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GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 5/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2013 godkjennes. 

 

 



Jªqbmolqlhlii C^rphb Hljjrkb  

   

MI>K* LD RQSFHIF KDPRQS>ID 
 
Jªqbâ ql7 .6+-3+/-.0 Co  ̂hi+ -57-- Qfi _bê kaifkd7 P^hbkb -1/,.0 * -2/,.0 
Jªqb ko7 2,/-.0 Qfi hi+ .57-- Jªqbpqba7 >ajfkfpqo p̂glkp_vddbq) h^kqfk  ̂
 

 
QFIPQBAB M} J ´QBQ7  
Jbaibjjbo7 

Lqq^o Phgbiie^rd) G^kkb E^qib_obhhb) Ifkk Kloj^kk Dlaqcobapbk) H^qeofkb Jl^k I^opbk) 
Boifkd M^ij^o) Hgbqfi Pªo_lqqbk) >of Qliiâkbp+ 
 

S^o^jbaibjjbo7 
Psbfk Oldbo ?âapsfh) Qlob Pqbji^ka+ 

 
>kaob7 

Oâaj^kk) hljjrk^ipgbc) bkebqpibabo mi^k* ld rqsfhifkd) cloj^kkph^mppbhobqµo) mobppb+ 
 
 
RKABOPHOFCQBO7 
Sf _bhobcqbo jba sâob rkabophofcqbo ^q jªqb_lhbk bo cªoq f pĵps^o jba abq plj _ib _bpqbjq mâ jªqbq7 
 
C^rphb .6+-3+.0 
 
 
?bofq Sbpqs k̂k Glekpbk 
cloj k̂kph^mppbhobqµo 
 
 
 
 
Lqq^o Phgbiie r̂d 
rqs îdpibabo 

obmobpbkq^kq obmobpbkq^kq 

 
Molqlhliibk bo dlahgbkq ^s mi^k* ld rqsfhifkdprqs^idbq f jªqb ko            abk 
Elsbarqphofcq pbkabp7 
Loacªobo * Oâaj^kk * Hljjrk^ipgbcbo * Mboplk^ipgbc * ´hlkljfpgbc 
P^iqbk Hljjrkbobsfpglk 
?f_iflqbhbkb 
Ilh^i mobppb 
Mlifqfphb m^oqfbo 
Dormmbibabob 
 
Rqphofcq bo clobq^qq abk  .6+-3+.0  
 
JBOH K>ABO7 
 
Abq s^o fkdbk jbohk^abo qfi fkkh^iifkd ld a^dploabk+ 
 
Fkcloj^pglk co^ rqs^idpibabo7 

 ¡Pbkqo îphli ¬̂ – pfhofkd ^s _vdd+ Hljjrkbk e^o e^qq jªqb jba rq_vddbo+ Ab e^o bk 
^sq^ib jba bq pbiph^m plj ph^i pfhob _vddbq+ F cªopqb pqvobjªqb ph^i ab q^ lmm ofsfkd ^s 
_vddbq+ 

 



Mi^k* ld rqsfhifkdprqs^idbq aol mâ _bc^ofkd f clo_fkabipb jba hlkpbpglkpp^hbo s^kkho^cq+ F qfiibdd 
abiqlh7 
?iâc^ii >P   Qlsb J^o r̀ppbk 
Prifpho^cq >P   I^op Gle^kpbk 
     E^o^ia >kaobp̂ Pfjlkpbk 
     Pvkks^ Riibkps^kd 
     Mbo Pfsboqpbk %Pq^qphld Bkbodf& 
Kloa Kloph Pjâho^cq >P ?ifo obmobpbkqboq sba Prifpho^cq >P 
Pjâho^cq >P   Hljjbo fhhb 
Cgbiiho^cq >P   Hljjbo fhhb 
Pq^qphld   E^o^ia Orkaer̂d 
    Ebibkb Elijsfh 
S^kkljoâab P^iqbk  Qlopqbfk Hofpqf^kpbk 
Co^ ^aj+   Tfiebij Jlodbkpqfbokb 
    Ĝ k Bofh Gle^kpbk 
 
Cªo _bc^ofkdbk _ib abq eliaq bk lofbkqbofkd ^s oâaj^kkbk ld rq_vddbokb+ 
 
 
P^hpifpqb 
P̂ h ko+7 P̂ hpqfqqbi7 

-1/,.0 DLAHGBKKFKD >S J´QB?LH 
-10,.0 ABIBDBOQB P>HBO F MBOFLABK 
-11,.0 OBCBO>QP>HBO F MBOFLABK 
-12,.0 CLOPI>D QFI LJO}ABOBDRIBOFKD CLO PLI?>HH D}OA) 23,0 
-13,.0 IBFC IFKAPQÓ J * Ṕ HK>A LJ HG´M >S QFIIBDDPQLJQ QFI 

BFBKALJJBK DKO .-/ ?KO 14. 
-14,.0 A>EI*?VDD >P * Ṕ HK>A LJ HG´M >S QLJQBLJO}AB ?.2 F 

PG}EBF> 
-15,.0 PQFD P´OBKPBK * Ṕ HK>A LJ HǴ M >S QFIIBDDP>OB>I ELP 

C>RPHB HLJJRKB 
-16,.0 >JRKAPBK BFBKALJ >P * Ṕ HK>A LJ HG´M >S QFIIBDDPQLJQ 

ELP C>RPHB HLJJRKB 
-2-,.0 E´OFKD >S CLOPI>D BKAOFKDBO F CLOPHOFCQ CLO ?ORH >S 

JLQLOHG´OBQ V́BO F RQJ>OH LD M} FPI>DQB S>PPAO>D 
P>JQ FKSFQ>PGLK QFI } P´HB LJ } ABIQ> F CLOṔ HPLOAKFKD 
JBA BQ>?IBOFKD >S PK´P@LLQBOI´VMBO 

-2.,.0 Ṕ HK>A LJ JLQLOCBOAPBI F RQJ>OH 
-2/,.0 HI>DB M} C>RPHB HLJJRKBP SBAQ>H LJ FKKSFIDBIPB >S 

AFPMBKP>PGLK CLO I´VMBHǴ OFKD QFI KLOAI>KA PHFHOBQP 
 
 
 
 
  



-1/,.07 DLAHGBKKFKD >S J ´QB?LH  
 
FKKPQFIIFK D 7 

 
Sbai^dqb jªqb_lh ko+ 1,/-.0 dlahgbkkbp+ 

 
 
MIRQ*-1/,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Fkkpqfiifkdbk _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 

 
 
-10,.07 ABIBDBOQB P>HBO F MBOFLABK  
 
FKKPQFIIFK D 7 

 
Abibdboqb p^hbo q^p qfi lofbkqbofkd+ 

 
 
MIRQ*-10,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Hgbqfi Pªo_lqqbk %CI& clobpil7 
MIRQ sfpbo qfi hljjrkbpqvobsbaq^h ..1,./ ld cloj^kkph^mpp^h 54,./+ 
 
Sbaq^hbkb clorqpbqqbo ^q abq bo rkdaljp_lifdbo plj ph^i _vddbp mâ abqqb ljoâabq+ 
 
MIRQ _bo lj ^q hlkqoliirqs^idbq rkabopªhbo lj sbaq^hbq %AMIR -2.,.0& bo f qoâa 
jba qfaifdbob sbaq^h f hljjrkbpqvob ld cloj^kkph^m+ 
 
 
H^qeofkb Jl^k I^opbk pqfiqb pmªopjâi jba bdbk e^_fifqbq+ 
Larsen ble enstemmig erklært inhabil ved avstemming over FL’s forslag. 
 
 
FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 1 stemme. 
Fkkpqfiifkdbk _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
SBAQ>H7 
Abibdboqb p^hbo q^p qfi lofbkqbofkd+ 

 
 
-11,.07 OBCBO>QP>HBO F MBOFLABK  
 
FKKPQFIIFK D 7 

 
Obcboboqb alhrjbkqbo q^p qfi lofbkqbofkd+ 

 
 
MIRQ*-11,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 



 
Fkkpqfiifkdbk _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 

 
 
-12,.07 CLOPI>D QFI LJO}AB OBDRIBOFKD CLO PLI?>HH D}OA) 23,0  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI FKKPQFIIFKD7 
 

Jba egbjjbi f mi^k* ld _vdkfkdpilsbk ° ./*./) dlahgbkkbo C^rphb hljjrkbpqvob 
abq cobji^dqb clopi^d qfi ljoâabobdribofkd clo Pli_^hh dâoa) 23,0+ 
 
Obsfaboq mi^khôq ^s -0+-2+/-.0 %_rppiljjb clo / _rppbo& ld obsfaboqb _bpqbjjbipbo 
^s -4+-2+/-.0 dlahgbkkbp+ 
 
Kvb sbdk^sk fkkbkclo mi^kljoâabq bo Ivhhbiªhĥ  ld Phlibsbfbk+ 

 
 
 
MIRQ*-12,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi fkkpqfiifkd _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
FKKPQFIIFKD QFI HLJJRK BPQVOBQ7 
Jba egbjjbi f mi^k* ld _vdkfkdpilsbk ° ./*./) dlahgbkkbo C^rphb hljjrkbpqvob 
abq cobji^dqb clopi^d qfi ljoâabobdribofkd clo Pli_^hh dâoa) 23,0+ 
 
Obsfaboq mi^khôq ^s -0+-2+/-.0 %_rppiljjb clo / _rppbo& ld obsfaboqb _bpqbjjbipbo 
^s -4+-2+/-.0 dlahgbkkbp+ 
 
Kvb sbdk^sk fkkbkclo mi^kljoâabq bo Ivhhbiªhĥ  ld Phlibsbfbk+ 

 
 
-13,.07 IBFC IFKAPQO´J * P´HK>A LJ HG´M >S QF IIBDDPQLJQ QF I 
BFBKALJJBK  DKO .-/ ?KO 14.  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI S BAQ>H 7 

 
C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fkksfidb pªhk^a co^ Ibfc Ifkapqoªj lj hgªm ^s -)2 
abh^o co^ bfbkaljjbk dko .-/ _ko 0/- plj qfiibddpqljq qfi _lifdbfbkaljjbk dko .-/ 
_ko 14.+  

 
 
MIRQ*-13,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi sbaq^h _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
SBAQ>H7 
C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fkksfidb pªhk^a co^ Ibfc Ifkapqoªj lj hgªm ^s 
-)2 abh^o co^ bfbkaljjbk dko .-/ _ko 0/- plj qfiibddpqljq qfi _lifdbfbkaljjbk dko 
.-/ _ko 14.+  

 



 
-14,.07 A>EI*?VDD >P * Ṕ HK>A LJ  HG´M >S QLJQBLJO}AB ?.2 F 
PG}EBF>  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI S BAQ>H 7 

 
C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fjªqbhljjb pªhk^a co^ A^ei*?vdd >P lj hgªm 
^s qljqbdorkk mâ hljjrk^iq ljoâab+  

 
 
MIRQ*-14,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Lqq^o Phgbiie^rd %>M& clobpil kvqq mhq+ /7 
Hljjrkbk pbqqbo f dk̂d ^o_bfa jba â hi^odgªob ljoâabq jbiilj Dobmivkdsbfbk ld 
Cfkkbfaif^ clo _lifd_vddfkd+ 
 
Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
SBAQ>H7 
.+ C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fjªqbhljjb pªhk^a co^ A^ei*?vdd >P lj 

hgªm ^s qljqbdorkk mâ hljjrk^iq ljoâab+  
 

/+ Hljjrkbk pbqqbo f dk̂d ^o_bfa jba â hi^odgªob ljoâabq jbiilj Dobmivkdsbfbk 
ld Cfkkbfaif^ clo _lifd_vddfkd+ 

 
 
-15,.07 PQFD Ṕ OBKPBK * Ṕ HK>A LJ HG´M >S QFII BDDP>OB>I ELP 
C>RPHB HLJJRKB   
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI S BAQ>H 7 

 
C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fjªqbhljjb pªhk^a co^ Pqfd Pªobkpbk lj hgªm ^s 
m^opbii qfi ^qhljpqbsbf mâ Cfkkbfa+ 

 
 
MIRQ*-15,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi sbaq^h _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
SBAQ>H7 
C r̂phb hljjrkb cfkkbo fhhb â hrkkb fjªqbhljjb pªhk^a co^ Pqfd Pªobkpbk lj hgªm 
^s m^opbii qfi ^qhljpqbsbf mâ Cfkkbfa+ 

 
 
-16,.07 >JRKAPBK BFBKALJ >P * P´HK>A LJ HG´M >S QFIIBDDPQ LJQ 
ELP C>RPHB HLJJRKB   
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI F KKPQFIIFKD  7 

 



>jrkapbk Bfbkalj >P fkksfidbp bosbos ^s `^ 0)- abh^o ^s bfbkaljjbk dko .-0) _ko .. 
mâ ab sfihâo,obqkfkdpifkgbo plj bo dfqq f H*p^h -3.,-6+ 
 
Mofpbk pbqqbp qfi ho .3-)* mo j/ f ebkelia qfi sbaq^h f H*p^h -3.,-6) fkabhpobdriboq co^j qfi 
bosbospa^ql+  
 
Hgªmbo _µobo ^iib ljhlpqkfkdbo f clo_fkabipb jba bosbosbq+   

 
 
MIRQ*-16,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi fkkpqfiifkd _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
FKKPQFIIFKD QFI CLOJ>K KPH>MBQ7 
>jrkapbk Bfbkalj >P fkksfidbp bosbos ^s `^ 0)- abh^o ^s bfbkaljjbk dko .-0) _ko 
.. mâ ab sfihâo,obqkfkdpifkgbo plj bo dfqq f H*p^h -3.,-6+ 
 
Mofpbk pbqqbp qfi ho .3-)* mo j/ f ebkelia qfi sbaq^h f H*p^h -3.,-6) fkabhpobdriboq co^j 
qfi bosbospa q̂l+  
 
Hgªmbo _µobo ^iib ljhlpqkfkdbo f clo_fkabipb jba bosbosbq+   

 
 
-2-,.07 E´OFKD >S CLOPI>D BKAOFKDBO F CLOPHOFCQ CLO ?ORH >S 
JLQLOHG´O BQ´VBO F R QJ>OH LD  M} FPI>DQB S>PPAO>D P>JQ 
FKSFQ>PGLK QFI } P´HB LJ } ABIQ> F CLOP´HPLOAKFKD JBA 
BQ>?IBOFKD  >S PK´P@LLQBOI´VMBO  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI F KKPQFIIFKD  7 

 
.& C r̂phb hljjrkb pªhbo abiq^hbipb f kvqq hljjrk̂ iq clopªh jba pkªp`llqboiªvmbo f 

mboflabk /-.1 qfi /-.5+ 
 
/& >o_bfabq jba hljjrkbabimi^k jba qbj^ jlqlocboapbi pqfiibp f _bol fkkqfi sfabob+ 

 
 
MIRQ*-2-,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
>of Qliiâkbp %E& cobjjbq clopi^d mâ sbdkb ^s >M ld E7 
0+ Hljjrkbpqvobq pirqqbo pbd qfi eªofkdprqq^ibipbk co^ RPP+ 
 
1+ Hljjrkbpqvobq sbaq^o cªidbkab rqq^ibipb sbaoªobkab eªofkd ^s clopi^d bkaofkd f 
clophofcq clo _orh ^s jlqlohgªobqªv f rqj^oh ld mâ fpi^dqb s^kk7 
C r̂phb hljjrkb bo bk ^s 4 hljjrkbo plj abiq^o f kâsµobkab clopªhploakfkd jba 
_orh ^s jlqlohgªobqªv f rqj^oh ,bq^_ibofkd ŝ p̀ llqboiªvmbo+ 
C r̂phb hljjrkb e^o f abk clo_fkabipb rq^o_bfabq bk bdbk mi^k clo abqqb clojâibq) 
jlqlocboapbipmi^k) plj qfiobqqbibddbo clo p`llqboiªvmbo bqqbo _bpqbjqb qo^pbbo qfi 
cofqfap_b_vddbipb+ 
 



F abk clo_fkabipb e^o cvihbpj^kk) bqqbo sbaq^h f hljjrkbpqvob) âmkbq clo â ^kibddb bk 
qrofpq,qfihkvqkfkdpiªvmb qfi abq Psbkphb iªvmbkbqq+ C^rphb bo bk dobkpb hljjrkb ld 
abkkb qfihkvqkfkdpiªvm^ bo cloeliapsfp hloq ld abq bo dlaq p^j^o_bfa lj abqqb jba 
k^_lhljjrkbk mâ Psbkph pfab+ 
 
Abkkb loakfkdbk e^o hljjrkbk dla boc^ofkd jba) ld jlqlocboapbi e^o _ifqq_bdobkpbq 
qfi bk ifqbk abi ^s hljjrkbkp cofircqp^ob^ibo+ 
Fkkbsµobkab loakfkd e^o fhhb sµoq bs^irboq co^ afobhqlo^qbq pfabk /--3) abq _roab sµoq 
q^qq bk kªvb bs^irbofkd ^s clopªhploakfkdbk clo â câ jba klbk boc^ofkdbo fkk f abk kvb 
clopªhploakfkdbk+ 
 
.+ Clokªvbipbphgªofkd jba p`llqbo f kµofkdpªvbjba _ªo qfiobqqbibddbp bqqbo _bpqbjqb 
iªvmbqo^pbbo abo abq ldpâ bo jrifd â hgªob _âab f dormmbo ld bkpifd p`llqbo+ 
Abqqb sfi cªob qfi ^q kµofkdbo h^k ibfb rq p̀ llqbo qfi bkhbiq mboplkbo plj h^k cboabp f 
lmmjbohbq qo^pb fkkqbdkbq mâ h^oq+ 
Qficªopbipiªvmb co^ obfpbifsp_baofcqbo plj ifddbo f kµoebqbk qfi iªvmb i^dq bqqbo 
_bpqbjjbipb f .+ibaa jâ hljjrkbkb ibddb fkk f pfkb mi^kbo+ Abqqb jâ dgªobp pifh ^q 
_baofcqbo pifmmbo â pªhb afpmbkp^pglk ld abq _ifo bk jbo clorqpfd_^o loakfkd clo 
obfpbifsp_baofcqbkb plj sfi _bkvqqb pbd ^s abkkb loakfkdbk C^rphb hljjrkb e^o dla 
boc^ofkd jba bk pifh loakfkd qfiobqqbi^dq f qrofpqiªvm +̂ 
 
/+F clopi^dbq clobpiâo abm^oqbjbkqbq ^q hovppfkd ^s dobkpbk qfi Psbofdb ph^i phgb sba 
lccbkqifd sbf+ 
Abqqb s^kphbifddgªo ld f bkhbiqb qficbiibo rqbirhhbo) fkki^kaphljjrkbo plj dobkpbo qfi 
Psbofdb) clo â qfiobqqbibddb clo qficªopbipiªvmb qfi Psbkph iªvmbkbqq a^ abq bo i^kdq 
jbiilj lccbkqifdsbf jbiilj afppb ql i^ka) ld abpprqbk sfi iªvmbkb _if rcloeliapjbppfd 
i^kd+ 
Abq jâ aboclo f clophofcqbk fhhb pbqqbp ho^s qfi hovppfkd ŝ dobkpbk sba lccbkqifd sbf + 
 
0+F clophofcqbk jâ abq qvabifd cobjhljjb hljjrkbkp jrifdebq dgbkklj mi^k â ibddb 
qfi obqqb clo p`llqboqo^pbbo plj f ^ob^imi^k bo ^sp^qq qfi evqqbo ld k̂kbk 
cofqfap_b_vddbipb+ 
 
1+ Abq jâ cobjhljjb ^s clophofcqbk hljjrkbkbp pbisoâabobqq qfi â mi^kibddb 
jlqlocboapbi f rqj^oh fkkbkclo hljjrkbkp cofircqp,rqj^ohp^ob^ibo jba clojâi â 
h^k^ifpbob p`llqbohgªofkd qfi _bpqbjqb qo^pbbo) plj f s^ob q^o ^iib clojbo clo cofircqpifs+ 
 
2+ Hljjrkbk clorqpbqqbo ^q abk kvb clopªhploakfkdbk ^siªpbo rqbk lmmelia 
fkkbsµobkab loakfkd+ Abq sfi clo ab 4 hljjrkbkb plj abiq^o f fkkbsµobkab loakfkd 
sµob bk dla sfabobcªofkd ^s abq plj hljjrkbkb e^o abiq^qq f+ 
 
 
>M,E’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstillind _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
 
FKKPQFIIFKD QFI HLJJRK BPQVOBQ7 
.& C r̂phb hljjrkb pªhbo abiq^hbipb f kvqq hljjrk̂ iq clopªh jba pkªp`llqboiªvmbo f 

mboflabk /-.1 qfi /-.5+ 
 
/& >o_bfabq jba hljjrkbabimi^k jba qbj^ jlqlocboapbi pqfiibp f _bol fkkqfi sfabob+ 
 
0& Hljjrkbpqvobq pirqqbo pbd qfi eªofkdprqq^ibipbk co^ RPP+ 



 
1& Hljjrkbpqvobq sbaq^o cªidbkab rqq^ibipb sbaoªobkab eªofkd ^s clopi^d bkaofkd f 

clophofcq clo _orh ^s jlqlohgªobqªv f rqj^oh ld mâ fpi^dqb s^kk7 
C r̂phb hljjrkb bo bk ^s 4 hljjrkbo plj abiq^o f kâsµobkab clopªhploakfkd 
jba _orh ŝ jlqlohgªobqªv f rqj^oh ,bq^_ibofkd ^s p`llqboiªvmbo+ 
C r̂phb hljjrkb e^o f abk clo_fkabipb rq^o_bfabq bk bdbk mi^k clo abqqb clojâibq) 
jlqlocboapbipmi^k) plj qfiobqqbibddbo clo p`llqboiªvmbo bqqbo _bpqbjqb qo^pbbo qfi 
cofqfap_b_vddbipb+ 
 
F abk clo_fkabipb e^o cvihbpj^kk) bqqbo sbaq^h f hljjrkbpqvob) âmkbq clo â ^kibddb 
bk qrofpq,qfihkvqkfkdpiªvmb qfi abq Psbkphb iªvmbkbqq+ C^rphb bo bk dobkpb 
hljjrkb ld abkkb qfihkvqkfkdpiªvm^ bo cloeliapsfp hloq ld abq bo dlaq p^j^o_bfa 
lj abqqb jba k^_lhljjrkbk mâ Psbkph pfab+ 
 
Abkkb loakfkdbk e^o hljjrkbk dla boc^ofkd jba) ld jlqlocboapbi e^o 
_ifqq_bdobkpbq qfi bk ifqbk abi ^s hljjrkbkp cofircqp^ob^ibo+ 
Fkkbsµobkab loakfkd e^o fhhb sµoq bs^irboq co^ afobhqlo^qbq pfabk /--3) abq _roab 
sµoq q^qq bk kªvb bs^irbofkd ^s clopªhploakfkdbk clo â câ jba klbk boc^ofkdbo fkk f 
abk kvb clopªhploakfkdbk+ 
 
.+ Clokªvbipbphgªofkd jba p`llqbo f kµofkdpªvbjba _ªo qfiobqqbibddbp bqqbo 
_bpqbjqb iªvmbqo^pbbo abo abq ldpâ bo jrifd â hgªob _âab f dormmbo ld bkpifd 
p`llqbo+ 
Abqqb sfi cªob qfi ^q kµofkdbo h^k ibfb rq p̀ llqbo qfi bkhbiq mboplkbo plj h^k cboabp f 
lmmjbohbq qo^pb fkkqbdkbq mâ h^oq+ 
Qficªopbipiªvmb co^ obfpbifsp_baofcqbo plj ifddbo f kµoebqbk qfi iªvmb i^dq bqqbo 
_bpqbjjbipb f .+ibaa jâ hljjrkbkb ibddb fkk f pfkb mi^kbo+ Abqqb jâ dgªobp pifh 
^q _baofcqbo pifmmbo â pªhb afpmbkp^pglk ld abq _ifo bk jbo clorqpfd_^o loakfkd clo 
obfpbifsp_baofcqbkb plj sfi _bkvqqb pbd ^s abkkb loakfkdbk C^rphb hljjrkb e^o 
dla boc^ofkd jba bk pifh loakfkd qfiobqqbi^dq f qrofpqiªvm^+ 
 
/+ F clopi^dbq clobpiâo abm^oqbjbkqbq ^q hovppfkd ^s dobkpbk qfi Psbofdb ph^i phgb sba 
lccbkqifd sbf+ 
Abqqb s^kphbifddgªo ld f bkhbiqb qficbiibo rqbirhhbo) fkki^kaphljjrkbo plj 
dobkpbo qfi Psbofdb) clo â qfiobqqbibddb clo qficªopbipiªvmb qfi Psbkph iªvmbkbqq a^ abq 
bo i k̂dq jbiilj lccbkqifdsbf jbiilj afppb ql i^ka) ld abpprqbk sfi iªvmbkb _if 
rcloeliapjbppfd i^kd+ 
Abq jâ aboclo f clophofcqbk fhhb pbqqbp ho^s qfi hovppfkd ^s dobkpbk sba lccbkqifd sbf  
 
