen er ytterligere aktualisert 



etter vedtaket om ny skole på Vestmyra med hensyn til å sikre trygg skolevei for elever fra 

Erikstad.  

For å få framdrift i saken vil rådmannen fremme forslag om at kommunen ber Statens vegvesen 

om å utrede omlegging av RV 80.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

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

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

PLUT-037/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

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

1: 

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

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

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

forslag. 

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

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

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

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

FOR-053/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

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

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 



 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for 

FL’s forslag pkt. 1. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

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

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

KOM-049/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

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

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 18 mot 10 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 1. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

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

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling  til videre forføyning    

Regnskapssjef    
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012. 

   

 
Vedlegg: 1. Tilstandsrapport 2012 

2. Eksamenskarakterer 10. trinn. 

3. Nasjonale prøver 9. trinn. 

4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlighetslovens § 13) 

 

 

Sammendrag: 
 

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som 

skole rapporterer til, PAS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra 

skolene i Fauske i forhold til eksamensresultater, nasjonale prøver (NP) for 5, 8 og 9 trinn, 

samt en tilstandsrapport om innholdet og trivselen i skolene på 7. og 10. trinn.  

 

De fleste resultater sammenlignes med kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt nivå, 

flere år tilbake i tid. 

 

Resultatene presenteres i flere ulike rapporter og dokumenter, hvorav det ene viser resultater 

på nasjonale prøver for 5, 8. og 9. trinn og er unntatt offentligheten (vedlegg 4). Dette fordi 

enkelte av enhetene og resultatene er så små at det vil kunne være mulig å spore dette tilbake 

til enkeltgrupper av elever eller enkelt elever direkte. 

 

Vedlegg 1, 2 og 3 er for kommunen som samlet enhet, og er dermed ikke unntatt offentlighet. 

 

Saksopplysninger: 
 

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning og engelsk (nytt fra 2012). Resultatene 

gis med tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå. 

 

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning og engelsk (bare 8. trinn). 

Resultatene gis med tallverdi 1, 2,3, 4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer 

høyeste nivå. Tallene for 5. og 8. trinn kommer fram i tilstandsrapporten. Tallene for 9. trinn 

følger som eget vedlegg (vedlegg 3). 

 

I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10 klasse 2011 og 2012 (se vedlegg 2) måles 

disse fra karakter 1 (laveste verdi) til karakter 6 (høyeste verdi). Resultatene viser en bedring i 

karakternivå fra 2011 i hele 3 av 4 fag. Størst var økningen i norsk sidemål med 0,8 poeng, 



som nesten utgjør en hel karakter. Den eneste nedgangen kom i matematikk, og utgjorde 0,1 

poeng. 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, 

læringsmiljø, trivsel blant elever og lærere, mobbing, mestring, faglige utfordringer osv.  

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

De ulike resultatene viser at det jobbes godt med den faglige siden av skoledriften i Fauske 

kommune, og at mange resultater og indikatorer på tilstanden i skolen peker i riktig retning 

det siste skoleåret. Særlig ser vi dette i forhold til oppgangen i eksamenskarakterer, samt 

nasjonale prøver for 8 trinn i lesing, regning og engelsk. 

 

Tilstandsrapporten forteller også om elever som trives med lærerne sine, og at de får faglige 

utfordringer som gir de mulighet til å forbedre sine prestasjoner.  

 

Oppsummert viser resultatene at det har vært gjort en god jobb ute på den enkelte skole og i 

det enkelte klasserom i den daglige driften gjennom siste skoleår. Forhåpentligvis vil de 

prosjekter og satsningsområder vi har prioritert siste skoleår bidra til at denne trenden 

fortsetter å utvikle seg i samme retning også i årene framover. 

  

INNSTILLING: 
 

Driftsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

DRIF-019/13 VEDTAK- 10.04.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Driftsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

KOM-032/13 VEDTAK- 08.05.2013 
 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide 

og føye til lokale mål og vurderinger for hver indeks, samt en oppsummerende 

konklusjon. 

 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide 

for føye til lokale mål og vurderinger for hver indeks, samt en oppsummerende 

konklusjon. 

 



  

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Etter at saken har vært til behandling i kommunestyret den 8.5.13 er tilstandsrapporten 

omarbeidet med lokale mål og generelle vurderinger for de faktorene den gir verdisettinger 

på.  

 

Skolene i Fauske skal i årene fremover ha fokus på forbedringer på de områdene vi trenger å 

jobbe mere med, samt fremheve betydningen av faglige og sosiale utfordringer som treffer 

hver enkelt elev slik at alle får muligheten til å ta ut sitt eget potensiale, uavhengig av de 

natur- og miljømessige forutsetninger hos den enkelte. Dette gjøres blant annet gjennom 

satsninger som «Vurdering for læring» og ICDP i skolen. Faglige og menneskelig dyktige 

lærere skal bringe skolene i Fauske videre mot sine mål. 

 

Skoleutvikling tar tid, men rapporten så langt viser at skolene i Fauske er på rett vei. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

 

DRIF-075/13 VEDTAK-  13.06.2013 
 

Arnt Pedersen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

KOM-050/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller 

bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

   

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

Notat fra landbruksansvarlig. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Henry P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av 

Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten 

Kartdata AS (SKD). 