0+ F clophofcqbk jâ abq qvabifd cobjhljjb hljjrkbkp jrifdebq dgbkklj mi^k â 
ibddb qfi obqqb clo p`llqboqo^pbbo plj f ^ob^imi^k bo ^sp^qq qfi evqqbo ld ^kkbk 
cofqfap_b_vddbipb+ 
 
1+ Abq jâ cobjhljjb ^s clophofcqbk hljjrkbkbp pbisoâabobqq qfi â mi^kibddb 
jlqlocboapbi f rqj^oh fkkbkclo hljjrkbkp cofircqp,rqj^ohp^ob^ibo jba clojâi â 
h^k^ifpbob p`llqbohgªofkd qfi _bpqbjqb qo^pbbo) plj f s^ob q^o ^iib clojbo clo 
cofircqpifs+ 
 
2+ Hljjrkbk clorqpbqqbo ^q abk kvb clopªhploakfkdbk ^siªpbo rqbk lmmelia 
fkkbsµobkab loakfkd+ Abq sfi clo ab 4 hljjrkbkb plj abiq^o f fkkbsµobkab 
loakfkd sµob bk dla sfabobcªofkd ^s abq plj hljjrkbkb e^o abiq^qq f+ 

 



 
-2.,.07 P´HK>A LJ JLQL OCBOAPBI F RQJ>OH  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI S BAQ>H 7 

 
Jba egbjjbi f mi^k* ld _vdkfkdpilsbkp ° .6*0 fkksfidbp afpmbkp^pglk clo hgªofkd jba 
_lobsldk co^ môhbofkdpmi^ppbk s,Phfevqq^ f Prifqgbij^ ld qfi }db Gªodbkpbkp evqqb %dko 
..6,.,.01&+  Afpmbkp^pglkbk dgbiabo f qfapoljjbq -.+.-+/-.0 qfi 0.+./+/-.0+  Abq pbqqbp 
cªidbkab sfihâo7 
 
.& Hgªofkdbk jâ phgb mâ pkªabhq j^oh+ 
/& Abq ph^i _bkvqqbp p^jjb qo^pb plj C^rphb Ivpsboh e^o _bkvqqbq f clo_fkabipb jba  

kbado ŝfkd ^s pqoªjh^_bi f ljoâabq) gco+ h^oqrqpkfqq+ 
0& Hgªofkdbk jâ clobdâ mâ esboa^dbo jbiilj hi -47-- ld hi //7--+ 
1& Dorkkbfbop qfii^qbipb jâ clobifddbo cªo hgªofkd h^k cfkkb pqba+ 
2& Sba bsbkqrbiib qboobkdph^abo) ph^i pªhbo rq_baob afppb) bsbkqrbiq abhhb ab hlpqk^abo 

abq jbacªobo â rq_baob ph^abkb+ 
 
 
MIRQ*-2.,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi sbaq^h _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
 
SBAQ>H7 
Jba egbjjbi f mi^k* ld _vdkfkdpilsbkp ° .6*0 fkksfidbp afpmbkp^pglk clo hgªofkd 
jba _lobsldk co^ m^ohbofkdpmi^ppbk s,Phfevqq^ f Prifqgbij^ ld qfi }db Gªodbkpbkp 
evqqb %dko ..6,.,.01&+  Afpmbkp^pglkbk dgbiabo f qfapoljjbq -.+.-+/-.0 qfi 0.+./+/-.0+  
Abq pbqqbp cªidbkab sfihâo7 
 
.& Hgªofkdbk jâ phgb mâ pkªabhq j^oh+ 
/& Abq ph^i _bkvqqbp p^jjb qo^pb plj C^rphb Ivpsboh e^o _bkvqqbq f clo_fkabipb jba  

kbado ŝfkd ^s pqoªjh^_bi f ljoâabq) gco+ h^oqrqpkfqq+ 
0& Hgªofkdbk jâ clobdâ mâ esboa^dbo jbiilj hi -47-- ld hi //7--+ 
1& Dorkkbfbop qfii^qbipb jâ clobifddbo cªo hgªofkd h^k cfkkb pqba+ 
2& Sba bsbkqrbiib qboobkdph^abo) ph^i pªhbo rq_baob afppb) bsbkqrbiq abhhb ab 

hlpqk^abo abq jbacªobo â rq_baob ph^abkb+ 
 
 
-2/,.07 HI>DB M} C>RPHB HLJJ RKBP SBAQ>H LJ FKK SFIDBIPB > S 
AFPMBKP>PGLK CLO I´VMBHG´OFKD QFI KLOAI> KA PHFHOBQP  
 
O}AJ>KKBKP CLOPI>D QFI S BAQ>H 7 

 
Hi^dbk q^p fhhb qfi cªidb+  P^hbk lsbopbkabp Hi^dbkbjka^ qfi bkabifd _be^kaifkd+ 

 
 
MIRQ*-2/,.0 SBAQ>H*  .6+-3+/-.0 

 
Oâaj^kkbkp clopi^d qfi sbaq^h _ib bkpqbjjfd sbaq^qq+ 
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Sammendrag: 
 

 

DPLU. 052/13: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ 

EIENDOMMENE GNR 104/4 OG GNR 104/92 VED ERIKSTAD OG GNR 46/25, GNR 

46/11, GNR 47/4 OG GNR 47/6 VED VENSET/HUNDHOLMEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 

tillatelse til henholsvis omdisponering og fradeling av 0,005 dekar dyrka mark/dyrkbar 

mark for hver av tomtene 1 (gnr104/4), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). For 

tomtene 2 (gnr 104/92) og 3 (gnr 46/25) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter 

jordloven. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005 

dekar for hver av tomtene 1 (gnr 104/4), 2 (gnr 104/92), 3 (gnr 46/25), 4 (gnr 46/11), 5 

(gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses 

adkomstrett samtidig med at tomtene tinglyses.   

 

 

 

DPLU. 057/13: 58/30 - SWENOR AS - SØKNAD OM FRADELING AV 4 

BOLIGTOMTER I SAMSVAR MED GODKJENT BOLIGREGULERINGSPLAN VED 

HAGENESHAUGEN I VALNESFJORD. ERVERVER: SWENOR AS  

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 4 boligtomter ved Hageneshaugen i Valnesfjord 

(tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2) , nr 7 (955 m2) og nr 8 (1010 m2) angitt på kartkopi 

vedlagt søknaden). 



 

 

 

DPLU. 058/13: 102/674 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I 2 ETASJER MED BRA = 66 M2 I HVER ETASJE, LA = 

121 M2, MED CARPORT OG SPORTSBOD, 24 M2, SOM TILBYGG PÅ FRADELT 

TOMT I GREPLYNGVEIEN 3, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for enebolig i 2 

plan i Greplyngveien 3, G.nr. 102/674, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS og Rørleggermester Bringsli 

AS godkjennes. 

Ansvarsrett for foretak som skal utføre uavhengig kontroll må innsendes kommunen. 

 

 

 

DPLU. 059/13: 108/69 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK - RIVING AV EKSISTERENDE TILBYGG BRA 15 M2 OG OPPFØRING AV 

NYTT TILBYGG OVER TO PLAN BRA 94 M2, LA 88 M2 TIL EKSISTERENDE 

ENEBOLIG TOTALT BLIR BRA 176 M2, LA 170 M2, GRØNÅS, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 

tilbygg til enebolig på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.69 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SaltenBygg AS, Edgar Kristian Storli og 

Arne Rørdal godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett fra Grønås Bygg AS og Fauske Drogeri og Fargehandel AS 

godkjennes.  

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent mottak. 

 

 

 

DPLU. 060/13: 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM FRADELILNG 

AV TO HYTTETOMTER VED SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av 2 hyttetomter, hver på 1 dekar. Tomtene kan plasseres på to av 

de tre omsøkte parsellene etter søkers ønske. 

 

 

 



DPLU. 061/13: 103/1187 ICO EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK,TILBYGG (BRA : 465 M2) TIL EKSISTERENDE FORRETNINGSLOKALE 

(BRA: 805 M2) I INDUSTRIVEIEN 18, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg 

på butikklokalet til Ico AS i Industriveien 18, G.nr. 103/1187, som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Søbbesva angående utnyttelsesgrad på 34 %.   

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Veidekke Entreprenør AS, Larssen 

Maskin AS, Multi Luft AS. 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Fauske Elektro AS og Finneid Sveis AS 

godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 062/13: FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2013 - LAKSÅ 

VESTRE 

 

VEDTAK : 
 

Fauske kommune godkjenner for 2013 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet 

Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar.  

 

For jaktåret 2013 tildeles 1 kalv. Fellingstillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, §§ 9 og 21. 

 

 

 

DPLU. 063/13: 76/273 JØRN ANSGAR INGVALDSEN - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK - GODKJENNING AV KJELLERETASJE MED BRA: 86 M2 OG LA: 50 

M2, PÅ ALLEREDE OPPFØRT ENEBOLIG I BERGLIA 8, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 d og 20-2 d, godkjennes kjellerarealene i 

Berglia 8, Valnesfjord, G.nr. 76/273, som omsøkt. 

 

I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 godkjennes søknad om ansvarsrett fra Jørn 

Ansgar Ingvaldsen som selvbygger. 

 

 

 

DPLU. 064/13: SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD - GNR. 52/4 

 

VEDTAK : 
 



Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens § 9 

samt delegasjon, gis Kim Børge Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 200 m2 

fulldyrka jord til oppføring av plasthall for redskaper og utstyr på gnr. 52/4, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 065/13: 104/619 LARSSEN MASKIN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK - RIVING AV REKKEHUS I TAREVEIEN 18. BYGNINGSNR. 188931340 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 jvf. TEK10 § 9-6 meddeles 

rivningstillatelse av 3-leilighetshus i Tareveien 18 som omsøkt. 

 

Fraksjonsrapport må innleveres til kommunen etter endt riving. 

 

Søknad om ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF for hele tiltaket, fra  

Larssen Maskin AS, godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 066/13: 103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 3. I 

FORB. MED GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I INDUSTRIVEIEN 5, 

FAUSKE, AMUNDSEN EIENDOM AS. 

 

VEDTAK : 
 

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

for el, varme, sanitær og luftbehandling samt løfteutstyr, under forutsetning av 

arbeidstilsynets samtykke. 
 

Ansvarsretter gitt til Consto AS, Bodø VVS J. Willumsen AS, Ingeniørfirmaet L. S. 

Solland AS og Fauske Elektro AS videreføres fra tidligere godkjenning i sak 032/13, 

datert 15.04.2013. 

 

Viser for øvrig til rammetillatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13, og igangsettingstillatelser 

datert 26.02.2013 i sak 020/13, og 15.04.2013 i sak 032/13. 

 

 

 

DPLU. 067/13: 116/1 - SOLVEIG HOLMEGÅRD -  SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT FOR BOLIGHUS OG UTHUS I TILKNYTNING TIL FREMTIDIG SALG AV 

RESTAREALET SOM TILLEGGSJORD TIL LANDBRUKSEIENDOM. ERVERVER: 

TROND HOLMEGÅRD 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tomt på ca 3 dekar tunområde for eiendommens våningshus med 

uthus. 



 

Som betingelse for fradelingen settes at fradelte tomt ikke skal omfatte annen del av 

gårdsveien en den delen som svinger inn til våningshuset. 

 

Det er også en forutsetning for vedtaket at salget av eiendommens restareal som 

tilleggsjord må tinglyses på eier av annen landbrukseiendom på gården Tortenli samtidig 

med tinglysningen av fradelt tomt for våningshuset. 

 

Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygninglovens § 20-1 til fradeling av tomt på ca 

3 dekar for eiendommens våningshus som nevnt foran. Som betingelse for dette vedtaket 

settes at den fradelte tomten for våningshus får tinglyst adkomst langs eksisterende 

gårdsvei.  

 

 

 

DPLU. 068/13: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - STEMMARKVEIEN 

VED GRØNÅS (TYNGRE TRAKTORVEI) 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift
1
 til "Skogbruksloven", § 25, tillatelse til at 

skogsvei (tyngre traktorvei) med betegnelsen Stemmarkveien ved Grønås i Fauske 

kommune, bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i 

skogbrukssjefens vurdering.  

 

Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander, 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet 

straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette 

pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken. 

 

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år 

2018. 

 

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik 

at han kan gjennomføre nødvendig kontroll. 

 

 

 

DPLU. 069/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 108/18,35,52,76 - 

FRITAK FRA BOPLIKTEN 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Lennart Hansen og Solveig Johanne 

                                                 
 
   

1
 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i § 25 i lov 

av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven). 



Wilhelmsen konsesjon med fritak fra boplikten ved erverv av gnr. 108/18, 35, 52, 76  i 

Fauske Kommune.  

 

 

 

DPLU. 070/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE, FOR TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE 

FUGLEHUND I TIDSROMMET 01.08.13  - 20.08.13 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog 

SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående 

fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet i tidsrommet 1. – 20. august 2013. 

 

 

 

DPLU. 071/13: 105/6 - CARINA FAULI M.FL. - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT 

VEDTAK I SAK 039/13 VEDR. FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG 

VED LUND. ERVERVERE: CARINA FAULI, TORE FAULI OG RUNAR W. 

SIMONSEN 

 

VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge. 

 

Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven tillatelse til omdisponering av ca 0,35 dekar med 

dyrka mark. 

 

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

til fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt. 

 

Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte deler av gårdsveien eller de 

nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1,5 dekar for 

eksisterende våningshus nr 2. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt 

på 1,5 dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at 

fradelingen tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten. 

 

 

 

DPLU. 072/13: KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE FELLINGSTILLATELSE FOR 

ELG 2013 - VALD NR. 103 LAKSÅ VESTRE - FAUSKE KOMMUNE 

 

UTTALELSE : 
 



Kommunen viser til saksutredningen, og finner ikke at det er grunnlag for å endre 

fellingstillatelsen på elg, som ble gitt til vald nr. 103 Lakså vestre  i sak DPLU 062/13. 

 

Kommunen vil derfor fastholde sitt vedtak der Lakså vestre gis fellingstillatelse på 1 

elgkalv for jakta 2013. 

 

 

Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse 

 

 

 

DPLU. 073/13: 119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE NR 119/1/105 VEST FOR SKIHYTTA I 

SULITJELMA. ERVERVER: MAGNUS HOLLA SIVERTSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 

dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105.  

 

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

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 vest for Skihytta i 

Sulitjelma. 

 

 

 

DPLU. 074/13: SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD TIL 

BOLIGFORMÅL  - GNR. 108/13 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Jordlovens § 9, 

samt delegasjon, gis Mona og Remi Steensen tillatelse til omdisponering av inntil 2,5 

dekar dyrka jord til boligformål og adkomst. 

 

 

 

DPLU. 075/13: 119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV TOMT FOR GARASJE VED 

GLASTUNES I SULITJELMA. ERVERVERE: GUNN OG EVEN MATHISEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i kommuneplanens 

arealdel § 2.1 b) og plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 0,85 dekar for nybygging av garasje ved Glastunes i Sulitjelma. 

 



Som forutsetning for fradelingstillatelsen settes at det gis avkjørselstillatelse til 

kommunal vei. 

 

 

 

DPLU. 076/13: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 

2013 - VALD NR. 5  LAKSÅ M.FL. I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50 

% for vald nr. 5 Lakså m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Det gis tillatelse til felling av 18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 5 for 

elgjakta 2013. 

 

 

 

DPLU. 077/13: 93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - TILLEGGSJORD TIL NABOEIENDOM GNR 93/2  VED LAKSÅ. 

ERVERVER: PEDER STRØMME OG EVELYN HANSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av skogteig på ca 70 dekar fra eiendommen gnr 93/5 som 

tilleggsjord til eiendommen gnr 93/2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 70 

dekar fra eiendommen gnr 93/5 som tilleggsjord. 

 

 

 

DPLU. 078/13: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 

2013 - VALD NR. 3 VATNBYGDA M.FL. I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50 

% for vald nr. 3 Vatnbygda m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Det gis tillatelse til felling av 7 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 3 for 

elgjakta 2013. 

 

 

 

DPLU. 080/13: 102/687 RUNE BORØY, GREPLYNGVN. 27 - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV NY ENEBOLIG I 1,5 ETASJE MED 



HEMS PÅ SÅLEFUNDAMENT. OG CARPORT (BRA: 30 M2) SOM TILBYGG. BRA : 

139 M2 OG LA:  101 M2. 

 

VEDTAK : 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 24-1 samt SAK10 § 6-8 meddeles 

byggetillatelse for enebolig med carport i Greplyngveien 27 som omsøkt. 

 

Søknader om ansvarsrett fra Overhalla Industrier AS, Rørleggermester Bringsli AS, 

Fauske Drogeri & Farvehandel AS, Brødrene Palmesen ANS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Åge Løkås & Sønner godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Rune Borøy godkjennes. 

 

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

 Adkomstvei som inntegnet på situasjonskart godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 081/13: SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Bygg Team Fauske as, på vegne av Elin Forfang, Bodø, innvilges dispensasjon for inntil 

25 turer/løft med helikopter for transport av byggematerialer til råbygg til hytte fra 

parkeringsplassen v/Skihytta og korteste vei til hyttetomt beliggende ved Kjelvatn i 

Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Flygingen må foretas innen utgangen av september 2013 

2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 20.00 

3. Søker må innhente tillatelse til flygingen fra grunneier (Statskog), samt informere 

Balvatn Reinbeitedistrikt og naboer om når flygingen skal finne sted. 

 

 

 

DPLU. 082/13: 103/1562 - ENDRING AV ANSVARSRETTER SAMT ENDRING AV 

RØMNINGSVEIER I 2. ETASJE PÅ FAUSKE HANDELSPARK I FORBINDELSE MED 

INNDELING AV LEIEAREALER 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 f og 23-3 meddeles ansvarsrett for 

funksjonene ansvarlig søker og ansvarsrett for PRO/KPR for bygninger og installasjoner 

til Norconsult AS som omsøkt. 

 

Endring av rømningsveier i 2. etasje godkjennes. 

 

 

 



DPLU. 083/13: 119/1 -  HYTTETOMTNR 9485 - STATSKOG SF - SØKNAD OM 

DELING OG OPPMÅLING - FRADELING AV HYTTETOMT VED SØRVESTSIDEN 

AV KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVER: HARALD MELLERUD 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr 9485. 

 

 

 

DPLU. 084/13: 107/32 - HILDE RØDÅS JOHNSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV HYTTE MED HEMS, BRA 45 M2, RØDÅS, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte 

med hems på fradelt hyttetomt på Rødås, Fauske gnr.107 bnr.32 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Hilde Rødås Johnsen godkjennes, jvf. SAK 10 

§ 6-8. 

 

 

 

DPLU. 085/13: 104/80 STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, RIVING AV BOLIG FOR Å GI PLASS FOR NY GANG OG SYKKELVEI 

LANGS RV 80 , STRANDA - KLUNGSET. BYGN.NR. 188924484  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 31-6, jvf. SAK 9-1 meddeles 

rivningstillatelse av bolig på Klungset, G.nr. 104/80 med bygningsnummer 188924484, 

som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF fro hele tiltaket, fra SA Anlegg AS 

godkjennes. 

 

Avfallsplan og sluttrapport må innsendes kommunen etter endt riving. 

 

 

 

DPLU. 086/13: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR INNREDNING AV FORRETNINGSLOKALENR 

I UNDERETASJEN  SAMT SKILTING PÅ FASADER PÅ FORRETNINGSBYGG I 

SJØGATA 45 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse for 

innredningsarbeidene i byggets underetasje som omsøkt. 



 

Utvendig skilting for Elkjøp godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Caverion Norge AS og Snekkern Bodø godkjennes. 

 

Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes til Arbeidstilsynet og godkjennes  

for samtykke før installasjon starter. 

 

 

 

DPLU. 087/13: 76/8 - SVERRE OLSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED 

FURNES 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt 

på 2,5 dekar for eksisterende bolighus. 

 

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus. 

 

 

 

DPLU. 088/13: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ 

EIENDOMMENE GNR 103/1160 VED SØBBESVA OG GNR 118/10 VED KLUNGSET 

VESTRE 

 

VEDTAK : 
 

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

til fradeling av 0,005 dekar produktiv skogsmark mark for tomt 2 (gnr118/10). For tomt 1 

(gnr 103/1160) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005 

dekar for 

hver av tomtene 1 (gnr 103/1160) og 2 (gnr 118/10).  

 

Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med 

at tomtene tinglyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/4805      

      Arkiv sakID:    13/1027  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    057/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  07.06.2013 

 

 

 

 

58/30 - SWENOR AS - SØKNAD OM FRADELING AV 4 BOLIGTOMTER I SAMSVAR 

MED GODKJENT BOLIGREGULERINGSPLAN VED HAGENESHAUGEN I 

VALNESFJORD. ERVERVER: SWENOR AS  

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 58 30     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Swenor AS Lars Bergsvei 12, 8019 Bodø 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Swenor AS Lars Bergsvei 12, 8019 Bodø 

 

Det søkes om fradeling av 4 boligtomter (tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2), nr 7 (955 m2) og  

nr 8 (1010 m2) ved Hageneshaugen i samsvar med godkjent boligreguleringsplan som omfatter 

området. 

 

Fradelingssøknaden trenger kun å behandles etter plan- og bygningsloven, ikke etter jordlovens 

bestemmelser. 

 

Det synes ikke å være noe til hinder for å godkjenne omsøkte fradelinger. 

 

Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til reguleringsbestemmelsene for berørte 

reguleringsplan ikke er tillatt å bebygge noen tomt innenfor planområdet før nødvendig 

opparbeiding av vei, vannforsyning og kloakkavløp har funnet sted. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 4 boligtomter ved Hageneshaugen i Valnesfjord 

(tomt nr 1 (1195 m2), nr 6 (790 m2) , nr 7 (955 m2) og nr 8 (1010 m2) angitt på kartkopi 

vedlagt søknaden). 

 

Fauske, 07.06.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/4814      

      Arkiv sakID:    13/952  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    058/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  06.06.2013 

 

 

 

 

102/674 DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING 

AV ENEBOLIG I 2 ETASJER MED BRA = 66 M2 I HVER ETASJE, LA = 121 M2, MED 

CARPORT OG SPORTSBOD, 24 M2, SOM TILBYGG PÅ FRADELT TOMT I 

GREPLYNGVEIEN 3, FAUSKE  

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 03.05.2013. Nabovarsel er sendt ut, ingen merknader er mottatt. 

Dahl Bygg AS søker om tillatelse til oppføring av enebolig i 2 etasjer med carport og sportsbod 

som tilbygg i Greplyngveien 3. 

 

Tiltaket ligger i regulert område, og er i tråd med reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplanen Sjåheia Vestre. 

Vann og avløp skal tilkobles kommunale ledninger. VVA-avdelingen vil ansvise 

påkoblingspunkt ved forespørsel. 

 

Ansvarsforhold: 

Dahl Bygg AS søker om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF av elementbygg og betongplate. 

Dahl Maskin AS søker om ansvarsrett for UTF av grunnarbeidene og landskapsutforming. 

Rørleggermester Bringsli AS søker om ansvarsrett for PRO/UTF for bunn- og stikkledninger 

og innvendig sanitær. 

Samtlige foretak innehar sentral godkjenning innenfor omsøkte fagområder og tiltaksklasse. 

Foretak for uavhengig kontroll er enda ikke valgt. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles byggetillatelse for enebolig i 2 

plan i Greplyngveien 3, G.nr. 102/674, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS og Rørleggermester Bringsli 

AS godkjennes. 

Ansvarsrett for foretak som skal utføre uavhengig kontroll må innsendes kommunen. 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/5021      

      Arkiv sakID:    13/1095  Saksbehandler :   Janne Bjørnbakk  
 

Sak nr.:    059/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  12.06.2013 

 

 

108/69 - ØYSTEIN MEGÅRD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING AV 

EKSISTERENDE TILBYGG BRA 15 M2 OG OPPFØRING AV NYTT TILBYGG OVER 

TO PLAN BRA 94 M2, LA 88 M2 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG TOTALT BLIR 

BRA 176 M2, LA 170 M2, GRØNÅS, FAUSKE 

   

 

Saksutredning: 
Søknad er mottatt 27.05.2013. Nabovarsel er utstedt 10.05.2013. Samtlige naboer har samtykket 

i tiltaket. 

 

Øystein Megård ved ansvarlig søker SaltenBygg AS, søker om tillatelse til riving av eksisterende 

tilbygg og oppføring av nytt tilbygg over to plan til eksisterende enebolig på Grønås, Fauske. 