 

Planområdet omfatter areal tilhørende to landbrukseiendommer, gnr. 62 bnr 1/5/40 og gnr. 62 

bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbrukseiendommene er henholdsvis 929,5 

da og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende 

lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbruksareal og friområder, samt vise eksisterende 

veisystem.  

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg, felles atkomst, annen veggrunn-

tekniske anlegg. 

3. Grønnstruktur: friområde 

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

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.11. 

Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og 

en liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tillatt. 

 

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

 

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

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 



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

kommentarer direkte til disse. 

 

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

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

 

Internt notat med kommentarer fra landbruksansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt 

til fylkesmannen. 

 

Kommentar fra barnas representant er som følger: «Har sett gjennom saken og har 

ingen  innvendinger  mht barn og unges behov.  Jeg forutsetter at trafikksikkerhet ivaretas 

med tanke på skolevei etc.» 

 

Rådmannen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved 

busstransport. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

INNSTILLING : 
 

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

for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-016/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

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

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.13 - 21.04.13. Det 

er innkommet seks uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Det er 

ingen innsigelser til planen fra offentlige myndigheter. 



 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn". 

Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 12.04.2013 

 

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

kommune 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende 

uttalelse: 

Planfaglig uttalelse 

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

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

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

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Sametinget, 13.03.13 

Forslag til områderegulering for Kosmoåsen i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 27.02.2013. 

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

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



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

anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 

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

ledd. Kulturrninnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i 
følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 
for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i 

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c. 

 

 

 

Fylkesmannen, 05.04.13 

Fylkesmannens høringssvar - Reguleringsplan - Kosmoåsen -Fauske 

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

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

• LEK1-2: Disse av avsatt i planutkastet, men i planbestemmelsene står det at det kan 
opparbeides lekeplass. Slik bestemmelsene er utformet, vil det altså ikke være krav 
om opparbeidelse av lekeplasser her. Dersom kommunen mener at det bør være 
opparbeidet lekeplass med lekeapparater e.l, må dette inn i planbestemmelsene som 
et krav, også i forhold til rekkefølgebestemmelser. 

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

• Naturmangfoldloven: Vi minner om at detaljreguleringsplan må vurderes i henhold til 
formålet i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern. Det er et krav etter nml § 7 at miljørettsprinsippene i 
nml §§ 8 til 12 skal gjøres rede for (skriftlig) og legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet gjennom endelig vedtak av plansaken. 

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



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

 
Vurdering/Anbefaling: Angående LEK1-2. Med bakgrunn i regulerte tomtestørrelser og store 

friarealer forøvrig settes det ikke krav om rekkefølgebestemmelser angående lekeplasser. 

Rådmannen vurderer at områdene LEK1/LEK2 skal opparbeides til lekeplass etter behov. 

 

Angående FRI4 og FRI6. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 10 m vest for 

B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4 som avgrenses av 

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

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

mangfold. 

 

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet, deriblant ved forvaltning av fast eiendom.  

 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er forslaget til reguleringsplan vurdert etter lovens §§8-

12.  

Etter innspill og anbefaling fra Fylkesmannen i Nordland er det gjort en nærmere vurdering 

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

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

saken.  

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

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

reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten. 

 

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfylling av 

utbyggingskvoten for LNF-B2 på 14 boliger. Vurdering av ytterligere nye boliger i LNF-B2 

skal vurderes i ny rullering av kommuneplanens arealdel. Det påregnes oppstart av ny 

rullering av arealdelen i løpet av 2013. 

 

 

Fauske Eldreråd 17.04.13 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 15.04.13 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

Vedlegg:      Forslag til områderegulering for Kosmoåsen 



Sammendrag: 

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

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

INNSTILLING : 

Fauske kommunale råd for likestilling for funksjonshemmede har ingen merknader til 

forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

 

FUN-012/13 VEDTAK- 15.04.2013 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 15.04.13 

Forslag områdereg Kosmoåsen-uttalelse miljørettet helsevern 

Det vises til offentlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen. 

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

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 

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

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

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

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

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

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



Vår vurdering/uttalelse 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKASINVEIEN I FORSLAG TIL 

OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

 

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

 

Hei! 

Skrivemåten av begge disse navneformene høres grei ut. 

  

Vennlig hilsen  

Astrid Sann Evensen, rådgiver 

  

  

 

Astrid Sann Evensen 

Rådgiver 

Språkrådet 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø 

Tlf. 77 64 42 78 

 

 

 

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

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 



 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-051/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2985      

      Arkiv sakID.:   12/808  Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    035/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.05.2013 

 052/13 KOMMUNESTYRE  20.06.2013 

 

 

 

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

     

 
Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse. 

Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Skår Eiendom AS v/Ketil Skår fremmer privat forslag til detaljreguleringsplan for Storgata 

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

 

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

(del av E6) i Fauske sentrum. Området ligger mellom E6 og sjøen, ca. 160 m øst for Statoil.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fylling i 

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

skal foregå innendørs. Plankartet viser også eksisterende atkomst og parkering. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Energianlegg. 

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

anlegg, Parkeringsplasser. 