 

Det må tas hensyn til eget strøminntak og egne vann- og avløpsledninger. 

 

Ansvarsforhold: 

SaltenBygg AS, Straumen, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett som SØK, UTF/KUT for 

mur- og betongarbeid, tømrerarbeid, KONT uavhengig kontroll våtromsarbeid. 

Edgar Kristian Storli, Fauske, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO/KPR for 

arkitektur og byggteknisk prosjektering. 

Grønås Bygg AS, Fauske, søker på bakgrunn av sentral godkjenning om ansvarsrett for UTF 

for gravearbeid. 

Fauske Drogeri og Fargehandel AS, Fauske, søker på bakgrunn av sentral godkjenning om 

ansvarsrett for UTF for våtroms-/membranarbeider. 

Arne Rørdal, Fauske, søker om lokal godkjenning og ansvarsrett som PRO/UTF for 

rørleggerarbeider.

 

VEDTAK : 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 

tilbygg til enebolig på Grønås, Fauske gnr.108 bnr.69 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SaltenBygg AS, Edgar Kristian Storli og 

Arne Rørdal godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett fra Grønås Bygg AS og Fauske Drogeri og Fargehandel AS 

godkjennes.  

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent mottak. 

 

 

Janne Bjørnbakk 

Byggesaksbehandler 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/5022      

      Arkiv sakID:    13/1229  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    060/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  12.06.2013 

 

 

 

90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM FRADELILNG AV TO 

HYTTETOMTER VED SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

   

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 90 2     

Fauske 90 5     

Fauske 90 6     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Bjørn Robert Jensen Myrveien 13, 8230 Sulitjelma 

Liv Sivertsen Reitanveien 3, 8210 Fauske 

May Larsen Helsetunet 11, 8200 Fauske 

Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Gislaug Selstad Fjordvangveien 4, 1450 Nesoddtangen 

 

Saksforhold (Parsell 1): 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 300 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

 

Saksforhold (Parsell 2): 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 300 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

 

 



 

Saksforhold (alternativ Parsell 3): 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) N 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 250 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

 

Det søkes om fradeling av to hyttetomter (parsell 1 og parsell 2), hver på 1 dekar, i et område 

som ligger ca 110 meter o.h. Det søkes også om en alternativ tomt (parsell 3) i samme område. 

Parsell 1 ligger på en liten bergrygg som er bevokst med litt lauv og furuskog på uproduktiv 

skogsmark. Parsell 2 er bevokst med glissen lauvskog på mest lav skogbonitet og alternativ 

parsell 3 er bevokst med lauvskog på lav til middels skogbonitet. 

 

Eiendommen er ikke bebodd av noen av de fire sameierne og er heller ikke i jordbruksmessig 

drift. Det synes å være ubetydelig med skogsdrift på eiendommen. 

 

Omsøkte hyttetomter ligger i et område som i kommuneplanen er lagt ut som område for spredt 

hyttebygging med mulighet for å bygge to hytter i planperioden. Det er i planperioden foreløpig 

ikke bygd noen hytter i området. 

 

Omsøkte hyttetomter ligger på sørsiden av Langvasselva. For å komme til hyttetomtene og 

eiendommens arealer her, må man gå over ei bru som synes å ha en noe dårlig kvalitet. Det kan 

neppe kjøres over med vanlig jordbrukstraktor. Arealene ligger slik sett noe vanskelig til med 

henblikk på fremtidig skogsdrift. 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parseller: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 6,8

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 6,8

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 82,1

Skog, middels bonitet 1102,7

Skog, lav bonitet 2208,6 1 1

Sum produktiv skog 3393,4 1 1

Uproduktiv skog 1542,6 1

Myr 384

Annen jorddekt fastmark 401,6

Grunnlendt areal/fjell i dagen 1292

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 3620,2 1

Totalt areal 7020,4 1 1 1

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradelinger ikke å 

komme i konflikt med verdifulle naturtyper, rødlistearter eller naturvernede områder. 

 



Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om 

eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en 

driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom 

samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den 

avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bl.a. tas hensyn til om deling 

kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas  

 

 

hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt 

hensynet til kulturlandskapet.  

 

Det er ikke samfunnsinteresser av større vekt som taler for at det gis tillatelse til omsøkte 

fradeling.  

 

Ingen av de omsøkte tomtene har skogbonitet som har så god bonitet som middels eller bedre. I 

tillegg skaper Langvasselva et visst adkomstproblem i tilknytning til skogsdrift, særlig tyngre 

skogsdrift. Med grunnlag i dette kan omsøkte fradeling av to hyttetomter anses som forsvarlig 

med hensyn til eiendommens avkastning. Ingen av de tre omsøkte parsellene synes å ville 

medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket. 

 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av 2 hyttetomter, hver på 1 dekar. Tomtene kan plasseres på to av 

de tre omsøkte parsellene etter søkers ønske. 

 

Fauske, 12.06.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 
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103/1187 ICO EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK,TILBYGG 

(BRA : 465 M2) TIL EKSISTERENDE FORRETNINGSLOKALE (BRA: 805 M2) I 

INDUSTRIVEIEN 18, FAUSKE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 05.04.2013. Nabovarsel er sendt ut, og ingen merknader er mottatt. 

Saken har vært stilt i bero i påvente av Arbeidstilsynets samtykke. 

 

Byggsøk Norge AS søker, på vegne av Ico Eiendom AS, om tillatelse til oppføring av tilbygg til 

forretningslokalene til Ico AS. Lokalene skal benyttes til nye salgslokaler og oppføres i 1 etasje. 

 

Eier av nabotomt, 103/1269, Fauskebygg, har i erklæring gitt tillatelse til oppføring av 

butikklokalet 2 meter fra felles grense. 

 

Grunnforhold: 

Det er utført prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene. Tomten ligger på Søbbesva, ca 580 

meter fra registrert kvikkleireområde. Gjeldende tomt ligger på flatt areal. Prøvegravingen 

avdekket bærekraftig leire, og Geir Grimstad ved Rambøll AS har gjort en vurdering av 

grunnforholdene og konkludert med hvilken fundamentering som må prosjekteres. 

Topografi i omkringliggende område, samt ovennevnte avstand til registrerte kvikkleirelommer, 

tilsier det ikke at det kan stilles strengere krav vedrørende grunnundersøkelser og geotekniske 

vurderinger. 

 

Parkering: 

Ico AS har i utgangspunktet flere parkeringsplasser enn gjeldende krav i utgangspunktet. 

Etter utbygging innehar Ico AS fremdeles det foreskrevne antall parkeringsplasser. 

Gjeldende forskrifter utløser, etter utbygging, krav om 13 parkeringsplasser. 

 

Dispensasjon: 

Ico AS søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens krav om 30 % utnyttelsesgrad. 

Tiltakshaver søker om utvidelse av utnyttelsesgraden til 34 %. 

Dette begrunnes som nødvendig for å kunne opprettholde dagens salg, da behovet for mer 

utstillingsplass og lager må utvides for å imøtekomme kundenes behov. 

Tiltaket vil ikke medføre til forringelse av området.  

Flere eiendommer i området har i tillegg tidligere fått innvilget utnyttelsesgrad på opp mot 35 %. 

Dispensasjonssøknaden er vedlagt nabovarslene, og ingen merknader på denne er innkommet. 

Kommunen finner å dispensere fra bestemmelsene i bakgrunn av ovennevnte begrunnelser.  



 

 

 

Ansvarsforhold: 

Byggsøk Norge AS søker om ansvarsrett for søkefunksjon. 

Veidekke Entreprenør AS søker om ansvarsrett for PRO av grunn- og terrengarbeider, mur- og 

betongarbeider og stålkonstruksjoner samt UTF av mur- og betongarbeider, innvendig 

trekonstruksjon mot eksisterende bygg.  

Larssen Maskin AS søker om ansvarsrett for UTF av grunnfundamentering og terrengarbeider.   

Multi Luft AS søker om ansvarsrett for PRO/UTF av luftbehandlingsanlegg. 

Samtlige foretak har sentral godkjenning innenfor omsøkte ansvarsområder. 

Fauske Elektro AS søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for PRO/UTF av nød- og ledelys. 

Finneid Sveis AS søker om lokal godkjenning og ansvarsrett for UTF av stålarbeider. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg 

på butikklokalet til Ico AS i Industriveien 18, G.nr. 103/1187, som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra 

reguleringsplanen for Søbbesva angående utnyttelsesgrad på 34 %.   

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Veidekke Entreprenør AS, Larssen 

Maskin AS, Multi Luft AS. 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Fauske Elektro AS og Finneid Sveis AS 

godkjennes. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 
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FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2013 - LAKSÅ VESTRE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Elgvaldet Lakså Vestre ligger i Lakså, på vestsiden av Laksåga og strekker seg fra grensen mot 

Stifjell i sør til grensen mot Nordal i nord. Valdet har et tellende areal på 5.150 dekar. 

 

Alt hjortevilt bør som hovedregel forvaltes etter plan. For å få godkjent en bestandsplan er et av 

kravene at valdet etter bestandsplanområdet må disponere et areal på minimum 20 ganger 

minstearealet. Hvis så ikke er tilfelle skal fellingstillatelsen gis etter bestemmelsene i § 21 

(målrettet avskyting) i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Tildeling av antall dyr fellingstillatelsen skal inneholde skjer på bakgrunn av minstearealet samt 

kommunens målsettinger. Kommunen har anledning til å fravike minstearealet med inntil 50 % 

hvis spesielle forhold skulle tilsi det, enten som ordinær tildeling eller ved ekstratildeling etter 

jaktas start. 

 

Kommunen satte ned minstearealet for området der Lakså Vestre ligger fra 4000 til 3000 dekar 

pr. dyr i 2012. Det endrede minstearealet gjelder også for nabovaldene Engan/Stifjell m.fl. og 

Leivset/Moen m.fl (disse to utgjør bestandsplanområde Nedrevann/Øvrevann). For hele området 

fra Nordal til og med Leivset vil dette utgjøre en økning i fellingskvoten på 8 dyr pr. år i en 3-års 

periode f.o.m. 2012. Dette vil jo også påvirke Lakså Vestre da det er mye av den samme elgen 

som holder til i Lakså Vestre sitt vald som i resten av området. 

 

Lakså har et tellende areal på 5.150 dekar og med et minsteareal for området på 3000 dekar 

tilsier dette fellingstillatele for 1 dyr. Hvis det registreres spesielle enkeltdyr som f.eks utøver 

skade på skog etc. kan dette være en grunn for enten å benytte 50 %-regelen for fravikelse av 

minstearealet  eller at enkeltdyr tas ut av kommunens egne jegere som skadefelling. Det er 

grunneiers/ jaktrettshavers ansvar å melde fra til kommunen om eventuelle skadetilfeller. 

 

Valdleder har tidligere meldt fra til kommunen om skade på yngre plantefelt der det 

sannsynligvis har vært ei spesiell ku med kalv som har beitet på granplantene. Kua har holdt seg 

i området i lengre tid. Kommunen vurderte det slik i 2012 at det da var grunn til å fravike 

minstearealet og gi tillatelse til ett ekstra dyr. Kommunen henstilte til Lakså Vestre at det 

aktuelle «skadedyret», ku med kalv, som har hatt tilhold i plantefeltet på gnr. 93/1 skulle 

førsøkes felt. Dette ble ikke forsøkt imøtekommet da det på jaktas første dag ble felt ei ku i et 

helt annet område av valdet i 2012. Det er ikke etter dette meldt inn nye skader. 

 



I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling fra snøscooter i Nedrevann/ Øvrevann 

bestandsplanområde. Det ble også gjort observasjoner av elg i Lakså Vestres vald. Det ble utfra 

denne tellingen samt gransking av elgbeiter/ elgskader på yngre plantefelt konkludert at 

elgstammen bør tas noe ned for området.  

 

Lakså Vestre er et lite vald som er utenfor plansamarbeidet men ligger geografisk inne i området 

til Nedrevann / Øvrevann bestandsplanområde. Arealmessig utgjør valdet i underkant av 5 % av 

totalarealet for området til bestandsplanområdet. Hovedansvaret for den praktiske utførelsen av 

forvaltningen av elgstammen i området vil være tillagt Nedrevann/ Øvrevann 

bestandsplanområde. 

 

Lakså Vestre har de fire siste årene, 2009 – 2012, fått fellingstillatelser på til sammen 7 dyr, 

hvorav 4 voksne og 2 kalver. De tre siste årene har kommunen fraviket minstearealet og gitt 

ekstra fellingstillatelser på 3 ekstra dyr. Ved tildeling av fellingstillatelse skal kommunen påse at 

det gis en jevn tildeling av de ulike kategoriene. Ut fra dette og tidligere års tildelinger vil 

kommunen for 2013 tildele 1 kalv for Lakså Vestre. 

 

 

VEDTAK : 
 

Fauske kommune godkjenner for 2013 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet 

Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar.  

 

For jaktåret 2013 tildeles 1 kalv. Fellingstillatelsen er gitt i henhold til Forskrift om 

forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, §§ 9 og 21. 

 

 

 

Fauske, 14.06.2013 

 

 

 

Hilde Holtan 

Viltansvarlig 
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76/273 JØRN ANSGAR INGVALDSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 

GODKJENNING AV KJELLERETASJE MED BRA: 86 M2 OG LA: 50 M2, PÅ 

ALLEREDE OPPFØRT ENEBOLIG I BERGLIA 8, VALNESFJORD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 14.06.2013. Nabovarsel er ikke utsendt da det ikke er krav om dette. 

 

Tiltakshaver Jørn Ansgar Ingvaldsen fikk, den 19.10.95, ansvarsrett som selvbygger for egen 

bolig, for hele tiltaket; grunn-, betong- og bygningsarbeidene. 

 

Tiltakshaver søker nå om godkjenning for kjellerarealer bestående av stue, 1 soverom, gang og 

boder. Grunnmuren ble, i full etasjehøyde, oppført allerede under oppføringen av eneboligen, 

men ikke tatt i bruk.  

 

Ansvarsrett for etableringen av kjellerarealet videreføres derfor fra tidligere gitt tillatelse, da 

prosjektering og utførelse ble gitt tiltakshaver og det ikke er gjort senere endringer på 

grunnmuren. Godkjente rømningsvinduer er montert i stue og soverom. Ansvarsrett for 

innredningsarbeider i kjelleren kan tilkjennes tiltakshaver da alt arealet benyttes til eget bruk. 

 

 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 d og 20-2 d, godkjennes kjellerarealene i 

Berglia 8, Valnesfjord, G.nr. 76/273, som omsøkt. 

 

I medhold av byggesaksforskriftens § 6-8 godkjennes søknad om ansvarsrett fra Jørn 

Ansgar Ingvaldsen som selvbygger. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 
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SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD - GNR. 52/4 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det er den 25.06.2013 søkt om omdisponering av dyrka jord på gnr. 52/4 i forbindelse med 

oppføring av en plasthall for oppbevaring av redskaper og utstyr. 

 

Gnr. 52/4 består av til sammen ca. 496 dekar som fordeler seg på 168 dekar fulldyrka jord, 137 

dekar produktiv skog og 126 dekar annet areal. 

 

Eiendommen er i drift og driftsopplegget er kjøttproduksjon på storfe med et omfang på 85 storfe 

pr. januar 2013.  

 

Arealet, på ca. 200 m2, som ønskes omdisponert, ligger ca. 20 – 30 m bak den ene 

driftsbygningen og ca. 16 m fra bunn av bekkedal, og består av fulldyrka jord. Deler av arealet 

har vært høstet maskinelt mens noe har vært benyttet som beite.  

 

Etter å ha vært på befaring på eiendommen kan en konstatere at det vil være vanskelig å plassere 

redskapshallen nærmere driftsbygningen, bla. pga pumpekum for husdyrgjødsla. Det vurderes 

også at en plassering nærmere bekkedalen vil være vanskelig da det er bratte kanter som kan rase 

ut ved stor belastning. 

 

Eiendommen har behov for lagerlokale for redskaper og utstyr i forbindelse med gårdsdrifta. 

Etter en helhetsvurdering, der eiendommens dyrka areal reduseres med ca. 200 m2, finner en at 

fordelene ved tiltaket er større enn ulempene dette medfører for bruket. 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og i medhold av Jordlovens § 9 

samt delegasjon, gis Kim Børge Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 200 m2 

fulldyrka jord til oppføring av plasthall for redskaper og utstyr på gnr. 52/4, som omsøkt. 

 

 

Fauske, 27.06.2013 

 

 

Hilde Holtan 

Fagkonsulent jordbruk 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/5594      

      Arkiv sakID:    13/1250  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    065/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  27.06.2013 

 

 

 

104/619 LARSSEN MASKIN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING 

AV REKKEHUS I TAREVEIEN 18. BYGNINGSNR. 188931340 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 14.06.2013. Nabovarsel er ansett som ikke relevant da tiltaket gjelder riving 

av rekkehus. 

Larssen Maskin AS søker, på vegne av Fauske kommune v/Georg De Besche, om tillatelse til a 

rive kommunens 3-leilighetshus i Tareveien 18. 

 

Miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet av Molab AS. Foretaket er sentralt godkjent for 

prosjektering av miljøsanering. Østbø AS er underentreprenør i tiltaket, og skal motta 

rivningsavfallet. Østbø AS innehar sentral godkjenning innenfor prosjektering og utførelse for 

miljøsanering og riving. Larssen Maskin AS har hatt lignende oppdrag tidligere, dog uten 

funksjonene som ansvarlig søker og prosjekterende.  

 

Ansvarsforhold: 

Larssen Maskin AS søker om ansvarsrett for hele tiltaket med ansvarsrett for alle fagområdene. 

Larssen Maskin AS har sentral godkjenning for prosjektering av vannforsynings- avløps- og 

fjernvarmeanlegg, samt utførende av grunnarbeid og landskapsutforming.  

I bakgrunn av miljøsaneringsbeskrivelsen fra Molab AS, og samarbeid med Østbø AS under hele 

tiltaket, finner kommunen å godkjenne søknaden om ansvarsrett.  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 jvf. TEK10 § 9-6 meddeles 

rivningstillatelse av 3-leilighetshus i Tareveien 18 som omsøkt. 

 

Fraksjonsrapport må innleveres til kommunen etter endt riving. 

 

Søknad om ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF for hele tiltaket, fra  

Larssen Maskin AS, godkjennes. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 
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103/1160, 1176 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 3. I FORB. MED 

GJENOPPBYGGING AV INDUSTRIBYGG I INDUSTRIVEIEN 5, FAUSKE, 

AMUNDSEN EIENDOM AS. 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 20.06.2013. Consto AS søker, på vegne av Amundsen Eiendom AS, om 

igangsettingstillatelse nr. 3 for tekniske anlegg for el, varme, sanitær og luftbehandling samt 

løfteutstyr (traverskran). 

Det er tidligere gitt tillatelse for oppstart av grunnarbeider/ringmur i sak 020/13, datert 

26.02.2013, og råbygg/bunnledninger i sak 032/13, datert 15.04.2013. 

 

Arbeidstilsynets samtykke for luftbehandlingsanlegget er innsendt av ansvarlig søker, men 

samtykket er enda ikke mottatt hos kommunen. 

På grunn av kommende ferieavvikling meddeles vedtak på vilkår, før mottatt samtykke. 

 

Ansvarsforhold: 
Ansvarsretter for prosjektering og utførelse angående tekniske anlegg; el, varme, sanitær og 

luftbehandling samt løfteutstyr ble gitt i igangsettingstillatelse av 15.04.2013 i sak 032/13. 

 

VEDTAK : 
 

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

for el, varme, sanitær og luftbehandling samt løfteutstyr, under forutsetning av 

arbeidstilsynets samtykke. 
 

Ansvarsretter gitt til Consto AS, Bodø VVS J. Willumsen AS, Ingeniørfirmaet L. S. 

Solland AS og Fauske Elektro AS videreføres fra tidligere godkjenning i sak 032/13, 

datert 15.04.2013. 

 

Viser for øvrig til rammetillatelse gitt 31.01.2013 i sak 011/13, og igangsettingstillatelser 

datert 26.02.2013 i sak 020/13, og 15.04.2013 i sak 032/13. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 
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116/1 - SOLVEIG HOLMEGÅRD -  SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

BOLIGHUS OG UTHUS I TILKNYTNING TIL FREMTIDIG SALG AV 

RESTAREALET SOM TILLEGGSJORD TIL LANDBRUKSEIENDOM. ERVERVER: 

TROND HOLMEGÅRD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 116 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Solveig Holmegå rd Selbergveien 1, 8200 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Trond Holmegå rd Helskog, 8215 Valnesfjord 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) J  Samsvar med godkjent plan (j/n) J 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter 0 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) J 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) N 

 Grenser dyrka jord(j/n) J   

 

Det søkes om fradeling av tomt på ca 3 dekar anna mark (tunareal) for eiendommens våningshus 

og uthus i tilknytning til at resten av landbrukseiendommen med driftsbygningen skal selges som 

tilleggsjord til annet landbrukseiendom på gården Tortenli. Det synes å kunne være aktuelt at en 

av to naboeiendommer i fremtiden erverver restarealet som tilleggsjord. 

 

Eiendommen er ikke i drift men høstes av annet bruk i drift. 

 

Eier bebor ikke eiendommen. 

 

Søker har innhentet tillatelse fra Statens vegvesen om utvidet avkjørsel i tilknytning til en 

eventuell fradeling av tomt for våningshuset. 

 



Søknaden må anses som et rasjonaliseringstiltak i landbruket. 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen gnr 116/1 og omsøkte parseller: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord 51,6

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 51,6

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 98

Skog, middels bonitet 63,8

Skog, lav bonitet 35,9

Sum produktiv skog 197,7

Uproduktiv skog 33,5

Myr 9,9

Annen jorddekt fastmark 18,3 3

Grunnlendt areal/fjell i dagen 6,1

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 67,8 3

Totalt areal 317,1 3

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter eller områder som er naturfredet. 

 

Jordlovens § 12 lyder: «Deling av eigedom som er nytte eller kan nyttast til jordbruk eller 

skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpaktning, tomtefeste og liknande 

leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan 

seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og 

partar i sameige. 

 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 

takast i bruk slik at ho ikke vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling 

ikke givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter  § 9. 

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 

rette for ein teneleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 

omsynet til vern av arealressursane, om deling fører til ei driftsmessig god løysing, og om 

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 

vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 

 

Sjølv om det etter tredje ledd ikke ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 

dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 

 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til de føremåla som 

lova skal fremja. 

 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har flere registernemninga når eigedomen 

eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 

driftseining. 



 

Samtykke tilldeling er ikke nødvendig når særskild registrert del av eigdom vert seld på 

tvangssal. Det  same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 

eigdom. 

 

Dersom deling ikke er rekvirert inna tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 

 

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 

samband med grensejustering etter matrikkellova.» 

 

Berørte landbrukseiendom er ikke så stor. Slik sett vil det være positivt for å kunne få til en drift 

av arealene på en større eiendom ved at restarealene (jord og skog) og driftsbygningen går som 

tilleggsjord til annen landbrukseiendom på gården. 

 

Adkomsten til omsøkte våningshus på tomt vil måtte være langs den eksisterende gårdsveien 

forbi driftsbygningen og ikke gjennom tunarealet til driftsbygningen. Våningshusets bruk av 

gårdveien vil slik sett ikke medføre så stor ulempe for bruken av driftsbygningen. 

 

Omsøkte fradeling synes ikke å ville medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning 

for jord- og skogbruket. 

 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tomt på ca 3 dekar tunområde for eiendommens våningshus med 

uthus. 

 

Som betingelse for fradelingen settes at fradelte tomt ikke skal omfatte annen del av 

gårdsveien en den delen som svinger inn til våningshuset. 

 

Det er også en forutsetning for vedtaket at salget av eiendommens restareal som 

tilleggsjord må tinglyses på eier av annen landbrukseiendom på gården Tortenli samtidig 

med tinglysningen av fradelt tomt for våningshuset. 

 

Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygninglovens § 20-1 til fradeling av tomt på ca 

3 dekar for eiendommens våningshus som nevnt foran. Som betingelse for dette vedtaket 

settes at den fradelte tomten for våningshus får tinglyst adkomst langs eksisterende 

gårdsvei.  

 

Fauske, 01.07.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 
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SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - STEMMARKVEIEN VED GRØNÅS 

(TYNGRE TRAKTORVEI) 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Beskrivelse av vei- og skogbruksforhold: 

 

Veien er planlagt med en lengde av 1190 meter med veibredde 4 meter. Anlegget skal dekke et 

nytteområde med 523 dekar produktiv skogsmark. 

 

Berørte område har ikke spesielle kvaliteter som skogbrukssjefen kjenner til når det gjelder 

kulturminner. 

 

Omsøkte veianlegg er planlagt bygd som tyngre traktorvei (veiklasse 7). En stor del av veien må 

bygges på forholdsvis grunnlendt mark. Ingen større bekker må krysses. 

 

Omsøkte veiprosjekt synes ikke å ville berøre verna vassdrag eller naturvernområder og heller 

ikke særskilt verdifulle arter eller naturtyper. Ingen såkalte inngrepsfrie areal av noen kategori 

vil få redusert areal hvis omsøkte vei bygges. Område synes ikke å være så mye nyttet til 

friluftsliv utover lokalbefolkningens friluftsferdsel i området. 

 

En stor del av omsøkte veianleggs nytteområde er bevokst med plantet gran. I tillegg omfatter 

nytteområdet også en del lauvskog. 

 

Ved starten av veianlegget er det en ganske kort strekning med tykk havavsetning. Dette arealet 

er allerede fra før opparbeidet som vei/lagerplass og trenger bare mindre massejusteringer. For 

øvrig består løsmassene av tynt humus-/torvdekke, tynn morene og muligens over en ganske kort 

strekning tynn havavsetning. Veien er planlagt bygd i en høyde av mellom 70 og 100 meter o.h.  

 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen  Nordland: 

I skriv fra Reindriftsforvaltningen i Nordland, datert 29.04.2013, uttrykkes det at 

Reindriftsforvaltningen ikke har merknader til saken så lenge det bare er snakk om en traktorvei 

som kun skal nyttes til skogsdrift. 

 

 

 

 

 



Uttalelse fra Samtinget: 

I uttalelse fra Sametinget, datert 25.03.2013, fremkommer det at Sametinget ikke har merknader 

til skogsveiprosjektet. 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland: 

I skriv datert 04.04.2013 fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland fremkommer 

det ingen merknader til veiplanen. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen: 

I skriv datert 25.04.2013 uttaler fylkesmannen i Nordland: «Fylkesmannen kan pr. dato ikke 

registrere verneområder, friluftsområder, eller biologisk mangfold i det forvaltningsmessige 

kunnskapsgrunnlag, til hinder for bygging av vei i omsøkte trasé. 

 

Veiens planlagte beliggenhet vil ikkje medføre mulig tap av INON-soner.» 

 

Statens vegvesen, Region nord: 

Statens vegvesen har i skriv til veiformann Anne Irene Jensen gitt avkjørselstillatelse for 

traktoveianlegget. 

 

NVE Region Nord: 

I sin uttalelse datert 23.04.2013 peker NVE Region Nord på at det er nevnt at veianlegget vil 

berøre områder med marine avsetninger deriblant tykke havavsetninger. NVE viser i den 

samanheng til at det kan være kvikkleireområder selv om de ikke er blitt fanget opp ved 

kvikkleirekartleggingen som er foretatt ved Fauske. Dette skyldes at skredfarlige områder med 

høydeforskjeller mindre enn 10 meter ikke fanges opp ved en slik kartlegging.  

 

Skogbrukssjefens vurdering: 

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldsloven (§8 - § 12) er med å danne grunnlag for 

skogbrukssjefens vurdering. Med grunnlag i naturdatabasen og artsdatabanken og 

saksbehandlers egen kunnskap synes ikke viktige naturtyper, sårbare arter eller 

naturvernområder å bli berørt av omsøkte veianlegg. 

 

I tilknytning til NVE sin uttalelse vedrørende evt fare for kvikkleireskred, må det understrekes at 

det ikke skal utføres gravearbeid av noen betydning på den ca 40 meter korte strekningen (like 

ved gårdstunet) hvor det er tykkere forekomst av havavsetning. Det skal heller ikke kjøres på 

noen masser for veibygging her. Det må også påpekes at det i den lange skråningen fra gårdtunet 

og nedover hvor det er klart større høydeforskjeller enn 10 meter ikke er kartlagt skredfarlig 

område sjølv om grunnen her består av tykke havavsetninger. I tilknytning til en kort strekning 

lenger oppe i skogen vil veianlegget muligens berøre en kort strekning med tynn havavsetning. 

Her synes det svært lite sannsynlig med leirskred idet det som først og fremst preger området er 

at det er grunt på fjell, noe som forøvrig er typisk for en stor del av veiens nytteområde, både der 

det er tynne havavsetninger og der det er tynn morene eller tynt humus-/torvdekke.   

 

Det har ikke fremkommet forhold i tilknytning til den vurderte veiplan som gjør at den bør 

endres eller nektes gjennomført.  

 

Når veien bygges, må det tas hensyn til naturen omkring slik at veianlegget blir mest mulig 

tilpasset landskapet og at veianlegget som helhet i minst mulig grad bryter med det estetiske. 

Bl.a. tillates det ikke at trerøtter, jordhauger og steinblokker på skjemmende vis blir liggende 

langsmed veien. 



 

Veiskråninger/skjæringer skal gis stabil helling og samtidig være slettet på skikkelig vis. Store 

groper og ikke lukkede massetak må ikke forekomme når veien er ferdig. 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i forskrift
1
 til "Skogbruksloven", § 25, tillatelse til at 

skogsvei (tyngre traktorvei) med betegnelsen Stemmarkveien ved Grønås i Fauske 

kommune, bygges i samsvar med de fremlagte planer og det som er anført i 

skogbrukssjefens vurdering.  

 

Hvis det under arbeidet med veien skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander, 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner), må veiarbeidet 

straks stoppes og funnet meldes til kulturminnemyndighetene. Det forutsettes at dette 

pålegget formidles videre til den som utfører arbeidet i marken. 

 

Dette vedtaket bortfaller hvis veianlegget ikke er ferdig bygget innen utgangen av år 

2018. 

 

Straks veianlegget er ferdig bygget, må det gis beskjed om dette til skogbrukssjefen slik 

at han kan gjennomføre nødvendig kontroll. 

 

                                                 
 
   

1
 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i § 25 i lov 

av 27 mai 2005 om skogbruk (skogbruksloven). 



 

 

 

Fauske, 02.07.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef  
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SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR. 108/18,35,52,76 - FRITAK FRA 

BOPLIKTEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søkere: Lennart Hansen, Furuveien 8, 8209 Fauske 

             Solveig Johanne Wilhelmsen, Ankjellveien 14, 8200 Fauske 

 

Det søkes om konsesjon ved erverv av fast eiendom fra nær slekt der søkerne ikke ønsker å 

oppfylle boplikten. Søkerne fikk hjemmel til eiendommen 27/2 2013 og hadde 1 år på seg til 

enten å tilflytte eller søke konsesjon. 

 

Eiendommen: 
Eiendommen ligger i Grønås, ca. 8 – 9 km nord for Fauske sentrum.  Den består av 5 teiger på til 

sammen 658 dekar som ligger spredt fra Stemmarka i nord til Holtan i sør. I følge Skog & 

landskaps arealtall består eiendommen av 47,7 dekar fulldyrka jord, 18,1 dekar innmarksbeite, 

448 dekar produktiv skog, 14 dekar myr og 40,6 dekar annet areal. 

 

Det er relativt gode driftsforhold i det meste av den produktive skogen på eiendommen. Ca. 109 

dekar av arealet er tilplantet med gran, der det eldste feltet er fra 1942, og senere fra 1950 og 

1960-tallet og til sist i 1986. Resten av den produktive skogen består hovedsakelig av lauvskog. 

 

Dyrkajorda ligger samlet på heimteigen i Grønås, og den er bortleid på langsiktig kontrakt til et 

melkeproduksjonsbruk i nabobygda Rødås. Jorda er oppdelt av gårdsveier og bygdevei. 

 

Eiendommens bygninger: 

Eldre våningshus («Mariahuset») bygd 1912 grunnfl.  50 m2 1 ½ etg.  dårlig stand 

Eldre driftsbygning     «     1912     «         98 m2   dårlig stand 

Eldre våningshus («Hildahuset»)   «     1935           «         23 m2  dårlig stand 

Uthus       «     1937           «         21 m2  dårlig stand 

Driftsbygning      «     1954     «    87 m2  dårlig stand 

Uthus       «     1958     «         40 m2  dårlig stand 

 

 

I tillegg til disse bygningene har søkerne overtatt bolighuset som foreldrene bodde i, og som var 

bygd i 1956 og bebodd til begynnelsen av 2000-tallet. Dette bolighuset står på egen fradelt tomt, 

gnr. 108/52,  og kan ikke regnes sammen med resten av eiendommen når en skal vurdere 

boplikten. 



 

Begge våningshusene på eiendommen er av en slik beskaffenhet og elde at de ikke kan regnes 

som beboelige etter dagens standard. Selv med omfattende restaurering vil en neppe oppnå 

tilfredstillende planløsning og standard for øvrig som helårsbolig. «Mariahuset» 

 har bl.a ikke innlagt toalett og bad, og har lav takhøyde. Huset ble fraflyttet i 1974. 

«Hildahuset» er svært lite og er skadet innvendig av brann. 

 

Driftsbygningen fra 1954 har støpt fjøsrom for husdyr med fraukjeller under og låve i andre 

etasje. Den er ikke egnet til husdyrhold i dag og kan kun benyttes som uthus. 

 

Søkerne: 

Lennart Hansen og Solveig J. Wilhelmsen er søsken og henholdsvis 48 og 62 år gamle. De er 

begge bosatt på Fauske sammens med sine familier. I skiftet etter sine foreldre overtok de også 

en tredje part i eiendommen som ble arvet av barna til deres avdøde bror. 

 

Hansen og Wilhelmsen ønsker å benytte eiendommen som feriested for familiene og er i gang 

med å restaurere «Mariahuset» til fritidshus. Skogen blir drevet av dem selv og dyrkajorda er 

leid bort på langsiktig kontrakt. 

 

Vurdering: 
Boplikt oppstår ved erverv av landbrukseiendom innen nær slekt dersom eiendommen har 

bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 25 

dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, jfr. 

Konsesjonslovens § 5 første ledd nr. 1 og 2.  

 

Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at odelsberettigede eller nær slekt kan erverve 

landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen må 

følgelig søke konsesjon. 

 

Boplikten kan oppfylles enten ved at erververen benytter bolighuset som helårsbolig eller at den 

leies ut til andre som bosetter seg der., jfr. Konsesjonslovens § 7 

 

Ved avgjørelsen av konsesjonsspørsmålet er det en del momenter som skal vurderes og 

vektlegges, bl.a. hensynet til bosettingen i området, driftsmessig løsning, hensyn til helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det også ses på eiendommens størrelse, 

husforhold, søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon, jfr. Konsesjonslovens 

§ 9. 

 

Eiendommen ligger i Grønås der det har vært ei stabil bosetting gjennom flere år. 

 

Hensynet til kulturlandskapet blir ivaretatt gjennom bortleie drift av det meste av de dyrka 

arealene på eiendommen. Skogen ivaretas ved eget bruk. 

 

Eiendommen har 2 eldre driftsbygninger som ikke egner seg til husdyrhold. Det fins 2 eldre 

våningshus på eiendommen som er av en slik karakter at de ikke egner seg som helårsboliger i 

dag selv med en viss restaurering. 

 

Begge søkerne er født og oppvokst i Grønås og har nær tilknytning til eiendommen. De bor 

begge på Fauske, 8 – 9 km ifra eiendommen  og kan ivareta et visst vedlikehold  og tilsyn med 

eiendommen derfra. 



 

Med hensyn til søkernes livssituasjon og nære tilknytning til eiendommen, samt at det ikke fins 

våningshus som kan bebos som helårsbolig på eiendommen, anses det som rimelig å innvilge 

fritak fra boplikten ved erverv av eiendommen. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og i medhold av Konsesjonsloven 

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Lennart Hansen og Solveig Johanne 

Wilhelmsen konsesjon med fritak fra boplikten ved erverv av gnr. 108/18, 35, 52, 76  i 

Fauske Kommune.  

 

 

Fauske, 04.07.2013 

 

 

 

Hilde Holtan 

Fagkonsulent jordbruk 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE, FOR 

TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE FUGLEHUND I TIDSROMMET 01.08.13  - 

20.08.13 I FAUSKE KOMMUNE 

   

 

 

 

 

Saksutredning: 
 

 

Statskog SF i Nordland søker om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av 

lirype med stående fuglehund i tidsrommet 1. – 20. august 2013. Takseringen skal foregå i flere 

kommuner i Nordland. I Fauske kommune skal takseringen foregå på statsgrunn i 

Sulitjelmaområdet.. Takseringen vil foregå med veldresserte, gode jakthunder som ikke viser 

interesse for verken sau eller rein. Takseringen vil foregå av et takstlag med 2 personer og 1 – 2 

hunder. Takstlagene vil bringe med seg identifikasjonspapirer og kopi av kommunalt 

dispensasjonsbrev. 

 

Statskog mener at kunnskapsgrunnlaget en skaffer ved rypetakseringen er avgjørende for å 

kunne vurdere hvor stort uttak som er bærekraftig hvert enkelt år. 

 

 

Vurdering: 
 

Statskog SF forvalter statens grunn i Nordland og har som et av hovedmålene å tilrettelegge for 

allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. De vil drive en bærekraftig  småviltforvaltning 

hvor de høster av et overskudd, og ressursforvaltningen skal baseres på innsamling og analyse av 

stedfestet informasjon. 

 

Det anses som bra at Statskog, som er en stor grunneier i Fauske, baserer forvaltningen av 

småvilt på best mulig data og kunnskap om viltbestanden. Takseringen av lirypebestanden vil 

foregå med lokalkjente taksatorer som er kurset for oppgaven.  

 

Fauske kommune vil gjerne ha rapport om resultatet av takseringen i kommunen 

 

 

 

 



VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog 

SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående 

fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet i tidsrommet 1. – 20. august 2013. 

 

 

 

Fauske, 04.07.2013 

 

 

 

Hilde Holtan 

Viltansvarlig 
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105/6 - CARINA FAULI M.FL. - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK 

039/13 VEDR. FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIG VED LUND. 

ERVERVERE: CARINA FAULI, TORE FAULI OG RUNAR W. SIMONSEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det ble søkt om fradeling av tomt på 1,5 dekar for eksisterende bolighus nr 2 på eiendommen. 

Det ble ikke gitt tillatelse til fradeling av en så stor tomt som omsøkt, men likevel gitt tillatelse til 

en tomt på 1 dekar slik det fremgår av sakens vedtak som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i administrativ sak nr 039/13: 

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

fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt idet en slik fradeling ikke anses som forsvarlig 

med hensyn til eiendommens avkastning og samtidig vil medføre driftsmessige ulemper for 

driften av eiendommen. Den forannevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte 

tomt ligger i et LNF-A-område i kommuneplanens arealdel hvor det ikke er tillatt med tiltak som 

ikke er knyttet til stedbunden næring. 

 

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

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

mark. Den forannevnte begrunnelse understøttes av det forhold at omsøkte tomt ligger i et LNF-

A-område i kommuneplanens arealdel. 

 

Skogbrukssjefen gir derimot med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til fradeling av tomt på 1 

dekar for våningshus nr 2 idet dette anses som forsvarlig med hensyn til eiendommens 

avkastning. Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte dyrka mark og heller ikke 

deler av gårdsveien eller de nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende våningshus nr 2. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt på 1 

dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at fradelingen 

tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten. 

 

Saksbehandler skal være tilstede ved kartforretningen i marken.» 

 



    

Det klages på at det kun ble gitt tillatelse til fradeling av 1 dekar og ikke 1,5 dekar for 

eksisterende bolighus. Klager hevder det har vært andre tilfeller i kommunen hvor større tomter 

har blitt fradelt og kan ikke se at det omsøkte arealet vil gi driftsmessige ulemper for 

eiendommens avkastning. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Klagen bringer ikke nye momenter av betydning inn i saken.  

 

Det er riktig at det flere ganger i den senere tid har blitt tillatt fradelt større tomter enn 1 dekar 

for eksisterende bolighus. For eksempel i tilknytning til eiendomsrasjonalisering i landbruket 

hvor det avstås tilleggsjord til andre landbrukseiendommer i området mot at det gis tillatelse til 

fradeling av tomt for eiendommens gårdstun med våningshus, driftsbygning m.m.. Dette regnes 

imidlertid som et tiltak i tilknytning til stedbunden næring og vil normalt kreve større tomter. 

Angjeldende klagesak gjelder derimot ikke en sak som kan regnes som tiltak i tilknytning til 

stedbunden næring. 

 

Det kan også ha vært tilfeller med fradeling av tomter for eksisterende bolighus hvor den 

aktuelle situasjonen har gjort det helt nødvendig med noe større tomt enn 1 dekar. Det synes ikke 

å være tilfelle i denne saken. 

 

Saksbehandler har med utgangspunkt i klagen på nytt foretatt en vurdering og gjennomgang av 

saken i forhold til jordlovens § 9 hvor det fremgår at det i utgangspunktet er forbud mot 

omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. I landbruks- og matdepartementets veiledning til 

jordlovens § 9 fremgår det at: «En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er 

imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet 

jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett 

ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten 

for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn 

i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.» 

 

Saksbehandler ser at han her har lagt for lite vekt på at det kun er dyrka og dyrkbar mark på den 

aktuelle eiendom som skal vurderes i en slik sammenheng som dette. Med det som utgangspunkt 

blir saksbehandlers vurdering at det er svært lite sannsynlig at eiendommens jordbruksareal kan 

gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Forbudet mot omdisponering av dyrkamark kommer 

dermed ikke til anvendelse slik at tillatelse til omdisponering av dyrkamark i denne saken likevel 

kan gis. 

 

Når det gjelder jordlovens § 12, så har denne nylig blitt endret med ikrafttreden fra og med 1. juli 

2013 for alle saker som ennå ikke er endelig avgjort. Etter den nye § 12 er det bl.a. ikke lenger i 

utgangspunktet forbud mot fradelinger av areal fra landbrukseiendommer, men det må innhentes 

tillatelse til deling fra kommunen. I det følgende er den nye § 12 i jordloven gjengitt. 

Jordlovens § 12. Deling  

       «Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  



       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.» 

 

Det synes ikke som omsøkte fradeling av 1,5 dekar vil medføre problem med hensyn til 

bruksstruktur, arealressurser eller driftsmessige løsninger. Omsøkte fradeling synes ikke å ville 

medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning for jord- og skogbruket. 

 

 

 

VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge. 

 

Det gis med hjemmel i § 9 i jordloven tillatelse til omdisponering av ca 0,35 dekar med 

dyrka mark. 

 

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

til fradeling av boligtomt på 1,5 dekar som omsøkt. 

 

Som betingelse settes at tomtearealet ikke skal omfatte deler av gårdsveien eller de 

nærmest liggende utbedringsareal for gårdsveien. 

 



Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av tomt på 1,5 dekar for 

eksisterende våningshus nr 2. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av boligtomt 

på 1,5 dekar for våningshus nr 2. Som betingelse for dette settes at det samtidig med at 

fradelingen tinglyses blir tinglyst adkomst på gårdveien for boligtomten. 

 

Fauske, 08.07.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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      Arkiv sakID:    13/838  Saksbehandler :   Hilde Holtan  
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KLAGEBEHANDLING VEDRØRENDE FELLINGSTILLATELSE FOR ELG 2013 - 

VALD NR. 103 LAKSÅ VESTRE - FAUSKE KOMMUNE 

   

 

 

Saksutredning: 

 
Lakså Vestre elgvald v/ Per-Arnt Nilsen klager, i brev av 01.07.2013, på tildeling av 

fellingstillatelse for elg jaktåret 2013 i kommunens sak DPLU 062/13. Det ønskes felt 3 voksne 

dyr. 

 

Lakså vestre er et enkeltstående elgvald som får tildelt fellingstillatelse etter bestemmelsene i § 

21, Målrettet avskyting, i forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2013. Lakså vestre fikk 

av kommunen tildelt 1 kalv for jakta 2013. 

 

Saksutredning i Sak DPLU 062/13: 

Elgvaldet Lakså Vestre ligger i Lakså, på vestsiden av Laksåga og strekker seg fra grensen mot 

Stifjell i sør til grensen mot Nordal i nord. Valdet har et tellende areal på 5.150 dekar. 

 

Alt hjortevilt bør som hovedregel forvaltes etter plan. For å få godkjent en bestandsplan er et av 

kravene at valdet eller bestandsplanområdet må disponere et areal på minimum 20 ganger 

minstearealet. Hvis så ikke er tilfelle skal fellingstillatelsen gis etter bestemmelsene i § 21 

(målrettet avskyting) i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Tildeling av antall dyr fellingstillatelsen skal inneholde skjer på bakgrunn av minstearealet samt 

kommunens målsettinger. Kommunen har anledning til å fravike minstearealet med inntil 50 % 

hvis spesielle forhold skulle tilsi det, enten som ordinær tildeling eller ved ekstratildeling etter 

jaktas start. 

 

Kommunen satte ned minstearealet for området der Lakså Vestre ligger fra 4000 til 3000 dekar 

pr. dyr i 2012. Det endrede minstearealet gjelder også for nabovaldene Engan/Stifjell m.fl. og 

Leivset/Moen m.fl (disse to utgjør bestandsplanområde Nedrevann/Øvrevann). For hele området 

fra Nordal til og med Leivset vil dette utgjøre en økning i fellingskvoten på 8 dyr pr. år i en 3-års 

periode f.o.m. 2012. Dette vil jo også påvirke Lakså Vestre da det er mye av den samme elgen 

som holder til i Lakså Vestre sitt vald som i resten av området. 

 

Lakså har et tellende areal på 5.150 dekar og med et minsteareal for området på 3000 dekar 

tilsier dette fellingstillatele for 1 dyr. Hvis det registreres spesielle enkeltdyr som f.eks utøver 

skade på skog etc. kan dette være en grunn for enten å benytte 50 %-regelen for fravikelse av 



minstearealet  eller at enkeltdyr tas ut av kommunens egne jegere som skadefelling. Det er 

grunneiers/ jaktrettshavers ansvar å melde fra til kommunen om eventuelle skadetilfeller. 

 

Valdleder har tidligere meldt fra til kommunen om skade på yngre plantefelt der det 

sannsynligvis har vært ei spesiell ku med kalv som har beitet på granplantene. Kua har holdt seg 

i området i lengre tid. Kommunen vurderte det slik i 2012 at det da var grunn til å fravike 

minstearealet og gi tillatelse til ett ekstra dyr. Kommunen henstilte til Lakså Vestre at det 

aktuelle «skadedyret», ku med kalv, som har hatt tilhold i plantefeltet på gnr. 93/1 skulle 

førsøkes felt. Dette ble ikke forsøkt imøtekommet da det på jaktas første dag ble felt ei ku i et 

helt annet område av valdet i 2012. Det er ikke etter dette meldt inn nye skader. 

 

I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling fra snøscooter i Nedrevann/ Øvrevann 

bestandsplanområde. Det ble også gjort observasjoner av elg i Lakså Vestres vald. Det ble utfra 

denne tellingen samt gransking av elgbeiter/ elgskader på yngre plantefelt konkludert at 

elgstammen bør tas noe ned for området.  

 

Lakså Vestre er et lite vald som er utenfor plansamarbeidet men ligger geografisk inne i området 

til Nedrevann / Øvrevann bestandsplanområde. Arealmessig utgjør valdet i underkant av 5 % av 

totalarealet for området til bestandsplanområdet. Hovedansvaret for den praktiske utførelsen av 

forvaltningen av elgstammen i området vil være tillagt Nedrevann/ Øvrevann 

bestandsplanområde. 

 

Lakså Vestre har de fire siste årene, 2009 – 2012, fått fellingstillatelser på til sammen 7 dyr, 

hvorav 4 voksne og 2 kalver er felt. De tre siste årene har kommunen fraviket minstearealet og 

gitt ekstra fellingstillatelser på 3 ekstra dyr. Ved tildeling av fellingstillatelse skal kommunen 

påse at det gis en jevn tildeling av de ulike kategoriene. Ut fra dette og tidligere års tildelinger vil 

kommunen for 2013 tildele 1 kalv for Lakså Vestre. 

 

Klagebehandling: 

 

I sin klage mener Per-Arnt Nilsen at tildelingen på 1 kalv for valdet, som har 5150 da tellende 

areal, er i strid med både skogloven og viltloven med bakgrunn i økende beiteskader på 

granplantefelt både på nyplanting og stående tømmer. Minsteareal for området er 3000 da. 

 

Nilsen mener at det ikke i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til beiteskadene på skogen og han har 

siden 2009 påpekt at elgbestanden er for stor og at beitetrykket er slik at det ikke er mulig å 

reprodusere granplantefeltene ved sluttavvirkning. 

 

Nilsen er uenig i at skade på granplantefelt kan være relatert til enkeltdyr og mener at det er 

overbeiting generelt som er årsak til at det blir beitet på nyplanting og stående tømmer. 