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

 

 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske Østre, del 1, vedtatt av 

kommunestyret 

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

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

Fauske Sentrum, del II vedtatt av kommunestyret 03.02.11. Her er området på land avsatt til 

forretning/kontor (F/K25) og bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som 

vannareal for allment friluftsliv. 

 

   

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



Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

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

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

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

kommentarer direkte til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. Ved intern høring har det ikke 

kommet noen innvendinger til dette forslaget. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

INNSTILLING : 
 

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

detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-005/13 VEDTAK-  05.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Storgata 98. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse. 

Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13. 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.02 - 05.04.13. Det er 

innkommet 8 uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 



SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn". 

Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 13.03.2013 

"Planfaglig uttalelse 

Planforslaget omfatter området mellom E6 og sjøsiden nordøst for Fauske sentrum, og 

skal tilrettelegge for forretning, kontor og verksted samt fylling i sjø. 

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

annet fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 

med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 

Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 

markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes 

at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

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

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

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 75650523. " 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i 

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c. 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 22.03.2013 
 

"Konklusjon 

Kommunen skal påse at faren for naturbetinget fare er tilstrekkelig utredet for planen vedtas. 

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geotekniske vurderinger 

utført av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt 

krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering. 
 

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

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Krav om geoteknisk vurdering er ivaretatt i 

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt a. 

 

 



Kystverket Nordland, 25.03.2013 
 

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

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

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

delegert til kommunen som rette innstans." 

 

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

 

 

Statens vegvesen, Region nord, 01.03.2012 

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

 
Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 

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

forslag detaljregulering av Storgata 98". 

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Fauske Eldreråd 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

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

 

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

samt ny behandling i planutvalget, angående detaljregulering av Storgata 98 

grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.» er tatt med som eget vedlegg i saken. 
 
 
Merknad: 

 

Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved 

"nnnnn". En vurdering følger etter hvert sitat. 

 
 
Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der undertegnede viste 

til feil og mangler i planbeskrivelsen og ba om at den ble trukket tilbake fra offentlig ettersyn 

inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en skriftlig henvendelse, og sa hun ikke kunne 



gjøre noe basert på en muntlig samtale. Undertegnede har vansker med å forstå dette, 

ettersom Fauske Kommune sitter med de samme opplysninger som undertegnede. 
 
Vurdering/Anbefaling: Rådmannen krever skriftlig tilbakemelding på alle høringsuttalelser 

til reguleringsplaner. 
 
 

Undertegnede stiller også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til offentlig 

ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og påskeferien kommer 

innenfor disse 6 ukene. 
 

Vurdering/Anbefaling: Forslag til detaljregulering for Storgata 98 har ligget til offentlig 

ettersyn i overkant av 6 uker. Tove Marie Volden har gjennom e-post sendt 21.03.13 fått 

mulighet til utsatt frist for innspill på ytterligere 10 dager, fram til 15.04.13. 
 

 

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene: 

 

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

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

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

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

 
Plankartet dekker området som er bestemt skal være med i reguleringsplanen og er ikke 

begrenset av tomtegrensene til Skår Eiendom AS. Planområdet omfatter følgende 

eiendommer: 

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

 Del av E6, Gnr 120, bnr. 1 – eid av Statens vegvesen 

 Del av Gnr. 103. bnr. 139 – eid av Fauske kommune 
 
 

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra 

Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående 

tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i 

teksten kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godkjent tilbygg som er oppført i 

strid med gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i 

offentlige høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert i 

Saltenposten). 

 

Viser til Fylkesmannens sitat: 

«Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetillatelse for oppføring av tilbygg i 

Storgata 98. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det 

er lagt til grunn feil tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan 

ikke godtas. Partene er uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannen forutsetter at 

tillatelse ikke gis før denne er endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket 

er i samsvar med reguleringsformålet.» 
 

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat: 
 

«Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er 

innkommet samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider 



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

19.05.2011 opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstillatelse for 

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

I gitt rammetillatelse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4,0 m fra felles 

grense med eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskiftesak framkommer at avstand til 

fellesgrense er mindre enn 4,0 m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetillatelse ikke 

lengre er tilstede.» 

 
 

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble 

opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011. 

Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til 

detaljregulering for Storgata 98. 

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

er ikke oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst 

for Storgata 100 (markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde(markert 

med grønt) ligger lengre mot øst enn det her er illustrert. 

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

del 1 vedtatt av kommunestyret 02.07.98. Dette har ingen sammenheng med nye grenser 

fastsatt i 2012 på eiendommen gnr. 103, bnr. 218 (Storgata 100). 





 Undertegnede mener at bruken av %BYA medfører usikkerhet i forhold til byggets 

størrelse i fremtiden. En eventuell framtidig godkjenning av utfylling i sjøen, eller 

endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.  

a.  Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i 

Storgata 98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.  

b.  Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tillatelse til 

dispensasjon fra dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den 

grad det er nødvendig for at tilbygget få stå.  

 Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tillat 

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

bruk av %BYA , men heller reguleres ved bruk av Tillat bruksareal (T-BRA) og da 

begrenset til den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes 

også at bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).  
 

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

ikke utvides ytterligere.  