 

I 2011 la Nilsen fram en rapport som viste beiteskader på granplantefelt på hans eiendom i 

Laksåområdet. Det ble også foretatt beitegranskinger i området som viste hard beiting på ROS-

artene. Etter dette ble det gitt tillatelse til ekstra fellinger ved å fravike minstearealet inntil 50 % 

både for Lakså vestre og for bestandsplanområdet i samme område (Nordal – Stifjell m.fl.) I 

2012 ble minstearealet senket fra 4000 da til 3000 da noe som  økte avskytingen av elg 

ytterligere. Nilsen har ikke etter dette meldt fra om nye skader til kommunens viltforvaltning. 

 

I 2013 ble det foretatt elgtelling i Nedrevann/ Øvrevann bestandsplanområdes område på 

jaktfeltene Nordal, Lakså, Sjønstå og Stifjell/Engan. I tillegg ble det også gjort observasjoner på 



Lakså vestres vald. Utfra bl.a. denne tellingen, som viste en stor bestand av elg samt hard 

beiting, har kommunen besluttet, som et ekstraordinært tiltak for i år, å fravike minstearealet for 

Nedrevann/ Øvrevann bestandsplanområdet slik at det gis en dobling av fellingstillatelsen fra 18 

til 36 elg, bare for strekningen Engan – via Sjønstå – til Nordalen. I tillegg økes også 

avskytingen i resten av planområdet med 7 ekstra dyr. 

 

Kommunen vurderer det slik at den praktiske forvaltningen av elgstammen best kan ivaretas av 

et samarbeid mellom jaktrettshaverene, slik som i et bestandsplanområde, der en kan se 

elgstammen i en helhet over et større geografisk område. Lakså Vestre, som ikke er med i noe 

jaktsamarbeid (trakk seg ut av bestandsplanområdet i 2009)  ligger som en liten «øy» i dette 

geografiske området og vil følgelig merke virkningene av denne økte avskytingen med at det 

forhåpentligvis også vil bli langt mindre elg som vil beite og gjøre skade på skogen her. Hvis 

dette tiltaket ikke skulle vise seg å være tilstrekkelig vil kommunen måtte vurdere nye tiltak på 

sikt. 

 

Nilsen avviser at enkeltdyr kan være årsak til skader på granplantefelt. Den mest sannsynlige 

årsaken til skader er nok et generelt hardt beitetrykk, men en kan likevel ikke utelukke at 

enkeltdyr kan beite på gran selv med andre treslag til stede.  

 

Kommunen mener med dette å ivareta hensynet til både skogloven og viltloven. Med  økt 

avskyting i bestandsplanområdet vil en prøve å ta ned vinterstammen av elg for hele området slik 

at beitetrykket blir vesentlig redusert og faren for nye skader på plantefelt minsket. 

 

Utfra tidligere års fellingstillatelser mener kommunen at det er riktig å tildele Lakså vestre 1 kalv 

for 2013 da det de foregående årene er tildelt og felt flere voksne dyr enn kalver. 

 

 

UTTALELSE : 
 

Kommunen viser til saksutredningen, og finner ikke at det er grunnlag for å endre 

fellingstillatelsen på elg, som ble gitt til vald nr. 103 Lakså vestre  i sak DPLU 062/13. 

 

Kommunen vil derfor fastholde sitt vedtak der Lakså vestre gis fellingstillatelse på 1 

elgkalv for jakta 2013. 

 

 

Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse 

 

 

Fauske, 08.07.2013 

 

 

Hilde Holtan 

Viltansvarlig 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD 

OM FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE NR 

119/1/105 VEST FOR SKIHYTTA I SULITJELMA. ERVERVER: MAGNUS HOLLA 

SIVERTSEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 119 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Statskog SF Postboks 174, 2402 Elverum 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Magnus Holla Sivertsen Hokkåsflata 19, 8028 Bodø 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 i 

området vest for Skihytta i Sulitjelma. Omsøkte tomt er omfattet av byggeområde for fritidshus i 

kommunedelplan Daja/Jakobsbakken. 

 

Siden omsøkte tomt ligger i kommunedelplanens byggeområde for fritidshus, er det ikke 

nødvendig å behandle søknaden med hjemmel i jordlovens bestemmelser. 

 

For fradeling av tomt for fritidsbebyggelse i byggeområde for fritidsbebyggelse er det etter 

bestemmelsene i kommunedelplanen krav om først å foreta en regulering av berørte område. 

Siden det her er snakk om fradeling av tomt for eksisterende hytte, vil det imidlertid ikke være 

aktuelt å kreve at det utarbeides reguleringsplan før omsøkte fradeling kan gjennomføres. 

 

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

Det synes ikke å være andre forhold til hinder for at omsøkte fradeling kan gjennomføres. 

 



 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 

dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105.  

 

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

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/105 vest for Skihytta i 

Sulitjelma. 

 

Fauske, 09.07.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 

 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6093      

      Arkiv sakID:    13/1332  Saksbehandler :   Hilde Holtan  
 

Sak nr.:    074/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  09.07.2013 

 

 

SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD TIL BOLIGFORMÅL  - GNR. 

108/13 I FAUSKE KOMMUNE 

 

Saksutredning: 
Søkere: Mona og Remi Steensen, Slettliveien 5, 8226 Straumen 

 

Det søkes om omdisponering av dyrka jord for oppføring av bolighus på egen eiendom, gnr. 

108/13 i Grønås i Fauske kommune. 

 

Søkerne kjøpte eiendommen og fikk innvilget konsesjon tidligere i år. De skal benytte 

eiendommen til bosted. Totalt areal er på 31,5 dekar der 2,5 dekar er dyrka jord og resten utmark 

og produktiv skog. 

 

Det står et gammelt falleferdig hus på eiendommen. Det er vil være naturlig å trekke ny bolig et 

stykke unna og inn på det som er betegnet som dyrka jord. Jorda har ikke vært i drift på mange 

tiår og er i dag uegnet til jordbruksdrift. Adkomst til eiendommen tenkes tatt etter en gammel 

kjerrevei over naboeiendommen. Dette har også vært den opprinnelige adkomsten. 

 

I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen innenfor området som er betegnet som LNF-B8 

der det er tillatt med spredt boligbygging. 

  

Vurdering: 
Eiendommen er liten og det meste av arealene er bratte og uegnede for bygging av bolighus slik 

at det er kun dyrkajorda som kan tas i bruk til boligformål. Jordressursene er svært begrenset og 

det vil aldri kunne påregnes jordbruksdrift på eiendommen. Det anses imidlertid meget positivt 

at eiendommen igjen vil bli tatt i bruk som bosted. Utfra en samlet vurdering vil en gi tillatelse til 

omdisponering av dyrka jord til boligformål og adkomst.

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Jordlovens § 9, 

samt delegasjon, gis Mona og Remi Steensen tillatelse til omdisponering av inntil 2,5 

dekar dyrka jord til boligformål og adkomst. 

 

 

Fauske,  09.07.2013 

 

 

Hilde Holtan 

Fagkonsulent jordbruk 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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119/1 STATSKOG SF - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 

FRADELING AV TOMT FOR GARASJE VED GLASTUNES I SULITJELMA. 

ERVERVERE: GUNN OG EVEN MATHISEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 119 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Statskog SF Postboks 174, 2402 Elverum 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Gunn og Even Mathisen Glastunes 1 A, 8230 Sulitjelma 

 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 0,85 dekar for bygging av ny garasje ved Glastunes i 

Sulitjelma. Den omsøkte tomt ligger i et område som i kommunedelplan Langvatn 1 er lagt ut 

som byggeområde for bolig. 

 

Omsøkte tomt skal være garasjetomt for eksisterende bolig like i nærheten av omsøkte tomt. 

 

Det er søkt om avkjørselstillatelse til kommunal vei. 

 

Siden fradelingen gjelder tomt i byggeområde, er det ikke nødvendig med tillatelse etter 

jordlovens bestemmelser. 

 

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i Naturbasen og 

Artdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte fradeling ikke å komme i 

konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

 

 

 



 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i kommuneplanens 

arealdel § 2.1 b) og plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 0,85 dekar for nybygging av garasje ved Glastunes i Sulitjelma. 

 

Som forutsetning for fradelingstillatelsen settes at det gis avkjørselstillatelse til 

kommunal vei. 

 

Fauske, 10.07.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  
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SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 2013 - VALD NR. 

5  LAKSÅ M.FL. I FAUSKE KOMMUNE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det vises til søknad fra elgvald nr. 5 v / John Strøm, om fravikelse av minsteareal ved elgjakta i 

2013. Elgvald nr. 5 danner, sammen med elgvald nr. 3, Nedrevann / Øvrevann 

bestandsplanområde med et totalt areal på 107 350 dekar tellende areal. 

 

Minsteareal for felling av elg i området er 3000 dekar pr. dyr. 

 

Vald nr. 5 består av jaktfelt nr. 21 Engan / Stifjell, nr. 22 Lakså / Gamsletten, nr. 23 Nordal og 

nr. 24 Sjønstå / Tveråmo. 

 

Tellende areal i valdet utgjør ca. 54.500 dekar. I avskytingsavtalen med kommunen skal det 

felles 54 dyr fordelt på årene 2012 – 2013 – 2014. I 2012 ble det felt 17 dyr i valdet. 

 

Kommunen har fastsatt et minsteareal for elg og tildelingen er gjort utfra dette. Kommunen kan 

med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, datert 22.03.02, § 6, fravike minstearealet 

for jakt på elg med inntil 50 %. Dette kan gjøres for særskildte vald og for et begrenset tidsrom. 

 

Det har vært foretatt beitegranskinger i området som har vist hard beiting på ROS – artene og 

noe skader på unge granplantefelt. Det har gjennom flere år vært konstatert en økende elgbestand 

og vært gitt tillatelse til felling av ekstra dyr gjennom å fravike minstearealet.  Minstearealet ble 

imidlertid i 2012 satt ned fra 4000 til 3000 dekar for å øke avskytingen ytterligere.  

 

I vinter ble det i tillegg utført telling av elg i området fra Engan/Stifjell via Lakså og Sjønstå til 

øverst i Nordalen. Tellingen viste en meget høg vinterbestand av elg og i tillegg kunne en 

konstatere en fortsatt hard beiting i området. Dette gjør at en må sette inn nye ekstraordinære 

tiltak for å få ned elgbestanden og ivareta skogbruksinteressene på en forsvarlig måte. 

 

Kommunen vil av ovennevnte grunner fravike minstearealet for felling av elg for vald 5 med 50 

% noe som vil si at det for elgjakta 2013 blir et minsteareal på 1500 dekar pr. dyr. Tildelingen 

skjer i form av frie dyr der valdet får avgjøre kjønn og alder på de dyr som skal felles. 

Kommunen vil likevel henstille til at det tas ut en overvekt av kalver og unge dyr. 

 

 

 



 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50 

% for vald nr. 5 Lakså m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Det gis tillatelse til felling av 18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 5 for 

elgjakta 2013. 

 

 

Fauske, 10.07.2013 

 

 

Hilde Holtan 

Viltansvarlig 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6118      

      Arkiv sakID:    13/1160  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    077/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  10.07.2013 

 

 

 

93/5 - SIGMUND HILLSTAD - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 

TILLEGGSJORD TIL NABOEIENDOM GNR 93/2 VED LAKSÅ. ERVERVER: PEDER 

STRØMME OG EVELYN HANSEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 93 5     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Sigmund Hillstad Finneidgate 35 C,  8210 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
P eder Strømme Balmigate 6, 8208 Fauske 

Evelyn Hansen Langstrand, 8226 Straumen 

 

Saksforhold: 
 Bebygd (j/n) N  Samsvar med godkjent plan (j/n) J 

 Adkomst dyrka jord (j/n) N  Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J 

 Adkomst gjennom tunet (j/n) N  Avstand tun, meter - 

 Flere våningshus (j/n) N  Adkomst gårdsvei (j/n) N 

 Grenser bolig / hytte (j/n) N  Vernskog (j/n) J 

 Grenser dyrka jord(j/n) N   

 

Det søkes om fradeling av tilleggsjord på ca 70 dekar fra gnr 93/5 til gnr 93/2. Ingen av 

eiendommene er i jordbruksmessig drift og ingen av eierne er bosatt på eiendommene.  

 

I søknaden er det omsøkte areal oppgitt til 60 dekar, men måling av omsøkte teig viser at arealet 

er på ca 70 dekar. 

 

Eiendom gnr 93/5 ligger hovedsakelig på vest og nordvestsiden av La ksåga med unntak av den 

teigen som søkes fradelt som tilleggsjord til gnr 93/2 som hovedsakelig ligger på øst og 

sørøstsiden av L aksåga.  

 

Eiendommen, gnr 93/2, som det skal erverves tilleggsjord til har et samlet areal på 1610 dekar 

hvorav 9 dekar er fulldyrka, 5 dekar innmarksbeite og 724,3 dekar produktiv skogsmar k. 



 

Laksåområdet har ikke bilveiforbindelse med omverden. Det må kjøres med båt 5- 6 km for å 

komme til Lakså. Dette medfører at verdien av skog blir forholdsvis lav i området. Det vil bl.a. 

være vanskelig å drive lauvskogdrift med overskudd.  

 

 

Oversikt over areal til landbrukseiendommen og omsøkte parseller: 
Arealtype Eiendommens areal         Areal omsøkte parseller

da Parsell 1, da Parsell 2, da Parsell 3, da

Fulldyrket lettbrukt jord 6,2

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 6,2

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 22,7

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite 22,7

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 73,9 2,8

Skog, middels bonitet 240,6 56

Skog, lav bonitet 43,6

Sum produktiv skog 358,1 58,8

Uproduktiv skog 64,2 9,8

Myr 5,6 1,6

Annen jorddekt fastmark 107,5

Grunnlendt areal/fjell i dagen 134,7

Ikke klassifisert 6,3

Sum uproduktive areal 318,3 11,4

Totalt areal 705,3 70,2

  

Omsøkte fradeling må ha tillatelse med hjemmel i jordlovens § 12 som er gjengitt i det følgende.  

 

Jordlovens § 12. Deling  

       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  



       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Omsøkte fradeling av tilleggsjord vil medføre at den ene skogeiendommen blir noe mindre og 

den andre skogeiendommen tilsvarende noe større. Begge skogeiendommene vil fortsatt ha en 

størrelse som neppe medføre noen reduksjon eller økning i samlet skogsdriftsaktivitet på 

eiendommene på et sted som Lakså. Fradeling av omsøkte tilleggsareal vil imidlertid føre til en 

noe bedre driftsmessig løsning for det fradelte arealet siden eiendommen det legges til ligger på 

samme side av elva. 

 

Omsøkte fradeling synes ikke å ville medføre noen drifts- og/eller mijømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av skogteig på ca 70 dekar fra eiendommen gnr 93/5 som 

tilleggsjord til eiendommen gnr 93/2. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 70 

dekar fra eiendommen gnr 93/5 som tilleggsjord. 

 

Fauske, 10.07.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6123      

      Arkiv sakID:    13/838  Saksbehandler :   Hilde Holtan  
 

Sak nr.:    078/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  10.07.2013 

 

 

 

SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 2013 - VALD NR. 

3 VATNBYGDA M.FL. I FAUSKE KOMMUNE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det vises til søknad fra elgvald nr. 3 v/ Frank Larsen, om felling av ekstra dyr for inneværende 

jaktår. Elgvald nr. 3 danner, sammen med elgvald nr. 5, Nedrevann / Øvrevann 

bestandsplanområde med et totalt areal på 107 350 dekar tellende areal. 

 

Minsteareal for felling av elg i området er 3000 dekar pr. dyr. 

 

Vald nr. 3 består av jaktfelt nr. 14 Leivset, nr. 15 Moen, nr. 16 Solvik og nr. 17 Vatnbygda. 

 

Tellende areal i valdet utgjør ca. 52.900 dekar. I avskytingsavtalen med kommunen skal det 

felles 54 dyr fordelt på årene 2012 – 2013 – 2014. I 2012 ble det felt 18 dyr. 

 

Larsen viser i søknadene til at det er gjort svært mange observasjoner av elg i vinter, samt at det 

er registrert hard beiting spesielt i Vatnbygda og på Leivset. 

 

Hvis elgstammen blir for stor i området er en redd for en for en enda større  belastning på 

vinterbeitet framover.  Allerede nu har en sett at beitetrykket er noe hardt enkelte steder. For 

hard beiting vil kunne føre til at elgen får for lite mat og trekker ut av området. For mye elg i 

området vil også øke faren for påkjørsler samt skader for skogbruket og  på innmarksarealene..  

 

Kommunen har fastsatt et minsteareal for elg og tildelingen er gjort utfra dette. Kommunen kan 

med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, datert 22.03.02, § 6, fravike minstearealet 

for jakt på elg med inntil 50 %. Dette kan gjøres for særskildte vald og for et begrenset tidsrom. 

 

Kommunen satte i 2012 ned minstearealet fra 4000 til 3000 dekar pr. dyr for å øke avskytingen. 

På tross av dette ser det ut til å være en stor og økende bestand av elg på vald nr. 3 slik som i 

resten av bestandsplanområdet. Av den grunn vil kommunen sette inn ekstraordinære tiltak 

gjennom å fravike minstearealet med inntil 50 % for jakta 2013. I første omgang gis det tillatelse 

til uttak av 7 frie dyr ekstra i tillegg til ordinær kvote. Uttak utover dette kan vurderes etter 

jaktstart. Kommunen henstiller til at det tas ut en overvekt av kalver og unge dyr. 

 

 

 



VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50 

% for vald nr. 3 Vatnbygda m.fl. for elgjakta 2013, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av 

hjortevilt av 15.02.2012. 

 

Det gis tillatelse til felling av 7 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 3 for 

elgjakta 2013. 

 

 

Fauske, 10.07.2013 

 

 

Hilde Holtan 

Viltansvarlig 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6374      

      Arkiv sakID:    13/1388  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    080/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  30.07.2013 

 

102/687 RUNE BORØY, GREPLYNGVN. 27 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, OPPFØRING AV NY ENEBOLIG I 1,5 ETASJE MED HEMS PÅ 

SÅLEFUNDAMENT. OG CARPORT (BRA: 30 M2) SOM TILBYGG. BRA : 139 M2 OG 

LA:  101 M2. 

   

Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 05.07.2013. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt. 

Overhalla Industrier AS søker, på vegne av Rune Borøy, om tillatelse til oppføring av ny 

enebolig i Greplyngveien 27.  

Eneboligen oppføres med betongstøpt plate, i en etasje med hems. Carport oppføres som tilbygg 

til boligen. Tiltaket er i tråd med gjeldende bestemmelser for området. 

Vann og kloakk tilkobles kommunalt nett. 

Ansvarsforhold: 

Overhalla Industrier AS søker om ansvarsrett for ansvarlig søker samt PRO/UTF av råbygget. 

Rune Borøy søker om ansvarsrett som selvbygger for ansvarsområdet PRO/UTF for 

mur/betong, radonsperre samt innredningsarbeidene. Borøys far har lang erfaring gjennom 

mange år som faglig leder i entreprenørfirmaer Skanska AS, og skal bistå under arbeidene. 

Borøy har dermed sannsynliggjort at arbeidene vil bli utført ihht gjeldende lover og forskrifter. 

Åge Løkås & Sønner AS søker om ansvarsrett og lokal godkjenning for PRO/UTF av 

grunnarbeid, bunn- og stikkledninger. Rørleggermester Bringsli AS søker, i bakgrunn av 

sentral godkjenning, om ansvarsrett for PRO/UTF av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner. 

Fauske Drogeri & Farvehandel AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, om ansvarsrett 

for PRO/UTF av våtsomsarbeidene. Brødrene Palmesen ANS søker om ansvarsrett for 

uavhengig kontroll. Foretaket innehar sentral godkjenning innenfor relevante fagområder og 

oppfyller dermed kravene for godkjenning.

 

VEDTAK : 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 24-1 samt SAK10 § 6-8 meddeles 

byggetillatelse for enebolig med carport i Greplyngveien 27 som omsøkt. 

 

Søknader om ansvarsrett fra Overhalla Industrier AS, Rørleggermester Bringsli AS, 

Fauske Drogeri & Farvehandel AS, Brødrene Palmesen ANS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Åge Løkås & Sønner godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Rune Borøy godkjennes. 

 

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

 Adkomstvei som inntegnet på situasjonskart godkjennes. 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6484      

      Arkiv sakID:    13/1153  Saksbehandler :   Lise Gunn Hansen  
 

Sak nr.:    081/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  07.08.2013 

 

SØKNAD OM HELIKOPTERTRANSPORT 

   

Saksutredning: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bygg Team Fauske as på vegne av Elin Forfang, Bodø, 

om helikoptertransport av råbygg til ny hytte fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma til 

hyttetomt som ligger ca 500 meter i luftlinje fra parkeringsplassen.  Flygingen er tenkt 

gjennomført i august/september 2013. Det søkes om inntil 25 løft. 

 

Transport med helikopter er bare gyldig dersom søknaden er godkjent av Rådmannen på 

forhånd. 

 

Saken er sendt på høring til Fylkesmannen i Nordland, Reindriftsforvaltningen, Balvatn 

reinbeitedistrikt og Nordland Fylkeskommune.  

Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen, som i brev av 20. juni 2013 sier at de har ingen 

merknader til søknaden. 

 

Transport av byggematerialer til hytte kan skje med snøskuter i hht byggetillatelse uten 

dispensasjon. Transport med helikopter ansees imidlertid som mer miljøvennlig og 

hensiktsmessig, og det innstilles på at dispensasjon innvilges. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Bygg Team Fauske as, på vegne av Elin Forfang, Bodø, innvilges dispensasjon for inntil 

25 turer/løft med helikopter for transport av byggematerialer til råbygg til hytte fra 

parkeringsplassen v/Skihytta og korteste vei til hyttetomt beliggende ved Kjelvatn i 

Sulitjelma, jfr. vedlagte kartutsnitt.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Flygingen må foretas innen utgangen av september 2013 

2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 20.00 

3. Søker må innhente tillatelse til flygingen fra grunneier (Statskog), samt informere 

Balvatn Reinbeitedistrikt og naboer om når flygingen skal finne sted. 

 

Fauske, 7. august 2013 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Leder Plan/utvikling 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6605      

      Arkiv sakID:    09/2311  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    082/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  13.08.2013 

 

 

 

103/1562 - ENDRING AV ANSVARSRETTER SAMT ENDRING AV RØMNINGSVEIER 

I 2. ETASJE PÅ FAUSKE HANDELSPARK I FORBINDELSE MED INNDELING AV 

LEIEAREALER 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 17.07.2013.  

Det søkes nå om å overføre ansvarsrettene fra Arkitektstudio AS til Norconsult AS. 

  

I forbindelse med at tidligere ansvarlig søker, Arkitektstudio AS, er oppkjøpt av Norconsult AS 

med virkning fra 01.01.2013, søkes det om endring av ansvarsretter gitt til Arkitektstudio AS ved 

rammetillatelsen av 18.02.2009 i sak 252/09. 

 

Arkitektstudio AS har hatt ansvarsrett for søkefunksjonen, samt PRO/KPR for bygninger og 

installasjoner. Norconsult AS innehar sentral godkjenning innenfor omsøkte områder. 

 

Videre søkes det om endring av rømningsveier i 2. etasje i forbindelse av inndeling av 

leiearealer. 

Brannteknisk tegning for begge etasjer er vedlagt søknaden. Foretaket har sentral godkjenning 

for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3.   

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 f og 23-3 meddeles ansvarsrett for 

funksjonene ansvarlig søker og ansvarsrett for PRO/KPR for bygninger og installasjoner 

til Norconsult AS som omsøkt. 

 

Endring av rømningsveier i 2. etasje godkjennes. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6606      

      Arkiv sakID:    13/1301  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    083/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  13.08.2013 

 

 

 

 

119/1 -  HYTTETOMTNR 9485 - STATSKOG SF - SØKNAD OM DELING OG 

OPPMÅLING - FRADELING AV HYTTETOMT VED SØRVESTSIDEN AV 

KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVER: HARALD MELLERUD 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 119 1     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Statskog SF Postboks 174, 2402 Elverum 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Harald Mellerud Reitanveien 17 A, 8210 Fauske 

 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr. 9485  ved 

sørvestsiden av Kjelvatnet i Sulitjelma. Omsøkte tomt ligger i en høyde av ca 540 meter o.h. i et 

område som er bevokst med noe lauvskog på middels skogbonitet. 

 

Angjeldende område er i stor grad bebygd med hytter og mye brukt til rekreasjon og friluftsliv.  

 

De følgende vurderingsprinsipp i naturmangfoldsloven (§8, § 9, § 10, § 11 og § 12) er med å 

danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. Saksbehandler har undersøkt i Naturbasen og 

Artsdatabanken hvor det fremgår at omsøkte fradeling ikke berører noen registrerte viktige 

naturtyper eller rødlistearter. Saksbehandler har heller ikke selv egen kunnskap om at slike 

verdier blir berørt. 