 

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

2
 

for F/K/V-2. Det blir jfr. planbeskrivelsens punkt 3.1 en endring av gjeldende utnyttelsesgrad 

fra U=0,3 til planlagt %-BYA=48% der parkering inngår. 




Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel stilles 

krav til oppmerking av tillate parkeringsplasser i fremtidens plankart. 



 

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

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

konsekvens av vedtatt plan.  
 

 

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

A2, gir en dårlig framstilling av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og 

tilbygg i storgata 98.  
 

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

Asbjørg Olsen. Bildeframstilling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som 

tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser. 
 

 
Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100 veirett på 

«veien A2». 
 

Vurdering/Anbefaling: Privatrettslige avtaler skal ikke være med i reguleringsplanen. I 

privat avtale mellom Skår eiendom AS, eier av gnr. 103, bnr. 673 og Asbjørg Olsen, eier av 

gnr. 103, bnr. 218 er følgende bestemt:   

«Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom eiendommene.» 
 

 

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

måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.  
 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i 

reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d: 

 

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5 

m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til 

E6. 
 

 

Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo, 

undertegned synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og 

tilbygg 

 

Vurdering/Anbefaling: Konsekvenser er utredet i reguleringsplanens punkt 1.6. Oppsett av 

tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen. Bildeframstilling av 

naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens 

område og omgivelser. 

 

 Undertegnede ønsker som kjent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til 

også å omfatte verksted. 

 
«For å ivareta eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) 

medtas derfor formål for verksted i tillegg til forretning/kontor.» 

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



endring av reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat: 
 

«Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av 

rør og installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og 

innebærer en bruksendring.» «Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget 

har vært rørleggervirksomhet siden 1972. Type drift har vært den samme hele tiden, og det 

vil ikke bli noen endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har 

økt, og plassmangel er årsaken til at en ønsker å bygge ut.» «Fylkesmannen forutsetter at 

kommunen ved sin nye behandling av saken foretar en vurdering når det gjelder 

virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i samsvar med reguleringsformålet.» 
 

 I 1972 overtok rørleggerbedriften «Rør Nilsson» Oppegårds mel lager. 

Bedriften foretok begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere 

perioder av dagen. 

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

siden 1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot 

en utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner – som 

etter undertegnedes oppfatning er industri. 
 

 
Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

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

har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det 

gjelder nabovarsling i saken… Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist 

til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig. 

Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for 

eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfylling.» 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift. 

 
 

 Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiller det 

som. Sitat: «For naboeiendommen i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge. 

Men det gir mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge 

noe ut over ettermiddagen.» 

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

Asbjørg Olsen. Bildeframstilling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vurdert som 

tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser. 
 
 

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

litt av ytre del av Fauskevika. 

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

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

utsikt til sjø. 

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

 
Vurdering/Anbefaling: Tap av sjøutsikt mot sørvest utgjør ca. 25 grader. Angående 

vinkelmål kan en full sirkel deles i nygrader eller grader. Henholdsvis 400 gon eller 360 



grader. Beregnet endring i prosent er gjort med utgangspunkt i en full sirkel på 360 grader. 

Endring av sjøutsikt er da ~7 %. Regner man prosent ut fra den total sjøutsikten vil dette 

utgjøre ~18 %. 

Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert 

utsikt. 

 

 

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

sentrumsområder forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen 

bør fjernes ettersom eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere 

byggeprosesser hos naboer mot sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga 

hotell) i tillegg til at strandlinjen er fullstendig endret grunnet enorme utfyllinger – 

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

 
 

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

forvente noe redusert utsikt. 

 

 

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

har fått for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt. 

Storgata 100 ville hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til 
fremtidig utnyttelse  om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt. 

a. Opprinnelig bygg skulle «være som den er» dvs uten tilbygg av noe 

slag. 

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

er oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg. i flukt med Brygga 

Hotell). 

 Dette ville medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100. 

 Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata 100 i 

framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som ville gitt bedre 

utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden 

Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgata før tilbygget var 

oppført, men fikk avslag fra Aakerlie. 

 

 

Vurdering/Anbefaling: Angående påstått tap av bruks- og tomteverdi. Siden bindende 

detaljplan gjelder regulering av de fysiske ressurser, kan det ikke gis bestemmelser om 

økonomiske forhold eller plikter/rettigheter. 

 

Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen. 

Kommunen har ingen gjeldende reguleringsplaner som legger føring for veiforbindelse fra 

Sjøgata til Storgata 100. 

 

 

 Undertegnede mener det ikke er grunnlag for planbeskrivelsens konklusjon i punkt 

1.6 og mener denne setningen bør fjernes: 
 

 



«Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende 

eiendommer» 

 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen vurderer at konsekvenser ikke er så vesentlige at 

planbeskrivelsen må endres og at plansaken må ut på ny høring. 

 

 

Angående punkt 2.1 Planområdet: 
 

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert. 

 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anser at oversikt i planbeskrivelsens punkt 2.1 er 

tilstrekkelig for å vise planområdet og omkringliggende omgivelser. 

 
 
Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk: 

 Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst. 

 

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

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

å vise eksisterende arealbruk. 
 

Angående punkt 2.5 Energi: 
 

 Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98, 

men er også lagt uten tillatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket 

ligger for øvrig helt i tomtskillet (på det som før forlik lå inne på eiendommen 

til Storgt 100) og er skjemmende.  

o På dette grunnlag ville vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få 

tilgang på energi. 

 

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

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

regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet vurdert som ikke søknadspliktig. 

Kollekorrør ligger innenfor marbakke på eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Varmeveksler er 

lokalisert innomhus. 

 

 

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

det?  

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

energianlegg, på 28 m
2
 rundt eksisterende fordelingstrafo tilhørende Fauske Lysverk. 

 
 

Angående punkt 2.6 Grunnforhold:  

 Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.  

 



Vurdering/Anbefaling: På bakgrunn av dette ønsket har det blitt sendt e-post med tre 

vedlagte notater angående geotekniske vurderinger som er utført av Rambøll Norge AS. 

Denne e-posten ble sendt til Tove Marie Volden 21.03.13. 

 
 
Angående punkt 2.8 Støy:  

 Angående støy fra bedriften som angivelig vil bli mindre når sveisingen blir flyttet inn, 

dette gjelder nok bare så lenge produksjonen ikke trappes opp.  

 
Vurdering/Anbefaling: Viser her til planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c: 

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

rørleggervirksomhet.» 
 

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

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

reduseres når slike aktiviteter flyttes innendørs. Krav til støy er fastsatt i planbestemmelsenes 

§ 6.4, avsnitt a.  

 
 
Angående punkt 3.1 Planforslag: 

Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart 

ca. 1580 m2 og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt 

utfylling er på 160 m2.. 

 

Angående punkt 3.5Areal/formål.: 

 

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

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

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

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

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

 

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

2  

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

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

areal på 1831 m
2
 

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

1831m
2 er differansen et areal på 251m

2 er dette den reelle fyllingen? Om 

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

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

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

2  og 103/1385: 

110,8 m
2
), resten er utfylling i sjø, bør ikke det bemerkes? 

 Det er i tillegg gjort fyllinger i sjøen under grunnarbeider og bygging av 

tilbygg (stein , grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet 

i sjøen)Er dette arealet tenkt til å nngå i omsøkt utfylling i  sjøen ? 
 
Vurdering/Anbefaling: Plankartet dekker området som er bestemt skal være med i 

reguleringsplanen. Planavgrensningen er ikke styrt av tomtegrensene til Skår Eiendom AS. 

Summen av det totale planarealet er på 2384 m
2
, som beskrevet i reguleringsplanens punkt 

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



 

 

Angående punkt 3.7 Utbyggingsavtale:  

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

nylig.. 
 

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

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

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

tilstrekkelig utredet.  

 

 

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:  

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

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

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

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

reguleringsplanen. 

 

 

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat: 
 
«Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter 

preproduksjon av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt 

skepsis til produksjon av rør.» 
 

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav 

Saltenposten har nabo i Storgata 100 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av 

bedriften til også å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i 

brev til Fylkesmannen 
den 4. april 2011 og sier sitat: «Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel 
er 

årsaken til at en ønsker å bygge ut». Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det 

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

februar 2012, vi stiller oss av den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen 

igjen snakk om preproduksjon.» 
 

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspill i forhold til varslet 

detaljregulering, t forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfylling i sjø ved rekommandert 

nabovarsel mottatt 18. 

desember 2010. Det var da varslet en utfylling som var vesentlig større enn den som 

forespeiles nå, eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe 

som vil føre til at utfyllingen ikke ville gli naturlig inn og ville blitt som en» vorte på 

strandlinjen» 

 

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

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

har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det 



gjelder nabovarsling i saken… Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist 

til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig. 

Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for 

eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfylling.» 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift. 

 

 

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

gå m i s f o r s t å e l s e r : » 
 

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

komplisert saksprosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese 

dette. 
 

 

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel 

rekke viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her. 

Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter, 

der det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og 

en innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke 

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

kunne benyttes til parkering. 

Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetillatelse og igangsettelses tillatelse til tilbygget, 

til tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene.  Aakerli ga sågar tilbygget 

forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så 

måte måtte stå til rette for erstatningskrav. 

Kommunen vil heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe 

før alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilinformerer så undertegnede om at vi ikke kan 

be Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir 

kommunen Skår anledning til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer 

opp i Planutvalget – der Aakerli ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med 

søknad om oppsettende virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut 

som en ren nabogrense sak og ikke noe om for høy utnyttelsesgrad – rådmannen anbefaler 

avslag, noe planutvalget vedtar. Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke 

nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av både utbygger og Fauske kommune, pålegger 

kommunen føringer i videre behandling. 

Så Jordskifterettens avgjørelse som plaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo. 

Så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tillatelse. 

Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt og forliket enken inngikk med Skår da hun ikke 

hadde overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre. 

Ingen av disse viktige sakene er nevnt – det er da paradoksalt at man i overskriften sier man 

vil 

unngå misforståelser. 

 

 

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble 

opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.  

Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til 

detaljregulering for Storgata 98. 



 

 

Angående 1a.:  

Dette bør tilføyes punkt 1a.:  

Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: «For øvrig kan 

det her bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med 

reguleringsplanen, noe som er av vesentlig betydning. Det er stor forskjell på å samtykke til 

tiltak som er i samsvar med plan og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke 

er det». 