 

Omsøkte tomt ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som byggeområde  

for hytter (H6). Det er slik sett ikke nødvendig at delingssaken behandles med hjemmel i 

jordlovens bestemmelser. 

 

Det synes ikke å være forhold som taler imot at omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende 

hytte tillates. 



 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte med tomtenr 9485. 

 

 

Fauske, 13.08.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6642      

      Arkiv sakID:    12/1841  Saksbehandler :   Janne Bjørnbakk  
 

Sak nr.:    084/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  14.08.2013 

 

 

 

107/32 - HILDE RØDÅS JOHNSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

OPPFØRING AV HYTTE MED HEMS, BRA 45 M2, RØDÅS, FAUSKE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Søknad er mottatt 11.09.2012. Nabovarsel er utstedt 29.07.2012. På grunn av mangler/endringer 

i tiltaket har søknaden vært stilt i bero, tilleggsinformasjon og nye tegninger er mottatt 

09.08.2013. Det har ikke innkommet innsigelser fra naboer. 

 

Hilde Rødås Johnsen søker om tillatelse til oppføring av hytte med hems, på fradelt hyttetomt på 

Rødås, Fauske. Hun søker om ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket, jvf. SAK 10 § 6-8. 

Kompetansen er sannsynliggjort gjennom bruk av medhjelpers utdanning og/eller praksis. 

 

Hytten skal plasseres nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Det foreligger skriftlig bekreftelse 

fra eierne av naboeiendommene, Johan Rødås, gnr.107 bnr.2 og Torgeir Rødaas, gnr.107 bnr.12, 

der de godkjenner at bygningen føres opp nærmere tomtegrensen enn 4 meter.  

 

Tiltakshaver opplyser at hytten ikke skal ha innlagt vann og kloakk. 

 

Hvis det under gravearbeidet/tiltaket skulle dukke opp eldre kulturminner (gjenstander, 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner) må tiltaket straks stoppes 

og funnet meldes til kulturmyndighetene. Det forutsettes at dette pålegget formidles videre til den 

som utfører gravearbeidene/tiltaket. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte 

med hems på fradelt hyttetomt på Rødås, Fauske gnr.107 bnr.32 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Hilde Rødås Johnsen godkjennes, jvf. SAK 10 

§ 6-8. 

 

 

 

Janne Bjørnbakk 

Byggesaksbehandler 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6657      

      Arkiv sakID:    13/464  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    085/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  14.08.2013 

 

 

 

104/80 STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, RIVING 

AV BOLIG FOR Å GI PLASS FOR NY GANG OG SYKKELVEI LANGS RV 80 , 

STRANDA - KLUNGSET. BYGN.NR. 188924484  

   

 

Saksutredning: 
 

Søknaden er mottatt 06.03.2013. Tiltaket er fritatt for nabovarsel da huset er vedtatt revet i 

reguleringsplan i forbindelse med ny gang- og sykkelsti. Søknaden ble satt på vent i påvente av 

avklaring om huset skulle flyttes i sin helhet til annen eiendom. 

Søknaden ble i epost av 27.05.2013, fra SA Anlegg AS, trukket på grunn av avtale om flytting av 

huset. Nå ble imidlertidig ikke huset flyttet, og huset omsøkes nå revet. 

Boligen er av gammel dato, med liten sannsynlighet for at det finnes miljøfarlig avfall i bygget. 

SA Anlegg AS har utført kartlegging av avfall, og stipulert vekt i de forskjellige fraksjonene. 

Der bygningsmaterialer blir lagret for gjenbruk, vil gårds- og bruksnummer bli oppgitt. 

Da bygget er av gammel dato og tiltaket er av enkel karakter, er det av kommunen ansett at 

miljøkartleggingen som er innsendt er tilstrekkelig. 

Fraksjonsrapport vil bli innsendt kommunen etter endt riving. 

 

Ansvarsforhold: 

SA Anlegg søker om ansvarsrett og lokal godkjenning for SØK, PRO/UTF for hele tiltaket. 

Foretaket innehar sentral godkjenning innenfor grunnarbeid og landskapsutforming i tiltakskl. 2. 

 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 31-6, jvf. SAK 9-1 meddeles 

rivningstillatelse av bolig på Klungset, G.nr. 104/80 med bygningsnummer 188924484, 

som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF fro hele tiltaket, fra SA Anlegg AS 

godkjennes. 

 

Avfallsplan og sluttrapport må innsendes kommunen etter endt riving. 

 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/4538      

      Arkiv sakID:    13/857  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    052/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  27.05.2013 

 

 

 

 

 

FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM 

- FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ EIENDOMMENE GNR 

104/9 OG GNR 104/92 VED ERIKSTAD OG GNR 46/25, GNR 46/11, GNR 47/4 OG GNR 

47/6 VED VENSET/HUNDHOLMEN 

   

 

 

Saksutredning: 
 

 

Eiendom (med omsøkt tomt 1): 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 

Fauske 104 4     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 

Anne Margrethe Hvesser Erikstadveien 4, 8206 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 

Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i  

berørte område. Omsøkte areal ligger på fulldyrket mark som i kommuneplanens arealdel er lagt 

ut som LNF-A-område, dvs område hvor det kun er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden 

næring. Omsøkte tomt ligger helt i utkanten av dyrkamarka på sted hvor dyrkamarka vinkler mot 

grøft så det derfor kan være vanskelig å utnytte dyrkamarka helt ut.  

 

 

Eiendom (med omsøkt tomt 2): 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 

Fauske 104 92     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 

Jon Agnar Haugberg Postboks 43, 8201 Fauske 

 



Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 

Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i 

berørte område. Omsøkte areal ligger på arealet til et gartneri i full drift. Arealet er i 

kommuneplanens arealdel avsatt som område for forretning/industri og skal slik sett ikke 

behandles med hjemmel i jordloven. 

 

 

Eiendom (med omsøkt tomt 3): 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 

Fauske 46 25     

 

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 

Hedvig Ellinor Pedersen Venset, 8214 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 

Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i 

berørte område. Omsøkte tomt ligger på arealet til en eksisterende boligtomt og skal ikke 

behandles etter jordloven. Berørte område er i Kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-B-

område, dvs område for spredt boligbygging. 

 

 

Eiendom (med omsøkte tomter 4 og 5): 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 

Fauske 46 11     

Fauske 47 4     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 

Ole Ernst Evjenth Venset, 8214 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 

Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 2 tomter, hver på 0,005 dekar for nettstasjoner for Fauske Lysverk sitt 

strømnett i området. Den ene omsøkte tomten på gnr 46/11 omfatter fulldyrka mark og ligger tett 

ved eksisterende gårdsvei i område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-B-

område, dvs område for spredt boligbygging. Den andre omsøkte tomten ligger på noe 

skogbevokst innmarksbeite tett opp mot eiendomsgrensen hvor den danner en vinkel. Dette 

arealet er i tillegg lettbrukt dyrkbar mark. Stedet er i kommuneplanens arealdel lagt ut som LNF-

A-området, dvs område hvor det kun er tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring. 



 

 

Eiendom (med omsøkt tomt 6): 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 

Fauske 47 6     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 

Karin Evjenth Breivik Venset, 8214 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 

Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 0,005 dekar for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i 

berørte område. Omsøkte tomt ligger på fulldyrket mark, helt inn mot eiendomsgrensen hvor 

eiendomsgrensen danner en vinkel og hvor dyrkamarka er litt vanskeligere å utnytte. I 

kommuneplanens arealdel er berørte område lagt ut som LNF-a-område, dvs område hvor det 

kun er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden næring. 

 

---------------------- 

 

Oversikt over omsøkte tomter for nettstasjoner for Fauske Lysverks strømnett: 
Arealtype                    Areal omsøkte parseller i dekar

Tomt 1, 104/4 Tomt 2, 104/92 Tomt 3, 46/25 Tomt 4, 46/11 Tomt 5, 47/4 Tomt 6, 47/6

Fulldyrket lettbrukt jord 0,005 0,005 0,005

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord 0,005 0,005 0,005

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite 0,005

Sum overflated./innmarksb. 0,005

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet

Skog, middels bonitet

Skog, lav bonitet

Sum produktiv skog

Uproduktiv skog

Myr

Annen jorddekt fastmark 0,005 0,005

Grunnlendt areal/fjell i dagen

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 0,005 0,005

Totalt areal 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Det er opprinnelig søkt om fradelinger av 15 og 20 dekars tomter. I telefonsamtale med Håkon 

Andersen ved Fauske Lysverk AS ble det enighet om at søkte arealer kunne endres til 5 m2 eller 

0,005 dekar.  

 

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering av de 6 omsøkte nettstasjonstomtene. Med grunnlag i de 



data som er registrert i Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, 

synes omsøkte fradeling ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

I jordloven, § 9 fremgår det at: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida.” 

 

Det kan gis dispensasjon fra dette forbudet dersom man etter en samlet vurdering finner at 

jordbruksinteressene bør vike. Ved beslutning om dette skal det i følge jordloven, § 9 bl.a. tas 

hensyn til:”godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi.” Det skal 

også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. 

 

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om 

eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbruksmyndighetens skjønn må regnes som en 

driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbruksmyndigheten kan gi tillatelse til deling dersom 

samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den 

avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjøres, skal det bl.a. tas hensyn til om deling 

kan føre til drifts- og eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas 

hensyn til godkjente planer for arealbruken med grunnlag i plan- og bygningsloven samt 

hensynet til kulturlandskapet.  

 

Etableringen av de omsøkte nettstasjoner må foretas av hensyn til nye regler for nettstasjoner 

som krever at de etableres nede på bakken og ikke festes oppe i stolper slik det ofte har vært 

gjort tidligere. Innen en viss dato skal alle nettstasjoner være etablert/flyttet ned på bakken i 

området som omfattes av Fauske Lysverks områdekonsesjon. Etableringen av de omsøkte 

nettstasjonene og den fradeling de krever, må slik sett anses å medføre samfunnsinteresse av 

større vekt. Dette samt det at det ikke søkes om større tomter enn 0,005 dekar for hver av 

nettstasjonene gjør at det bør gis tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9 og fradeling 

etter jordlovens § 12 for de fire tomtene (tomtene 1, 4, 5 og 6) som må behandles etter 

jordlovens bestemmelser. Det støtter også opp om en slik tillatelse at disse fire tomtene ligger i 

utkanten av den berørte dyrkamarka og innmarksbeitet/dyrkbare marka og i tillegg ligger tett opp 

mot eiendomsgrensene. Dermed blir de drifts- og miljømessige ulempene ved disse fradelingene 

forholdsvis små.  

 

Fordelingsnettet for strøm må regnes som en absolutt nødvendighet og en naturlig del av 

bebyggelse og virksomhet i LNF-A-områder, LNF-B-områder og områder for 

Forretning/industri. Det kan ikke ses noe forhold som tilsier at noen av de 6 omsøkte fradelinger 

bør nektes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det bør imidlertid sørges for at Lysverket har 

adkomstrett til de nettstasjonene som skal settes opp på de omsøkte tomtene. Det bør derfor 

settes som betingelse for fradelingene at det samtidig med tinglysing av nettstasjonstomtene blir 

tinglyst en adkomstrett til nettstasjonstomtene for Fauske Lysverk. 

 

Med unntak av tomt 2 (gnr 104/92) må erverver i tillegg til grunneiernes delingssøknader søke 

konsesjon for å erverve de omsøkte tomtene (et krav for å få tinglyst ervervet). 

 

 

 

 



 

 

 

VEDTAK : 
 

Vedtak 

Skogbrukssjefen viser til saksutrednngen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 og § 12 tillatelse 

til henholsvis omdisponering og fradeling av 0,005 dekar dyrka mark/dyrkbar mark for hver av 

tomtene 1 (gnr104/4), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6 (gnr 47/6). For tomtene 2 (gnr 104/92) og 

3 (gnr 46/25) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005 dekar for 

hver av tomtene 1 (gnr 104/4), 2 (gnr 104/92), 3 (gnr 46/25), 4 (gnr 46/11), 5 (gnr 47/4) og 6 

(gnr 47/6). Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med 

at tomtene tinglyses.   

 

 

Fauske, 27.05.2013 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

Skogbrukssjef 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6705      

      Arkiv sakID:    10/2573  Saksbehandler :   Arn Kyrre Jakobsen  
 

Sak nr.:    086/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  19.08.2013 

 

 

 

 

103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR INNREDNING AV FORRETNINGSLOKALENR 

I UNDERETASJEN SAMT SKILTING PÅ FASADER PÅ FORRETNINGSBYGG I 

SJØGATA 45 

   

 

Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 19.07.2013. Unikus AS søker, på vegne av Stadssalg AS, om 

igangsettingstillatelse for innredningsarbeidene i underetasjen på Rema 1000 bygget samt 

oppsetting av reklameskilt på fasadene i Sjøgata 45. Tiltaket berører arbeidsplasser, og søknad 

om samtykke er sendt til Arbeidstilsynet. Samtykke på vilkår er mottatt hos kommunen med 

følgende vilkår; Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes Arbeidstilsynet for samtykke før 

installasjon starter. 

Fasadetegning med skiltplassering er vedlagt søknaden. 

Tiltaket er i hovedsak plassert i tiltaksklasse 2, både for prosjektering og utførelse. Unntaket er 

utførende innredningsarbeider som settes til tiltaksklasse 1. 

Ansvarsforhold: 

For Unikus AS videreføres innvilget ansvarsrett for tiltaket fra tidligere søknader i prosjektet. 

Caverion Norge AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, for ansvarsrett for PRO/UTF for 

fagområdene Nødlys, Brannalarmanlegg, Ventilasjon og Innvendig sanitæranlegg. 

Snekkern AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, om ansvarsrett for UTF av innvendige 

bygningsmessige arbeider.

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og 21-4 meddeles igangsettingstillatelse for 

innredningsarbeidene i byggets underetasje som omsøkt. 

 

Utvendig skilting for Elkjøp godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Caverion Norge AS og Snekkern Bodø godkjennes. 

 

Ventilasjonsplan for Elkjøp-butikken må sendes til Arbeidstilsynet og godkjennes  

for samtykke før installasjon starter. 

 

 

Arn Kyrre Jakobsen 

Byggesaksbehandler 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6723      

      Arkiv sakID:    13/1154  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    087/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  16.08.2013 

 

 

 

 

 

76/8 - SVERRE OLSEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - 

FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE BOLIGHUS VED FURNES 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 76 8     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Sverre Olsen Furnes, 8215 Valnesfjord 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Sverre Olsen Furnes, 8215 Valnesfjord 

 

 

Det søkes om fradeling av tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus ved Furnes. Omsøkte tomt 

ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som byggeområde for bolig (B2) og 

skal derfor ikke behandles med hjemmel i jordloven. 

 

Omsøkte tomt er ganske stor, noe som forårsakes av at terrenget dels er bratt og vanskelig og av 

den aktuelle eiendomsarrondering. 

 

Normalt skal det kreves at det utarbeides reguleringsplan før det tillates fradeling i slike 

byggeområder som dette. Med utgangspunkt i at tomten allerede er bebygd og den aktuelle 

situasjon, synes det akseptabelt å ikke kreve at det utarbeides reguleringsplan i dette tilfellet. 

 

Det kan ikke ses at det er særskilte forhold som taler imot at omsøkte fradeling tillates. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt 

på 2,5 dekar for eksisterende bolighus. 

 

Med hjemmel plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 2,5 dekar for eksisterende bolighus. 

 

Fauske, 16.08.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

sksogbrukssjef 

 



 

 FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6736      

      Arkiv sakID:    13/1261  Saksbehandler :   Wilhelm Morgenstierne  
 

Sak nr.:    088/13 Delegert plan- og utviklingsutvalg Dato:  16.08.2013 

 

 

 

 

FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - 

FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ EIENDOMMENE GNR 

103/1160 VED SØBBESVA OG GNR 118/10 VED KLUNGSET VESTRE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Eiendom (m ed omsøkt tomt 1):  

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 103 1160     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Amundsen Eiendom A/S Postboks 1133, 8001 Bodø 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Fauske Lysverk AS Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i 

berørte område. Omsøkte areal ligger i område regulert for industri/lager og skal derfor ikke 

behandles med hjemmel i jordlovens bestemmelser. 

 

Eiendom (m ed omsøkt tomt 2):  

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske  118 10     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Per Støre Tørresvik, 8214 Fauske 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Fauske Lysverk Postboks 4, 8201 Fauske 

 

Det søkes om fradeling av 0,005 dekar tomt for nettstasjon for Fauske Lysverk sitt strømnett i 



berørte område. Omsøkte areal ligger i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som 

område for spredt boligbygging (LNF-B3) og omfatter lauvskog på areal med høy skogbonitet. 

Stedet hvor nettstasjonen skal plasseres er i dag ryddet linjegate for strømledning.  

 

---------------------- 

 

Oversikt over omsøkte tomter for nettstasjoner for Fauske Lysverks strømnett: 
Arealtype Areal omsøkte parseller i dekar

Tomt 1, 103/1160 Tomt 2, 118/10 Parsell 3 Parsell 4

Fulldyrket lettbrukt jord

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

Fulldyrka tungbrukt jord

Sum fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Sum overflaltedyrka/innmarksbeite

Skog, særs høg bonitet

Skog, høg bonitet 0,005

Skog, middels bonitet

Skog, lav bonitet

Sum produktiv skog 0,005

Uproduktiv skog

Myr

Annen jorddekt fastmark 0,005

Grunnlendt areal/fjell i dagen

Ikke klassifisert

Sum uproduktive areal 0,005

Totalt areal 0,005 0,005

 

Vurderingsprinsippene i naturmangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 

grunnlag for saksbehandlers vurdering av de 2 omsøkte nettstasjonstomtene. Med grunnlag i de 

data som er registrert i Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, 

synes omsøkte fradeling ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter. 

 

Tomt nr 2 må behandles med hjemmel i jordloven § 12. 

§ 12 i jordloven. Deling  

       Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  



       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  

       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Etableringen av de omsøkte nettstasjoner må foretas av hensyn til nye regler for nettstasjoner 

som krever at de etableres nede på bakken og ikke festes oppe i stolper slik det ofte har vært 

gjort tidligere. Innen en viss dato skal alle nettstasjoner være etablert/flyttet ned på bakken i 

området som omfattes av Fauske Lysverks områdekonsesjon. Etableringen av de omsøkte 

nettstasjonener og den fradeling det  krever, må slik sett anses å medføre samfunnsinteresse av 

større vekt. Dette samt det at det ikke søkes om større tomt enn 0,005 dekar for nettstasjonene 

gjør at det bør gis tillatelse til fradeling etter jordlovens § 12 for tomt  nr 2 som må behandles 

etter jordlovens bestemmelser. Det støtter også opp om en slik tillatelse at denne tomten ligger 

på skogsmark og i tillegg ligger forholdsvis nær eiendomsgrensen. Dermed blir de drifts- og 

miljømessige ulempene for jord- og skogbruket ved denne fradelingen forholdsvis små. 

 

Fordelingsnettet for strøm må regnes som en absolutt nødvendighet og en naturlig del av 

bebyggelse og virksomhet i LNF-B-områder og områder for Forretning/industri. Det kan ikke ses 

noe forhold som tilsier at noen av de 2 omsøkte fradelinger bør nektes med hjemmel i plan- og 

bygningsloven. Det bør imidlertid sørges for at Lysverket har adkomstrett til de nettstasjonene 

som skal settes opp på de omsøkte tomtene. Det bør derfor settes som betingelse for fradelingene 

at det samtidig med tinglysing av nettstasjonstomtene blir tinglyst en adkomstrett til 

nettstasjonstomtene for Fauske Lysverk.  

 

For tomt 2 (gnr 118/10) må erverver i tillegg til grunneiers delingssøknad søke 

konsesjon for å erverve den omsøkte tomten (et krav for å få tinglyst ervervet). 

 
 
 
 

 

VEDTAK : 
 

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

til fradeling av 0,005 dekar produktiv skogsmark mark for tomt 2 (gnr118/10). For tomt 1 

(gnr 103/1160) er det ikke nødvendig med slik tillatelse etter jordloven. 



 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av 0,005 

dekar for 

hver av tomtene 1 (gnr 103/1160) og 2 (gnr 118/10).  

 

Som betingelse settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett samtidig med 

at tomtene tinglyses. 

 

Fauske, 16.08.2013 

 

 

 

 

Wilhelm Morgenstierne 

skogbrukssjef 
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Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/2921 S 13/712 05.06.2013  GANGSTI FRA VESTMYRA TIL 

KLUNGSETMARKA 

 13/5888 U 13/618 03.07.2013 Fjellkraft AS PLANLAGT UTBYGGING AV 

LAKSÅGA KRAFTVERK I 

FAUSKE KOMMUNE 

 13/6660 X 13/1553 14.08.2013  RAPPORT - LEIEKJØRING MED 

SNØSKUTER - SESONGEN 

2012/13 

 13/6290 I 13/1475 20.06.2013 Jens Bertel Kyed BEHOV FOR OG ØNSKE OM 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 

LANGS FV 530 (GAMLE RV 80) 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 
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GANGSTI FRA VESTMYRA TIL KLUNGSETMARKA 

   

 
Vedlegg: * 

 

Sammendrag: 
 

Det har tidligere vært diskutert muligheten for utbedring av eksisterende gangsti fra Vestmyra til 

 

INNSTILLING : 
 

Det fremmes ingen innstilling.  

 

 

019/13: GANGSTI FRA VESTMYRA TIL KLUNGSETMARKA  
 

 
 

FUN-019/13 VEDTAK-  10.06.2013 
 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Fauske kommune har hatt befaring på sti fra 

Vestmyra til Arsenalet den 10.juni 2013. Rådet finner at stien er stedvis ufremkommelig for 

bevegelseshemmede og ber om at stien utbedres slik at den kan bli tilgjengelig for alle. En 

utbedring av stien vil gjøre området mer tilgjengelig for skoler og barnehager i området. Det er 

ønskelig at stien får samme standard som bl.a. sti fra Erikstad skole til badestranden på Lund. Å 

utbedre denne stien vil, slik rådet ser det, være en satsning innenfor folkehelseområdet til Fauske 

kommune og området vil bli mer tilgjengelig for alle, også for mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

 

Vedtaket sendes planutvalget.  

 

 

 

Klungsetmarka slik at den blir mer tilgjengelig.  

 



 

 

Even Ediassen  

Rådmann  
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PLANLAGT UTBYGGING AV LAKSÅGA KRAFTVERK I FAUSKE 

KOMMUNE  
 

 

Det vises til Fjellkrafts konsesjonssøknad til NVE for bygging av Laksåga kraftverk i Fauske 

kommune. 

 

1. Dialog med utbygger 

 

Fauske kommune har besluttet at kommunen skal innta en aktiv rolle til alle 8 kraftverk som 

planlegges utbygget i Fauske kommune, hvor Fjellkrafts planlagte utbygging er den største. 

Det er av denne grunn ønskelig å komme i dialog med bl.a. Fjellkraft i forbindelse med 

kommunens behandling av utbyggingssakene. Fauske kommune ønsker derfor å avholde et 

møte med Fjellkraft om den planlagte utbyggingen. Fjellkrafts tilbakemelding imøteses. 

 

2. Utgiftsdekning 

 

Av konsesjonssøknaden fremgår det at Fjellkraft søker om tillatelse etter § 8 i 

vassdragsreguleringsloven for bygging av Laksåga kraftverk, regulering av Nedrevatnet samt 

overføring av vann fra Litjtverråga og Stortverråga til Nedrevatnet. 

 

For konsesjonssaker som behandles etter vassdragsreguleringsloven har vertskommunen rett 

til dekning av utgifter til nødvendig juridisk og annen sakkyndig bistand, jf. 

vassdragsreguleringsloven § 6 nr. 1 fjerde ledd. For ordens skyld bes Fjellkraft bekrefte at 

foretaket vil dekke kommunens nødvendige utgifter til sakkyndig bistand iht. 

vassdragsreguleringslovens § 6 nr. 1 fjerde ledd. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann  

 



  Side 2 of 2 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/næring 

 

LEIEKJØRING MED SNØSKUTER – SESONGEN 2012/13 

 

I PLUT-sak 7/11 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt.   Løyvene 

ble tildelt fram til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag trer i kraft, dog ikke 

lenger enn utgangen av 2013. 

 

Løyvene ble fordelt slik: 

Sulitjelma Turistsenter    5 løyver Sulitjelma 

Byggtjenester     3 løyver ” 

Erland Lundli     1 løyve Klungset 

Trygve Karlsen     1 “  Valnesfjord vest 

 

For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble  

tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering 

var satt til 20. mai 2013 for sesongen 2012/2013. 

  

Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra 3 av løyveinnehaverne.  