 

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble 

opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.  

Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til 

detaljregulering for Storgata 98. 

 

 

Angående 1c.:  

Sitat 1 c) «Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt 

kommunen 24.11.2010». Klage ble sendt den 23. 11. 2010 altså lenge før kommunalt vedtak i 

saken som først kom først 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen kom før 

klagefristens utløp. 

 
Angående 1d.:  

Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember2010, klage ble sendt både 

Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert 

før klagefristens utløp. 

  

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

klage før klagefristens utløp når denne er overholdt. 

 

 

Angående 1e.:  

Tove Marie Volden har hatt muntlig fullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fra første 

henvendelse til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har 

også vært tilsendt og godkjent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og 

deres eldste datter Lisbeth Anita Rød. 

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

er både Asbjørg Johansen og Tove Marie Volden høringsparter. Ønsket presisering av 1e anes 

ikke nødvendig for behandling av forslag til detaljregulering for Storgata 98. 

 
 
Angående 1f.: 
 

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel 

24.11.2010 - det er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er 

interessant i denne sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var 

den 18. desember 2010. 
 

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfylling den 23. 02.2011 er for 

oss ukjent. Undertegnede fikk mail fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif 



Johansens klage på utfylling i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke 

har mottatt søknad om utfylling fra Skår Eiendom – siden hørte undertegnede ikke mere om 

fylling i sjøen 
 

Det står at behandling ble utsatt jf. DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskiftesak? 

angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevde jordskiftesak. 
 
(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfylling i sjøen satte 

han spørsmål ved matrikkel/ ikke synes grenseinntegningen stemmer med hans erindring av 

grense stein mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har.  Fauske 

kommune prøver ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om 

kartforretning, og sier byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir 

oppgått. Leif Johansen ba så om grensegang mellom eiendommene, og fikk dato for dette 

først i februar 2011, så utsatt til snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på 

at gamle kart viser en annen grenselinje mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående 

for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp grensen og går direkte til Jordskiftesak uten 

behandling av grensen med Fauske kommune.) 

 
Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble 

opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.  

Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til 

detaljregulering for Storgata 98.  

DPLU sak 027/11 gjelder følgende:  

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

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

98, Fauske.»  
 
 

Angående 1g.: 

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med 

utfyllingssøknad å gjøre. Dette er to forskjellige saker, noe det er viktig å merke seg, forliket 

kommer i stand i forbindelse med jordskiftesak. At nabo har kjennskap til at Skår Eiendom 

ønsker en utfylling, som ikke er hverken behandlet eller godkjent, har ingen ting med saken å 

gjøre. 
 

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

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

At Skår blir hindret behandling av utfyllingssøknad grunnet eget krav om jordskiftesak er 

et paradoksalt.  Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne 

grensesaken vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. I 

en kartforretning ville også Fauske kommune måtte ha bidratt i større grad for å finne 

forklaring på hvorfor grensene er forskjøvet lengre øst i nyere kart. 
 

Hele denne saken angående både utfyllingssøknaden og byggesaken i forbindelse med 

tilbygget er snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke 

utfylling før man bygger. 

 

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble 

opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.  

Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til 



detaljregulering for Storgata 98. 
 
 

Angående punkt 2.  

Sitat: «Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken 

utover geoteknisk rapport fra Kumenje fra 1987» - Dette kan jo tyde jo på at utfyllingen ikke 

var berettiget.  

Edgar Skår har sagt at utfyllingen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi 

av et dokument fra Totalprosjekt-Nord A/S som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre 

for prosjekt fylling Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOH.) Her 

viser her vises Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt 

med.  

Reguleringsplan for Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser at fyllingene skulle 

stoppe før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da 

parkeringsplasser var tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av fler dokumenter 

fra Kumenje (se punkt 3 der det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 – fylling lagt i 

1988 ) 
 

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

få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fylling i sjø. 

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført 

av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i 

planbestemmelsene om geoteknisk vurdering. 

 

 

An gå e n d e p un k t 3 . 

Ser at Fauske kommune ikke er kjent med at det er gitt begrensninger i forhold til ytterligere 

fylling i sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos 

kommunen på dokumenter der dette er skrevet. 
 

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10/96 angående utvidelse av fylling 

utenfor Brygga hotell., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som 

konkluderte med at det var svært begrensede muligheter til utfylling. Legger ved Kumenjes 

beskrivelse og Skisse for utfylling, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte 

begrensninger i utfyllingen i 1996. 

er hentet fra (Skissen viser at fyllingen ikke skulle legges lengre enn  rett nedenfor  for vei 

som går på motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98). 

 

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

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

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført 

av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i 

planbestemmelsene om geoteknisk vurdering. 

 
 

Angående punkt 6.  

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

grunnlag av plassmangel 
 

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmannen av 19.05.2011 

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



har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det 

gjelder nabovarsling i saken… Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist 

til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig. 

Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for 

eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfylling.» 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift. 

 
 

Angående punkt 9.  

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

Vurdering/Anbefaling: Fra planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c: 

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

rørleggervirksomhet.» 