 

Oversikt over innkommet rapportering: 

Navn Rapport Annonsering Antall  

turer 

Antall  

kjørte km 

Antall 

turer  

pr løyve 

Antall 

kjørte km  

pr løyve 

Sulitjelma 

Turistsenter 

5 løyver 

Ja Ja 192 

 

 

3275 38 655 

Byggtjenester 

3 løyver 

Nei      

Trygve Karlsen 

1 løyve 

Ja  Oppgir at det 

ikke har vært 

etterspørsel 

    

Erland Lundli 

1 løyve 

Ja 

 

Ja 45 418 45 418 

 

 

Rapporteringen viser at Sulitjelma Turistsenter as hadde nedgang i antall turer og kjørte km fra i 

fjor.  Byggtjenester har ikke levert rapport for i år og det er uvisst om løyvene er brukt. 

I Klungsetmarka er det nøyaktig samme antall turer i år som i fjor, mens antall kjørte km er 

betydelig høyere i år. (418 km mot 251 i fjor).  

 

Rapporten viser også at Erland Lundli, Klungset, kjører flest antall turer på sitt løyve. 

 

I Valnesfjord vest har det ikke vært etterspørsel etter tjenesten, selv om tilbudet har vært 

annonsert og telefonnummer er tilgjengelig for publikum. 

 

Fauske,  6, august 2013 

 

Lise Gunn 
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REVISJON AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

   

 
Vedlegg: Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

 

Sammendrag: 
 

 

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert kommunal forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer. Hensikten med omlegging av gebyrforskriften er å forenkle nåværende forskrift, 

samt å tilpasse lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden.  

 

Hovedendringene i forhold til tidligere er innføring av todelt gebyrmodell ved at årsgebyret deles 

i et fastledd (abonnementsgebyr) og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). 

Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og 

avløpssektoren, mens forbruksgebyret skal gjenspeile abonnentens forbruk av vann- og 

avløpstjenester – målt eller stipulert.  

 

Hovedprinsippet bak valg av gebyrmodell er at regelverket skal gi en mest mulig rettferdig 

fordeling av kommunens kostnader til bygging av infrastruktur og leveranse av tjenestene 

mellom de ulike abonnentgruppene. I tillegg foreslås det en vesentlig forenkling av reglene om 

tilknytningsgebyr. Det foreslås at engangsgebyret skal være et likt gebyr for alle, og betales når 

nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunalt ledningsnett og at det ikke skal betales 

gebyr ved senere utvidelse av bygningsarealet.  

 

Fauske kommune vil som tidligere få full kostnadsinndekning og revisjonen av forskriften vil 

ikke medføre store endringer for de enkelte abonnentgrupper. 

 

Fauske kommune har tidligere beregnet halv avgift for fritidseiendommer og hytter. Det foreslås 

å endre dette til at alle skal betale full avgift.  

 

 

Bakgrunn 
 

Alle kommuner må ha kommunale forskrifter som gir regler for hvordan vann- og 

avløpsgebyrene i kommunen skal beregnes. Rammene for utarbeiding av kommunens forskrifter 



følger av bestemmelsene i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og en rammeforskrift 

nedfelt i forurensningsforskriften kapittel 16. 

 

Gjeldende kommunal forskrift ble vedtatt i 1979. Revidering av sentral forskrift de senere år 

(forurensningsforskriften) har medført behov for oppdatering av lokal forskrift. Det er i tillegg 

bestemmelser i eksisterende forskrift som erfaringsmessig har vist seg vanskelig å forvalte og 

praktisere på en god måte. Kommunens forskrift bør derfor revideres slik at den tilpasses 

endrede forhold og gir administrativt enklere løsninger enn i dag. 

 

Loven og forskriften bygger på det prinsipp at brukere fullt ut skal dekke alle kostnader i 

forbindelse med offentlige vann- og avløpsanlegg. Loven setter kommunens nødvendige 

kostnader innenfor sektoren som den øvre grense for hvor mye kommunen til sammen kan kreve 

inn i vann- og avløpsgebyrer (selvkostprinsippet). Summen av engangsgebyrer for tilknytning og 

årsgebyrer dekker kommunens selvkost. Ny forskrift skal gi kommunen anledning til å dekke 

sine kostnader på en kostnadseffektiv måte og det er viktig at gebyrinntektene er så jevne og 

forutsigbare som mulig. Dette tilsier at satsene for engangsgebyr bør være relativt lave og at 

kommunens inntekter i hovedsak dekkes inn via årsgebyrene. Samtidig er det et mål at 

abonnentene opplever at gebyrsystemet er rettferdig, er enkelt å forstå og minst mulig komplisert 

å administrere.  

 

Forskriftsrevisjonen skal i utgangspunktet ikke endre på kostnadsgrunnlaget for avgiftene som 

kreves inn. Dette innebærer at valg av gebyrmodell ikke skal medføre store kostnadsmessige 

endringer for den enkelte abonnent. 

 

 

Vurderinger 
 

Hovedforskjeller 

 

Nedenfor følger en redegjørelse av hovedforskjellene mellom nåværende forskrift og forslag til 

ny forskrift. 

 

1. Årsgebyr – beregningsmodell 

 

Dagens forskrift:  

8.1.  Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:      

 - For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning.  

Årsavgiftene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers 

følger av disse forskriftene. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både 

vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m3-pris. 

 

Revidert forskrift:  

Forslaget innebærer at det innføres en todelt gebyrmodell, med et fastledd (abonnementsgebyr) 

og et forbruksavhengig ledd (forbruksgebyr). Abonnementsgebyret skal dekke en andel av 

kommunens faste kostnader, mens forbruksgebyret betales etter forbruk – målt eller stipulert 

etter leie- eller bruksareal.  

 

Kommentar: 

Begrunnelsen for innføring av todelt gebyrmodell er at det vil føre til en mer rettferdig fordeling 

av kostnadene knyttet til etablering av infrastrukturen og investeringer i anlegg som ledningsnett 



og pumpestasjoner. Størstedelen av kommunens kostnader er knyttet til kapitalkostnadene som 

følge av investeringer i infrastrukturen og en del andre faste kostnader som ikke påvirkes av 

vannforbruket eller avløpsmengde.  

 

Fauske kommune har fram til i dag benyttet begrepet «leieareal». Forskjellene mellom 

«leieareal» og «bruksareal» er beskrevet i forskriftens §5 Definisjoner. Arealberegning etter 

«leieareal» har ingen direkte betydning for gebyrene men Fauske kommune arbeider for tiden 

med å omdefinere alle eiendommer til «bruksareal» som for øvrig er standarden i Matrikkelen.  

 

 

2. Abonnementsgebyr – fast del 

 

Dagens forskrift: Finnes ikke 

 

Revidert forskrift: Abonnementsgebyret differensieres etter bolig/ fritidseiendom og næring/ 

andre bygg. For bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet. For næring/ andre 

bygg beregnes abonnementsgebyret pr. abonnent eller pr. eiendom/ seksjon. 

 

Kommentar: Årsgebyrets faste del er et viktig element for å fordele kommunens kostnader med 

betjening av abonnentene, som vil oppfattes som rettferdig. Fastleddet er hovedredskapet for å 

reflektere kommunens kostnader med å betjene abonnentene. 

 

 

3. Forbruksgebyr – variabel del 

 

Dagens forskrift: Begrepet forbruksgebyr finnes ikke. Hele årsgebyret for vann og avløp 

beregnes og fastsettes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk. 

 

Revidert forskrift: Forbruksgebyret betales etter målt eller stipulert vannforbruk. 

 

Kommentar: Med en todelt gebyrordning er det kun en del av gebyret som betales etter forbruk, 

noe som samsvarer mer med kommunens utgifter. I likhet med dagens ordning, kan 

husholdningsabonnenter velge om de vil installere vannmåler. Næring/ offentlig virksomhet er 

pålagt å installere vannmåler. Vannforbruket fra slike virksomheter kan variere sterkt og skal 

derfor måles. Det vil også kunne fremme vannsparing. 

 

 

4. Tilknytningsgebyr – engangsgebyr 

 

Dagens forskrift: Tilknytningsgebyr betales etter m2 leieareal ved nybygg, eksisterende eiendom 

som blir tilknyttet og alle utvidelser større en 25 m2 av eksisterende bygg. Dette gjelder også 

areal hvor vann/avløp ikke er innlagt. Tilknytningsgebyret utregnes etter 1 % pr. m2 av 

gjeldende tilknytningsgebyr opp til 100 m2.  

 

Revidert forskrift: Tilknytningsgebyr skal betales når bebygd eiendom blir tilknyttet og ved 

nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Det kreves ikke nytt gebyr ved 

senere utvidelse av bygningsarealet. Ved oppføring av midlertidig bygg, betales 

tilknytningsgebyr. Gebyret betales tilbake når dokumentasjon på revet/ fjernet bygg foreligger, 

innen 3 år etter at igangsettelsestillatelse ble gitt. Etter 3 år refunderes ikke tilknytningsgebyret.  

 



Kommentar: Forslaget til reviderte bestemmelser for tilknytningsgebyr medfører en betydelig 

forenklet saksbehandling, og vil oppleves mer forståelig og rettferdig for den enkelte abonnent. 

Det foreslås et relativt lavt gebyr som blir likt for alle gebyrpliktige. Gebyret fastsettes i 

gebyrregulativet. Kommunen mottar en rekke henvendelser og klager på tilknytningsgebyret, 

spesielt i forbindelse med krav om nytt gebyr ved utvidelse av eksisterende bygninger. I revidert 

forskrift er denne type gebyrer fjernet. Reduserte inntekter fra tilknytningsgebyret vil bli dekket 

gjennom årsgebyret, uten at det vil gi særlig merkbare utslag for den enkelte abonnent. 

 

 

Konsekvenser for ulike brukergrupper 

 

Ved innføring av en todelt gebyrmodell, må det tas stilling til hvor stor andel av årsgebyret 

fastleddet utgjør. Høyt fastledd vil gi størst samsvar mellom kommunens kostnader med å 

forsyne abonnentene enn ved lavt fastledd. Rådmannen foreslår imidlertid at fastleddet ikke 

settes høyere enn at dagens gebyrnivå for de forskjellige abonnentgruppene i det vesentlige ikke 

endres.  

 

Bodø kommune har i prisberegninger vist hvordan prisene varierer med et fastledd på hhv 10, 

15, 20, 25 og 30 %. Konklusjonen var her at fastleddet bør ligge mellom 10 og 15 % slik at målet 

om minst mulig endring for abonnentene oppnås.  

 

 

Programvare 

 

Fauske kommune har i dag et foreldet system for utsendelser av gebyrer hvor alle endringer 

manuelt må legges inn. Arbeidet er tidkrevende og kostbart.  

 

Innkjøp av et nytt registreringssystem har vært lagt ut på Doffin iht. Loven om offentlige 

anskaffelser og det er kommet inn 2 tilbud. Innkjøpet er finansiert i budsjettet for 2013. 

 

 

Konklusjon og anbefaling 

 

Forslaget til ny forskrift er i det alt vesentlige bygget opp etter anbefalinger og forskriftsmal fra 

kommunenes egen interesseorganisasjon for VA-sektoren, Norsk Vann. Med bakgrunn i den vil 

Fauske kommune få en vesentlig forenklet forskrift som er tilpasset sentralt regelverk uten at 

revisjonen vil medføre store endringer for den enkelte abonnent. Videre vil ikke kommunens 

inntekter bli påvirket av de foreslåtte endringene. Fastsettelse av abonnementsgebyr, 

forbruksgebyr og tilknytningsgebyr blir framlagt når arbeidet med arealregistreringene er ferdig. 

 

Fauske kommune har i dagens gebyrdatasystem innlagt et minsteareal på alle boliger på 100 m2. 

Dette betyr at alle boliger med et areal under 100 m2 må gjennomgås og korrekt areal legges inn. 

Dette arbeides det nå med slik at alle boligeiere etter en tid (1-2 år) vil være registrert med riktig 

areal. 

 

Videre arbeides det med at samtlige bygg skal beregnes etter «bruksareal». Dette er en stor jobb 

og krever mye ressurser i årene som kommer. Hvor lang tid dette vil ta er i dag vanskelig å 

stipulere slik at begrepet «leieareal» må benyttes inntil dette arbeidet er gjennomført. 

 



På bakgrunn av ovenstående tilrår rådmannen at plan- og utviklingsutvalget sender forslaget til 

revidert forskrift for vann- og avløpsgebyrer på høring.  

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget sender forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr 

på høring i perioden 29. august til 20. september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann 

 

 

 

 



FAUSKE KOMMUNE

FORSKRIFT OM V ANN- OG AVLØPSGEBYRER



FORSKRFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FAUSKE KOMMUNE

Vedtatt av Fauske kommunestyre _ _ 20_ med hjemmel i Lov om kommunale vass- og
kloakavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 § 3 og Forskrift om begrensning av foruensning av
1. juni 2004 kapittel 16.

L. GENERELLE BESTEMMELSER
Kommunens abonnenter betaler for vann- og avlłpstjenester levert av kommunen.
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av
lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste
dokumentene er listet nedenfor:

1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakavgifter.
2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av foruensning.
3. Forskrft om van- og avlłpsgebyrer i Fauske kommune (dette dokumentet).
4. łvrige dokumenter:

Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer
Korrunens standard abonnementsvilkår for van og avlłp

§ 1 Forskriftens formål:

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som
abonnentene skal betale for Van- og avlłpstjenester som kommunen leverer.

Gebyrene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost
for kommunale betalingstjenester. Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle
kostnader kommunen har til Van- og avlłpstjenester, uten at det beregnes overskudd
av virksomheten.

§ 2 Forskriftens virkeområde

. Forskriften gìelder alle abonnenter, jf. definisjon i § 3.

. Dersom kommunen overtar private Van- og/eller avlłpsverk, gìelder
forskriften fra det tidspunkt overdragelsen skjer.
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§ 3 Definisjoner

. Abonnent:

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og
brusnumer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknytet kommunal
van- og/eller avlłpsledning direkte via privat stikkledning eller gìennom
felles privat samleledning.
Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og
bygningsloven §§ 27-1 og/eller 27-2 har krevd tilknytet kommunal van-
og/eller avlłpsledning.

. Andre bygg
Alle andre bygg untatt bolig/fritidsbolig.

. Boenhet
Bolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget bad/WC og
kjłkkendeL. Dette inkluderer også fritidsbolig og hyter.

. Bruksareal (BRA) etter NS 3940
Brusarealet omfatter:

Arealet innenfor brusenhetens omsluttende vegger
Andel av fellesareal som tilhłrer bruksenheten, men som ligger utenfor
bruksenhetens omsluttende vegger.

. Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avlłpstjenester.

. Fritidsbolig
Fast eiendom med bebyggelse regulertgodkjent til fritidsboliglhyte.

. Leieareal
Areal innenfor brusenhetens omsluttende vegger, inkludert innvendige
vegger og pipe, herav er det innedet areal som tilfredsstiler krav til rom
for varig opphold som skal medregnes.
Andel av fellesareal som tilhłrer bruksenheten, men som ligger utenfor
brusenhetens omsluttende vegger.

. Nybygg
Bygning som ˇar selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen.

. Privat vann- og avlłpsanlegg

Privat stikkedning: Ledning mellom bygning og kommunal
hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er
bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter
tilknytet via denne til kommunalt ledningsnett.
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§ 4 Gebyrplikt

Plikt til å betale gebyr for van og avlłp omfatter
- Fast eiendom som er tilknytet kommunal Van- og/eller avlłpsledning, direkte

eller gìennom privat samleledning.
- Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av Plan- og bygningsloven av

27. juni 2008 nr. 71 §§ 27-1 og/eller 27-2.

§ 5 Ansvar

Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.

§ 6 Arealberegning

. I den utstrekning gebyrberegningen gìłres avhengig av bebyggelsens stłrrelse,
skal arealberegningen for boliger/fritidsbolig fłlge leieareal inntil evt.
bruksareal er trådt i kraf. Andre bygg skal fłlge de regler som er trukket opp i
Norsk Standard 3940 for bruksareaL.

. Garasjeareal tilknytet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areaL.

§ 7 Gebyrtper

. Fłlgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis van- og avlłpstjenester:
- Engangsgebyr for tilknytning
- Gebyr for midlertidig tilknytning
- ¯rsgebyr
- Gebyr for leie av vanåler

. Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det
tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 8 Klage

. Vedtak om gebyrenes stłrrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven § 2
fłrste ledd bokstav c. Fastsettelse av van- og avlłpsgebyrer og
tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

. Enkeltvedtak i medhold av denne forskrft kan påklages til kommunal
klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans
som har fattet vedtaket.
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. Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak.

. Virksomhetsleder kan frafalle pålłpt gebyr helt eller delvis dersom særlige
grer tilsier det.

. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

2. ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING
§ 9 Engangsgebyr for tiknytning

. Engangsgebyr for tilknytning av Van- og/eller avlłp skal betales:
når bebygd eiendom blir tilknytet kommunal Van- og/eller avlłpsledning
ved nybygg dersom bygget blir tilknytet kommunal vann- og/eller
avlłpsledning
ved anen permanent tilknyting til kommunalt varm- og feller
avlłpsanlegg

. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

. Ved gìenoppbygging etter riving eller bran innen fem år, betales ikke
engangsgebyr.

. Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg.

. Formanskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen
krever ekstra hłye kostnader.

§ 10 Midlertidig tilknytning

. Midlertidig tilknyting gìelder for arbeidsbraker og anen bebyggelse av
midlertidig art med innlagt van- og/eller avlłp, som skal brukes kun en
begrenset periode.

. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbrusgebyr
etter gìeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den
tid tilknytningen er operativ. Stłrrelsen av gebyr for næringsvirksomhet
fremkommer av gebyrregulativet.

. Ved oppfłring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales
tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter
igangsettingstilatelse ble gitt. Etter tre år refuderes ikke tiknytningsgebyret.

. Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester.
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3. ¯RS GEBYRER

§ 11 ¯rsgebyrer

. ¯rsgebyrer for varm- og/eller og avlłp skal betales for eiendom som er
tilknytet kommunal Van- og/eller avlłpsledning.

. ¯rsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:
abonnementsgebyr, fast del
forbruksgebyr, variabel del

. Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For
bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre
bygg beregnes abormementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon.

. Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte
vanforbruk baseres etter leieareal, og er 2 m3 pr m2 pr år.

Eiendommer som benytes til boligformål kan velge om de skal betale
forbrus gebyr etter leieareal eller målt forbru.
Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for Van- og/eller avlłp etter
målt forbru.
Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbrusgebyret fastsettes
ut fra målt forbru.

. Fullt årsgebyr kan tidligst inneves fra og med måneden etter at eiendommen
er tatt i bru, midlertidig brustilatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt
byggetilatelse.

For alle abonnenter gìelder at avlłpsmengde regnes lik vanengde.
For bygninger som kun er tiknyttet offentlig avlłp, skal vanåler
monteres på privat vanntilfłrsel for å måle avlłpsmengden.

§ 12 Avvik iårsgebyrene

. Dersom avlłpsmengden fra en abonnenter vesentlg stłrre eller mindre enn det målte
vanforbru, kan forbrusgebyret for avlłp baseres på målt eller stipulertIberegnet
avlłpsmengde (utslipp).

. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avlłpsvanets samensetning
avviker fra vanlig husholdningsavlłp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på
drift og vedlikehold av kommunens avlłpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag
til forbrusgebyret for avlłp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.
Påslagets/fradragets stłrrelse besteimes av formannskapet eller den av
formannskapetsbemyndigende instans i kommunen.
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. Restriksjoner i vanforbruket, kortere avbrudd i vanleveransen eller bortledning av
kloakk, gir ikke grulag for reduksjon av avgiftene. Abonnenten har rett til reduksjon
i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vanforsyningen i medhold av
forbruerkjłpslovens regler om prisavslag, jfr.§31.

. Har mangelfulle eller feil opplysninger fłrt til feilaktig gebyrberegning, skal
beregningen rettes og differansen gìłres opp. Krav som er foreldet etter reglene om
foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

4. VANNM¯LER
§ 13 Installasjon

. Måleren er kommunens eiendom.

. Kommunen avgìłr hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell
flyting, bytting eller fjerring av måleren. Kommunen bestemmer også type, stłrrelse,
plassering, antall målere og tidspunt for installasjon av måler. Måler utleveres av
kommunen. For installasjon og bruk av vanålere gjelder for łvrig kommunens
tekniske bestemmelser.

. Vannåler skal være installert senest når det gis brustilatelse/ferdigattest eller når
bruksenheten tas i bru. Unnlates dette, beregnes gebyreti samsvar med §§ 11 og 16
inntil måler er installert.

. For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser
fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell
flytting/byting/fjerning av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder
seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet,
skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen.

. Abonnenter som samarbeider om felles vanåler, er solidarisk ansvarlige for
gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver
abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel,
dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i
sameiet.

. Inn- og utlevering av vannmåler skal dokumenteres.

Vannmåler med pulsutgang:

. Arbeid må utfłres av kvalifisert personell.

. Kostnad for måler og utgifter til installasjon eller eventuell flyting/ytting/fjerning av
måleren betales av abonnenten.
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. Måleren er abonnentens eiendom og det betales derfor ikke målerleie.

. Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av vanålere.

. Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, må abonnenten belastes med
kostnadene for kontroll og kjłp av ny vanåler. Viser det seg at vannåleren ikke
har feilavlesning, utfłres justeringer uten utgifter for abonnenten.

. Blir en måler borte eller skadet, skal ny måler og installasjon betales av abonnenten.

. Ellers gìelder forskriftens §13, pkt.3, §l5, punt 3 og 4.

§ 14 Avlesning

. Abonnenten skal holde måleren lett tilgìengelig for avlesning og vedlikehold.

. Avlesning av vanåleren foretas Łn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og
innelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres
årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes
abonnenten.

§ 15 Kontroll

. Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren.

. Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utfłres justeringer, eventuelt
utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten
kostnadene med kontroll og byting av vanåleren.

. Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunt feilen må antas å ha oppstått. Er
plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

. Dersom det ikke lar seg gìłre å beregne feilmålte mengder nłyaktig, justeres gebyret
for den perioden det er tvil om etter gìennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode fłr
feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 16 Innbetaling av gebyrer

. ¯rsgebyrene fordeles over to terminer per år, og inneves på felles faktura.
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+ Fkdbk obarhpglk mâ âopdb_vobo clo cofqfap_lifd+

+�Kâo�abq�dgbiabo�s^kkâibo)�_bq^ibp�clo_orpdb_vobq�^�hlkql�cloabiq�lsbo�c^hqroboqb
qbojfkbo�_^pboq�mâ�cgloâobqp�clo_orh+�>sobdkfkd�phgbo�cloqofkkpsfp�sba�cªopqb�qbojfk�âobq
bqqbo+�Aboplj�^_lkkbkqbkp�s^kclo_or�e^o�bkaobq�pbd�sbpbkqifd�co^�pfpqb
jâibo^sibpkfkd)�h^k�kvq�^�hlkql�_biªm�obdfpqobobp+

+ Bkd^kdpdb_vo clo qfihkvqkfkd cloc^iibo qfi _bq^ifkd sba fkksfidbq fd^kdpbqqfkdpqfi^qbipb+
Clo�_b_vda�bfbkalj�bo�cloc^iipqfapmrkqbq�sba�c^hqfph�qfihkvqkfkd+

+ Sba phofcqifd pªhk^a qfi hljjrkbk) h^k ^_lkkbkqbk câ cofq^h clo âopdb_vobkb
rkabo clorqpbqkfkd ^s cªidbkab7

?lbkebqbk�co^civqbp�clo�bq�qfapolj�^s�jfkpq�.�âo�ld�abq�h^k�pªhbp�clo�bk�mboflab�^s
fkkqfi�/�âo�^s�d^kdbk+�Elsbapqlmmbho^kbk�qfi�_lifdbk�ph^i�milj_bobp�^s�dlahgbkq
oªoibddbo+�Kâo�^spqbkdfkd�bo�phgbaa�ld�hljjrkbk�e^o�jlqq^qq�phofcqifd�alhrjbkq^pglk
co^ oªoibddbobk mâ ^q ^o_bfabq bo rqcªoq) sfi hljjrkbk hrkkb co^c^iib ho^sbq mâ s^k ld
^siªmp^sdfcq�c+l+j+�mâcªidbkab�qbojfk+
Aboplj�fhhb�_lbkebqbk�e^o�pqlmmbho^k)�jâ�abkkb�jlkqbobp�cªo�abq�dfp�cofq^h�clo
âopdb_vobkb+�Hlpqk^abkb�abhhbp�^s�^_lkkbkqbk+

Kâo _lbkebqbk q^p f _or fdêbk) ph^i C^rphb hljjrkb hlkq^hqbp clo â cgbokb
milj_bofkdbk+�Esfp�milj_bofkdbk�bo�_orqq)�sfi�db_vobq�_if�bqqboc^hqroboq�co^�abk�a^dbk
cofq^hbq _ib dfqq+

+ Aboplj âopdb_vo fhhb _ifo _bq^iq fkkbk cofpqbk) cªidbp s^kifdb fkkcloaofkdporqfkbo plj
dêbiabo clo C^rphb hljjrkb+

+ ?vdkfkdpjvkafdebqbk h^k c^pqpbqqb qs^kdpjrihq f ebkelia qfi mi^k* ld _vdkfkdpilsbk
° 0/*2 aboplj ^_lkkbkqbk bqqbo mâibdd f ebkelia qfi mi_i+ ° ° 0.*0 ld 0.*1 rki^qbo â
bqqbohljjb�mâibdd�lj�rq_baofkd�^s�bdkb�s^k*�ld,biibo�^siªmp^kibdd�fkkbk�dfqq�cofpq+
Qs^kdpjrihq�h^k�c^pqpbqqbp�pâ�ibkdb�abq�rilsifdb�cloeliabq�s^obo)�biibo�abk�h^k�fibddbp
plj�bkd^kdp_biªm+

+ Cla^iq ho^s mâ âopdb_vo bo pfhobq jba m^kq f bfbkaljjbk f ebkelia qf m^kqbilsbk
°�3*.+

°�.4�Fho^cqqobabipb

Clophofcqbk qobo f ho^cq co^ ld bopq^qqbo clophofcq ^s .0+./+46 lj s^kk ld
^siªmpdb_vobo�clo�C^rphb�hljjrkb+
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97/7  JENTOFT HELGESENS BO V/MARIT KRISTIANSEN M.FL. - KLAGE PÅ 

ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  042/13 VEDRØREND FRADELING AV SKOG 

OG UTMARKSTEIG VED HJEMGAM. ERVERVER: JAN-INGE HELGESEN 

   

 
Vedlegg:  

 

1. Søknad om fradeling av to parseller på eiendom gnr 97/7 fra Marit Kristiansen m.fl., 

datert 24. februar 2013, vedlagt kartkopier, verditakst, hjemmelserklæring og fullmakt. 