Innendørs verkstedarbeid tilknyttet preproduksjon av rør og annen rørleggervirksomhet anses 

ikke som industri der det er særskilte krav til avstand fra boligbebyggelse. 

  
 

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:  

Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt 

undertrefelling. Foto under viser tomteskille og utsikt mot øst. 
 

Vurdering/Anbefaling: Framstilling av naboeiendommer er vurdert som tilstrekkelig for å 

vise reguleringsplanens område og omgivelser. 
 

 

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

forespeilet oss. 
 

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har signalisert at det vil settes fokus på forskjønning av 

planområdet, både med tanke på kunder og tilgrensede naboer.  
 

 

 

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

 

Komplett dokument med tittel «Tilsvar angaende planbestemmelser og plankart 

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

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

Merknad: 

Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved 

"nnnnn". En vurdering følger etter hvert sitat. 

 

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

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

misforståelser.  

 



Sitat: « eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til 

form og materialvalg».  

Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f. eks heving av taket eller flere 

etasjer..  

Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYA) ikke skal overstige 376m2, men det er ikke 

nevnt noen høydebegrensning.  

 

o Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av 

eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og 

utforming de har i dag.  
  
  

Vurdering/Anbefaling: På bakgrunn av mulig mistolkning av mønehøyde i forslag til 

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

avsnitt a: 

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

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det 

samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
. » 

 

 
 d) Sitat: «Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget 

innenfor området Veg 1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende». 

 
 Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.  

Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på A2. Levegger 

/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom 

Veg 1 og A2 går.  

Dette for å sikre at Storgata 100 er skjermet for innsyn til det som lagres på Veg 1. 

 

 

Vurdering/Anbefaling: Området Veg 1 er ikke synlig fra gnr. 103, bnr. 673. Rådmannen 

anser at planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt d tilfredsstiller krav angående et ryddig 

utendørsområde der plassering av beholdere/containere ikke vil være til sjenanse for naboer til 

Storgata 98. 

 
 

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

eller annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.  

o Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene 

avtalte vegrett for storgata 100 på A2  

o Dette er også viktig at A2 og A1 gir fri siktlinje ved utkjøring til E6 

 

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i 

reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d: 

 

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5 

m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til 

E6. 



 

I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Johansen, eier av gnr. 103, 

bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom 

eiendommene. 

Privatrettslige avtaler kan ikke nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

 Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende 

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

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

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

rør blir lagt ned i fremtidig fylling. 

 

 

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

fortau.» 
 

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

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

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

Storgata 100. 

 

Vurdering/Anbefaling: I dialog med forslagsstiller framkommer det ikke noe ønske om å gi 

veirett på A2 utover privatrettslig avtale. Rådmannen vurderer derfor ikke å innlemme veirett 

på A2 i reguleringsbestemmelsene. Det henvises til privatrettslig avtale. 

 

 

 I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og 100, fikk Storgata 100 vegrett på 
denne vegen A1/ A2.  

 

Vurdering/Anbefaling: I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg 

Johansen, eier av gnr. 103, bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett 

over bnr. 673, mellom eiendommene. 

 

 

o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan 

benytte gangveien A1/A2 til bilkjøring.  

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

plankart forslaget er merket A1.  

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

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

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

 

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

avkjørsler til henholdsvis Storgata 98 og Storgata 100. 

 

 



Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV – 1  

a) Sitat: «Det er ikke tillat med tekniske installasjoner i dette området».  

 

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

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

beplantes rundt. 

Vurdering/Anbefaling: Skår eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i 

fremtidig fylling. Kollektorrør regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet 

vurdert som ikke søknadspliktig. Varmeveksler er lokalisert innomhus. 

 

 

Angående § 6.1 utbygging – rekkefølgebestemmelser..  

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

området.  
 

Vurdering/Anbefaling: Det er utført geotekniske vurderinger angående 

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

utfyllingen i sjø er forsvarlig ut fra de krav som er satt.  

 

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført 

av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i 

planbestemmelsene om geoteknisk vurdering. 

 
 

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

plantegningen se ut som en del av fylling og fyllingsfot blir fylt på nabogrunn om det 

ikke avrundes mere mot øst enn på tegningene. 

 

Vurdering/Anbefaling: I dialog med Skår Eiendom AS presiseres det at motfylling vil legges 

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

103, bnr. 218 ikke vil bli berørt. 
 

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

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

Rådmannen vurderer at realisering av planområdet vil være med på å styrke 

næringsgrunnlaget for Fauske sentrum, gjennom flere arbeidsplasser og økt tilgang til 

tjenesteytelser. Dette vurderes å veie tyngre enn de ulempene dette medfører for 

boligeiendommen Storgata 100. Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til 

detaljregulering for Storgata 98 vedtas. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 



 

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

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

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

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

begrensning. 

 

 

PLUT-035/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende 

endringer i planbestemmelsene: 

 

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

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

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

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

begrensning. 

 

 

KOM-052/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

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:  

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

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 settes følgende krav: 

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 

0,5 m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 

673/1385 til E6. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

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

begrensning. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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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. 

 

 

KOM-053/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD 

   

 
Vedlegg: K-sak 106/12 Hovedvannledning Vatnbygd – Finneid 

Kart over ledningstrase 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

K-sak 106/12 (vedlagt) viser bakgrunnen for prosjektet.  

 

Etter at vedtaket var gjort ble anbudskonkurransen avlyst og nye konkurransedokumenter for en 

åpen anbudskonkurranse utarbeidet. Fauske kommune fikk da inn tilbud fra 4 entreprenører. 

Disse anbudene tilfredsstilte ikke kravene i konkurransegrunnlaget. Fauske kommune valgte da, i 

samråd med Innkjøpsservice Advokatfirma AS, en annen konkurranseform (konkurranse med 

forhandling) hvor det er ført direkteforhandlinger med følgende 3 anbyderne; A. Moan AS, 

Saltdal Rør & Entreprenør AS og Thore Magnussen AS & Sønn. Det fjerde firmaet Artic 

Seawork AS valgte å ikke forhandle videre. 

 

 

Valg av entreprenør 

 

Etter forhandling er Saltdal Rør & Entreprenør AS valgt som hovedentreprenør for prosjektet på 

bakgrunn av at de leverte det beste tilbudet. Anbudsprisene er nå blitt høyere og prosjektet må 

tilføres midler for å la seg gjennomføre. 

 

 

Kostnadsoversikt 

 

Kontraktssum Saltdal Rør & Entreprenør AS inkl. byggeledelse og uforutsett: kr. 9,8 mill.  

 

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

 

Nytt tilleggslån:          kr. 3,5 mill. 

 

 



Opptak av tilleggslånet vil medføre en økning av den årlige vannavgiften på ca. kr. 50,- pr. 

abonnent pr. år. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

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

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

PLUT-038/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

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

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

FOR-055/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

KOM-054/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Ingen  

 
 

Saksopplysninger: 
 

I forbindelse med igangsatt arbeid med folkehelse i 2009 ble det definert mandat for 

folkehelsearbeidet samt opprettelse av folkehelseutvalg. (KOM-048/09). Utvalgets hensikt var å 

foreslå strategier og utarbeide planer for folkehelsearbeidet i Fauske kommune.  

 

Det ble lagt vekt på at folkehelsearbeidet handler om alle som bor i Fauske kommune og at det 

krever en solid politisk, administrativ og faglig forankring. Formannskapet ble styringsgruppe 

for folkehelsearbeidet. 

 

Siden 2009 har mye skjedd innen folkehelseområdet i Fauske kommune. Kommuneplanens 

samfunnsdel er revidert og folkehelse er sterkt fokusert i planen. 

 

Folkehelseutvalget fra 2009 består av: 

1) Ordfører i Fauske kommune 

2) Enhetsleder familiesenteret/helse 

3) Enhetsleder plan – utvikling 

4) Kommuneoverlege  

5) En representant fra NAV 

6) En representant fra Fauske videregående skole 

7) En representant rekruttert gjennom Fauske idrettsråd 

8) En representant rekruttert gjennom Fauske Frivillighetssentral 

9) En representant fra Valnesfjord Helsesportssenter 

10) En representant rekruttert gjennom Fauske næringsforum 

11) En representant rekruttert gjennom Kommunalt foreldreutvalg (KFAU) i Fauske kommune 

12) En representant fra Fauske eldreråd 

Sekretær: Folkehelserådgiver 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 



Folkehelseutvalget har ikke vært i drift på 1 ½ år. Ideen med å ha et bredt sammensatt utvalg er 

god.  Å samle alle medlemmene av utvalget og få et oppriktig engasjement i en ellers travel 

hverdag har vist seg å være utfordrende. Det er behov for å gjøre folkehelseutvalget om til et 

mere handlekraftig utvalg med færre representanter enn tidligere, og med politisk og 

administrativ deltakelse. 

 

Folkehelseutvalget mandat skal som tidligere vedtatt være å bidra til gode oppvekst- og levekår 

for alle i Fauske kommune (KOM-048/09). Arbeidet skal preges av fremmende strategier med 

fokus på faktorer som bidrar til helse og hvordan menneskelige ressurser utvikles. Dette 

innebærer konkret og målrettet arbeid på områder som skole og barnehage, bo- og nærmiljø, 

infrastruktur og byutvikling, fritid og arbeidsliv. 

 

Utvalget skal arbeide for at for innbyggerne i Fauske kommune får: 

 En god start i livet 

 En god oppvekst 

 Et helsefremmende voksen- og arbeidsliv 

 En helsefremmende alderdom 

 

For å få til dette skal utvalget arbeide for  

 å gjøre det enklere for individet å ta ansvar for egen helse 

 å etablere brede allianser for folkehelsearbeidet mellom offentlig, frivillig og privat sektor 

 å stimulere helsetjenesten til å forebygge mer og ha økt fokus på helsefremmende strategier  

 å utvikle kunnskapsbaserte tiltak og praksis på alle nivå og områder i kommunen  

 

Som tidligere er formannskapet folkehelseutvalgets styringsgruppe. 

 

Folkehelseutvalget representanter oppnevnes for 2 år av gangen, med mulighet til forlengelse for 

å opprettholde kontinuitet i utvalget. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 

 

FOR-063/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 



 

KOM-055/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Fauna KF v/Bror Myrvang    

Folkehelserådgiver til videre forføyning    

Rådmannen    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