2. Kartkopier med avmerkinger ved skogbrukssjefen 

3. Utskrift av administrativ sak nr 042/13 

 

Saksopplysninger: 

 

I forbindelse med booppgjør for landbrukseiendommen gnr 97/7 ble det søkt om fradeling av 

tomt for eiendommens gamle tun (parsell 1) og en av eiendommens skog- og utmarksteiger 

(parsell 2). I administrativ sak nr 042/13 ble det gitt tillatelse til fradeling av parsell 1, men ikke 

tillatelse til fradeling av parsell 2 (skog- og utmarksteigen) slik det fremgår av sakens vedtak 

som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i administrativ sak nr 042/13: 

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

fradeling av tomt på ca 1,95 dekar for eiendommens eksisterende tun (parsell 1) som omsøkt idet 

dette anses å være forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. Som betingelse for en slik 

fradeling settes at landbrukseiendommen samtidig med tinglysing av fradelingen får tinglyst 

adkomst, også for landbruksmaskiner gjennom det gamle tunet. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 3.2 a) for fradeling av tomt på 1,95 dekar for gammelt våningshus som vil bli brukt 

som fritidshus. 

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 tillatelse til fradeling av ca 1,95 dekar 

som omsøkt. Det må samtidig med tinglysingen av fradelingen også tinglyses adkomstrett til 

fradelt tomt langs eksisterende gårdvei frem til kommunal vei. 

 

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

 



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

omsøkte fradeling av eiendomsteig på 1200 dekar (parsell 2) idet en slik fradeling ikke anses 

som forsvarlig med hensyn til eiendommens avkastning. 

 

 

I klagen fremkommer det at omsøkte skog- og utmarksteig har liten verdi både med hensyn til 

jakt og skogsdrift. Det fremgår at det vil være bedre at omsøkte erverver, Jan-Inge Helgesen, 

overtar skog- og utmarksteigen (parsell 2) slik at han kan drive med forsvarlig uttak av ved til 

hus og hytte. I klagen pekes det på at en slik fradeling i liten grad vil påvirke avkastningen av 

resterende eiendom. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Siden administrativ sak nr 042/13 ble behandlet, har det blitt foretatt endring i jordlovens § 12 og 

denne endringen har trådt i kraft. Saker som ikke er endelig avgjort før lovendringen trådte i 

kraft skal behandles med hjemmel i den endrede lovparagrafen. Denne klagen skal slik sett 

behandles med hjemmel i den nye § 12 i jordloven som er gjengitt i det følgende. 

 

Ny § 12 i jordloven (trådte i kraft 1. juli 2013): 

 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige 
eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige.  

       Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan 
samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.  

       Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet i jordlova.  

       Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  

       Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  

       Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt 
skjønn må reknast som ei driftseining.  

       Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  



       Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.  

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan 
godkjenning i samband med grensejustering etter matrikkellova.  
 

 

Det er ikke nye momenter av betydning som fremkommer i klagen. Saksbehandler har vært helt 

bevisst at den omsøkte skog- utmarksteigen er den teignen som ligger lengst fra bilvei og har 

mye fjellareal og kun ca 190 dekar med produktiv skogsmark og slik sett har en forholdsvis 

mindre verdi enn de øvrige eiendomsteigene. 

 

I tilknytning til forannevnte lovendring vil det være aktuelt å vurdere den påklagede fradeling 

etter om fradelingen gir en tjenelig bruksstruktur, tar vare på arealressursene og gir driftsmessig 

god løsning. 

 

Det produktive skogarealet på eiendommen er på 982,5 dekar og av dette kan ca 190 dekar 

regnes å være på omsøkte skog- og utmarksteig. Mesteparten av skogen er bevokst med lauvskog 

samt noe barskog (plantet gran). En slik skogeiendom har for små ressurser til at eieren på noen 

måte kan få tilstrekkelig inntekt fra skogen. Det kan derfor ikke anses som tjenlig for 

bruksstrukturen å redusere eiendommens produktive skogareal selv om det arealet som søkes 

fradelt har relativt mindre verdi p.g.a. større driftskostnader og forholdsvis lavere skogbonitet. 

Målsettingen i jordloven legger tvert imot opp til at driftsenhetene i landbruket bør styrkes. 

Omsøkte fradeling av skog- og utmarksteig vil svekke driftsenheten og i tillegg medføre at en 

nye og ganske ressurssvak driftsenhet (den fradelte teigen) opprettes.  

 

Omsøkte fradeling vil utover det å redusere ressursgrunnlaget med hensyn til skogbruk også 

redusere eiendommens ressurser med hensyn til utmarksverdier som jakt og fiske.     

 

Svært stor del av skogsdriftene i Saltenregionen i dag utføres av skogsentreprenører med tyngre 

skogsmaskiner. Det som er et av problemene i tilknytning til entreprenørdriftene, er nettopp at 

mange skogeiendommer er ganske små, noe som lett medfører mye flytting av skogsmaskiner 

mellom mange små skogsdrifter. Dette medfører dårligere økonomi for skogsentreprenørene og 

medfører at de må betale lavere rotnetto til mange skogeiere. Entreprenørdrift på større 

skogeiendommer medfører ofte større drifter og forholdsvis bedre rotnetto. Med henblikk på 

dette, synes det helt klart å kunne gi en driftsmessig dårligere løsning å redusere størrelsen på 

omsøkte skogeiendom og ikke minst en dårlig driftsmessig løsning for fradelte eiendomsteig. 

Omsøkte fradeling kan slik sett ikke ses å ville medføre en driftsmessig god løsning.  

 

Den omsøkte skog- og utmarksteigen (parsell 2), kan isolert sett som egen driftsenhet lett vise 

seg å være så lite attraktiv å drive for skogsentreprenører p.g.a. forholdsvis lang terrengtransport 

og forholdsvis små skogressurser at den i fremtiden vil fremstå som et skogsområde som ikke 

drives. Da har man i så fall lagt opp til en løsning som ikke medfører ivaretagelse av 

arealressursene. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med henvisning til saksutredningen tas klagen ikke til følge. Dette begrunnes med at 

fradeling av omsøkte skog- og utmarksteig (parsell 2) ikke vil medføre en tjenelig 

bruksstruktur og en god driftsmessig løsning. I tillegg vil omsøkte fradeling kunne 

medføre en dårligere ivaretagelse av arealressursene på skog- og utmarksteigen som 

søkes fradelt. 

 

Vedtaket i administrativ sak nr 042/13 opprettholdes. 

 

 

Fauske,  09.07.2013 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



Jentoft Helgesens Bo
Hjemgam
8210 Fauske
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28.05.13

Fylkesmannen i Nordland
Fauske Kommune, Plan og utvikling
PB93
8201 Fauske

Klage på vedtak.

Klager herved på vedtak Sak nr: 042/13

Vedrłrende jllretten:
All intekt av salg av jaktkort går i dag til utmarkslaget. Verdien av elgjakt på parsellen er vudert
til kr. 300,-’ pr år. Jan Inge Helgesen har jaket i området i ca 40 år og har etter en pause planer om å
gj enoppta j akten i jaktlaget.

Vedrłrende drving av skog:
I begruelsen for avslag går det frem at en så liten del av eiendommen ike kan gi noen s~rlig
avkastning. Ut fra gjeldende verditakst av eiendom GNr: 97, Bnr: 7, av 25, august 2012 går det
frem at eiendommen som helhet ikke er aven slik ar at den kan gi łkonomisk avkastnng av
betydning. Det vil derfor være hensiktsmessig å fradele parsell 2 fra eiendommen for å ivareta
skogen her på best mulig måte, da intensjonen er å drve forsvarlig uttak av ved til eget bru. Dette
både til hus og til egen hyte som står på utskilt tomt på teigen(Parsell 2). En slik fradeling vil i
liten grad påvirke avkastningen av resterende eiendom, da parsellen ligger avsides og ike vil være
łkonomisk forsvarlig å drive. Ut fra dette mener vi at untaksbestemmelsen fra §12 også kan
benytes på denne parsellen. For ordens skyld: Jan Inge Helgesen bor på lik linje med Helge
Helgesen på Hjemgam.

I forbindelse med areoppgjłret er alle interessenter omforent om at en deling av eiendommen som
forespeilet er til det beste for ettertiden.

For Jentoft Helgesens bo:

¡’jar("/: :t~ŁL1.
Mart Krstiansen

~- /~.¿ ~.4
~ J ~ nge Hºfn .



Słknad om deling/justering av grunneiendom J
Słknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av bygg- og bygningslovens(pbl)§93, 1. ledd, bokstav h
- jf. pbl kap. XL og Xli og lov om eiendomsregistrering (matrikkeiioven ka ittel3 o 7.

Plass for kommune$ stem¡:.e!

Alle relevante punkter fra 1 -5 må være utfylt
Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg

:.._7:..~;:_).j_:_--_:,:_~;: ,iIn i ;~~:---iL T lv’V ¡ .:’:’Inc~ . 1) I¡~-~____,___._-’__~_’A. . IL-l
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Słknaden sendes

Fauske kommune
Plan og utvikling
Postboks 93
8201 Fauske

~l$p~ltli~s!Q!!e~JtleliterJi!felJJ~1i¡aqqlR~li_ ~~==,~~’=:~"~:~_~~’=:=~~~.=’=o~:. :~~~~:",~-=~’J
Gn. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

!jf 7- I//ie &/O¡?5"1?/1 I Underskrift
Adresse: Postadresse / ( Telefonnr, dagtid

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

q :¡ 1- Har t4sl~ i Underskrift an.~~
Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr, Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

I Underskrift
Adresse Postadresse Telefonnr. dagtid

Gnr. Bnr, Hjemmelshaver (med blokkbokstaver)

. IUndersk~itÌ

’. .~, . r’\,

Adresse Postadresse TelŁfortnr. dagtid

--_.. -- ...... .. -_...._- .____.._._~___._,. .._-0-00-’ "’ _,_~. _ ,. - -_._-’, -- --_o. .... ..- ---- .,. ._-- - - --

’)Itefsłkes-~1l~~-----_--_.":’-~,,~:o’ _ 0_’-:’- ~.-:..’--::._-::_:’::.. _~. ---.- _’o ---’0._.-’----- o~_~: --~
2a Słknaden 2.ielder:
JK fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning .. po.~

O arealoverfłring eller grensejustering med oppmålingsforretning

o fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning

Legg ved gjenpart av
nabovarsel, kvittering for
at varsel er gitt/sendt og
kopi av kart som viser
hvilket areal/grense det
słkes om.

2b Słknaden er i henhold til plan/ słknad om dispensasjon:
Deling i hht pbl D§ 63 Kommuneplan o .. ti Reguleringsplan . O.Godkjent t(’~t~delingsplan

. .1 lE, Pr;vat forslag .

Słknad om
dispensasjon

- jf pbl § 19-1, fra
bestemmelser i:

D plan- og bygningslov
D forskrift D Vedtekt D kommuneplan D reguleringsplan

Copyright: Fauske kommune



o Bolighus Offentlig virksomhet

ParselIen( e)
skal

benyttes ti

~ Fritidshus ~ Landbruk/fiske o Offentlig veg

o .Industrilbergverk o Naturern o Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

o Varehandellbankforsikringlhotell/restaurant

Adkomst
Pbl§ 66.1 og

vegloven
§§ 40-43

o Riks-/f)rlkesveg o Kommunal veg ~ Privat veg

’\

o Ny avkjłrsel fra offentlig veg o Utvidet bruk av eksisterende avkjłrsel

o Avkjłrselsilatelse er gitt o Słkn. om avkj.tilatelse vedlegges O Adkomst sikret ifłlge vedlagt dokumenter

Vannforsyning O Offentlig vannverk
pbl § 65

~ Privat felles vannverk. Tilknytningstilatelse vedlegges

o Annet

Avl~i::.. "
PbI § 66. 2

o 0~f~ntlig avlłpsanlegg
IX Privat enkeltanlegg
O Privat felles,anlegg

. beskriv

o Utslippstillatelse er gitt o Słkn. om utslippstil. vedlegges o Avlłp sikret ifłlge vedlagte dokument

,. ’. l

Joumalnummer

~ ~ r ,j . t ’:..! 4 ~. ;J.
PostadresseAdresse

Mail V\J ~l\St raJ~et ß2ll

Copyright: Fauske kommune



Fauske Kommune
V/Landbruk
8200 Fauske

Hjemgam 24. februar 2013

SØKNAD OM FRADELING GNR 97. - BNR 7. I FAUSKE KOMMUNE

Gjelder Jentoft Helgesen’s dłdsbo som er overdradd arvingene 12. feb. 2013.

Eiendommen består av 3 adskilte teiger, 1. Heime-teigen, 2. Mellom-teigen og 3. Nord-
teigen.
I kommunens flyfoto er kun Heime-teigen og Mellom-teigen med. Nord-teigen ligger langt
opp i fjellet og grenser mot Słrfold Kommune.

Arving, Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, skal overta Heime-teigen og Mellom-teigen,
ca. 900 dekar, som er taksert av takstmann Svein Jensen.
Det słkes om fradeling av Nord-teigen.
Helge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr 97/7.

Słknad om utskillng av tomt til eksisterende hovedbygning m/driftsbygninger.
Arving, Ansgar Helgesen, Jotunveien 22, 1782 Halden, łnsker å overta hovedbygning
m/driftsbygning som fritidshus. Tomt ca.2 måL.

Słknad om utskiling av Nord-teigen.
Arving, Jan-Inge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske, łnsker å få utskilt Nord-teigen. Dette
på grunn av at han har sin hytte på Nord- teigen og vi finner det naturlig at han overtar
denne. Nord-teigen har liten eller ingen betydning for resten av eiendommen.
Jan -Inge tenker å ta ut ved til brensel på denne teigen. Det har ikke vært tatt ut skog på
Nord-teigen på ca. 50 år

Henviser til takst som beskriver at arealet har svært liten verdi.
Jan-Inge Helgesen bor på utskilt tomt fra gnr. 97/7.

Vedlegg:

fl (~~ lie.iy SM
Helge He gesen, Hjemgam, 8211 Fauske

H r)fGT: Ifj~S:tZ~
Marit Kristiansen, Hjemgam, 8211 Fauske



VERDITAKST P¯ EIENDOMMEN "KJELMOEN", GNR. 97, BNR. 7 I
FAUSKE KOMMUE.

Eier: Jentoft Helgesen’ s bo.

Rekvirent: Helge Helgesen, Hjemgam, 8211 Fauske.

Befaring av eiendommen ble foretat tirsdag 21. august 2012 hvor Helge Helgesen var til
stede.

Eiendommen ligger på Hjemgam, ca. 5 km łst for Finneid etter riksveg 830. Den bestå av 2
teiger som begge grenser til Stengvatn som er drikkevanskilde for Fauske kommune. Den
ene teigen, heimeteigen, strekker seg fra Vattenbygdvegen og opp til słrenden av Stengvatn
og går videre herfra opp til nord for Hjemgamoppen.
Den andre teigen fra nordenden av Stengvatn, fłlger elva på słrsiden og går opp til fjells.
Dyrkajorda som var på eiendommen er tidligere fradelt og tilhłer et anet bruksnumer.

Bebyggelsen:
Bebyggelsen som står på eiendommen er vånngshus, drftsbygning og uthus.
Våningshuset er oppsatt ca. 1905 og er i 1 ~ etasje. Halvdelen av den ble befar innvendig.
Bygnngen er satt opp på steinmur og utvendig lagt młrtel mellom steinene. På nersiden er
det noe utglidnng av muren. Huset er satt opp av plan og utvendig paneL. Ingen isolasjon.
Ikke wc, men det er innagt van til huset. Taket på hoveddelen er jernplater som ruster og må
nok skiftes. Det egner seg ikke til helårsbolig, men kan nok brues til frtidshus med en del
påkostninger. Flott beliggenhet med god utsikt

Driftsbygningen er fra ca. 1900 og har ei grflate på150 m2. Det er svært begrenset hva
den kan brues tiL. Dyrerommet har steinvegger, resten reisverk. Rustet błlgeblikk på tak.
Riving błr nok vuderes.

Uthus på til samen 57 m2 i en etasje som er i svært dårlig forfatng og błr rives. Det er satt
opp i 1910.

Samet verdi for disse bygningene settes til kr.l5.000

Arealene.

Etter Gårdskart fra Skog og landskap har eiendommen fłlgende arealer:

Fulldyrkajord .....................................3,1 dekar
Innarksbeite .................................... .5,5 "
Skog med hłgbonitet ...............’......... 246,8 "
Skog med middels bonitet .................. .400,2 "
Skog med låg bonitet ........................ 125,5 "
Uproduktiv skogsmark ...................... 88,6"
Anet uprodukivt areal.. ....... ............ 41,4 "

Til samen: 911, 1 dekar.

i

J
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I tilegg skal det være noe areal som ikke er kommet med under flyfotograferingen men som
er bar fjell og har Svært lien verdi.

Dyrkajorda:
Det som er igjen av dyrkajord ligger i tilkytnig til bebyggelsen og er på 3,1 dekar med
brubar arondering. Jordaren er et mat jordlag på flygesand og egner seg godt til dyrking av
grłnsaker/potet. Se1vdrenerende. Innarksbeite er forholdsvis bratt og ligger ovafor
dyrkajorda.
Adkomstvei til en del av utmarka går over dyrkajorda.

Verdien av dyrkajorda settes slik:

3,1 dekar a kr. 2.000,- ....................... kr. 6.200
5,5 dekar innarksbeite a kr. 900,- ....... " 4.950

Til samen: kr.i 1.150

Skogen/utmarka:
Det er i tidsrommet 1957 til 1981 tilplantet 101 dekar med gran fordelt på begge teigene.
Barskogen er plantet på areal som har hły og middels bonitet, men tiveksten er ikke helt på
topp. Skjermen er fjernet på de felt som ble befar.
Ellers består den produkive delen av lauvskog.
Adkomsten til skogen er ganske bratt fłr en kommer opp til hłde med Stengvatn. Det er ikke
opparbeidet nöen skogsveg, men det kan kjłres med traktor. Etter Skogbrussjefens vudering
kan storparen av arealet avvirkes med skogsmaskin hvis det bygges noe skogsveger. Men det
blir i dag benytet mest skuter.
Ved beregnng av verdien er det tatt hensyn til beliggenhet og terrengforhold samt
adkomstmuligheter. Det er beregnet en gjennomsnittlig alder påplantefeltene.

Verdien av utmarka settes slik:
101 dekar barskog a kr. 850,- ...... ..................... kr. 85.850
671,5 dekar lauvskog a kr. 200,- ........................ "134.300
130 dekar anet uproduktivt a kr. 50,- ................." 6.500

Til samen: Kr.226.650
Elgjakt.
Eiendommen er med i elgjak og det jllbare arealet settes til 900 dekar med en dekarris på
kr. 1,- år og kapitaliseringsrentefot på 3 %.

Verdien av elgjlla blir da: 900 dekar x kr, 1,- : 0.04 % = kr. 22.500

Sammendrag.
Bebyggelsen ............................ Kr. 15.000
Dyrkajord/beite .................... .... " 11.150
Skog/utmark........................... " 226.650
Elgjakt... ... li.. ... ... ............ ........"22.500

Til sammen: Kr. 275.300
=======
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NordlandsBanken

Verditaksten er satt ut fra de retningsliiøer som gjelder for prisfastsetting av
landbruseiendommer, gitt av landbruksdeparementet.

Solvik, Fauske 25. august 2012
,.

Svein Je en
fhv. fagko sulent landbruk

RæLtl
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O 200 400 600m

Målestokk 1 : 20000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 13.03.2013

GARDSKART 1841-97/7
Tilknyttede grunneiendommer:
97n

Skog +
landSkap

TEGNFORKLARING

r ’:":.~ Fulldyrka jord!! Overnatedyrka jord
II Innmarksbeite

Skog av særs hłg bonitet
Skog av hłg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Apen jord dekt fastmark
Apen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum:

AREALTALL (DEKAR)

3,1
0,0
55
0,0

246,8
400,2
125,5
886
4,6
9,0

274
0,4
00

911,1

86

Kartet viser en presentasjon av valgt
type gårdskart for valgt eiendom.

I tilegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar
av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller
i areaiiallene.8611

410 Ajounłrlngsbehov meldes ti kommunen.

04
911.1

Markslagsgrenser

Eiendomsgrenser



l l 3,1 Kartet viser en presentasjon av valgt
O 100 200 300m 0,0 type gårdskart for valgt eiendom.

Målestokk 1 : 15000 ved A4 utskrift 55 86 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Utskriftsdato: 24.02.2013 0,0

246,8 Arealstatistikken viser arealer i dekar

GARDSKART
400,2 av de ulike arealklassene for eiendommen.

1841-97/7 125,5
Tilknyttede grunneiendommer: Det kan forekomme avrundingsforskjeller

886 861 1 i arealtallene.
97/7 4,6

9,0
274 410 Ajourfłringsbehov meldes til kommunen.skog+ 0,4
O O 04 Markslagsgrenserlandskap 911 ,1 911.1

Eiendomsgrenser
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DOMI=",I~..\:2.~....~.b~.. Hjem melserklæri og
1 2 FEB. 201 .1’ i forbindelse med. . arvlskifte/uskifte

STAT~S KARTVERK .

r- Returneres til:
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L l~ / I fau,~k-t:

I ’141 fauke 7-Cf+-

Omsetningen gjelder bygg på festet grunn
Beskaffenhet:

Ja Nei

1 Bebygd

Anvendelse av grunn:

Bolig-
S eiendom

Type bolig:

Frittligg.-
FB enebolig

2 Ubebygd

Forretning/
kontor A Annet ~lSOOO

Verdi2)

Fritids"Feiendom v

Fłdselsnr, (1 ~ siffer) NaVn J I
¡rlllfl "~! f/nsJCRr’ Enu:l t/dyse/J
It.OC¡I/f -I ,l-d3R. i/e:~
61’/151 - -I ifla.’-l ¡Kn’:iz’ct-1/n
190e;Sb -¡ jei/-Jnj’ f/~

5Øru
.5ł ni
dcer
5~ru

Andel

V4

VLf

Vl(

’Itf

Undertegnede (gjeldsovertagende arvinger legitimert iht. skifteattesten 5), advokat, statsautonsert eiendomsriegler eller annen med fullmakt fra de
gjeldsovertagende arvinger) bekrefter at ovenstående opplysninger erriktig og er kjent med straffeansvaret ved avgivelse av uriktige opplysninger
til offentlig myndighet.

stebzs

Dato

Underskrift Undersknft

Sted

Underskrift

Underskrift se n
Eiendomsmegler

UndeDato Underskrift

Noter:
1) Dersom eiendommen har underfestenummer (ufnr.) kan felt for seksjonsnummer (s
2) Der er eiendorimens markedsverdi på tidspunktet for tingiysing som skal Oppgis.
3) Attesten/testamentet skal vŁdlegges i original eller beKreftettotokopi.
4) Det som skal oppgis er stØrrelsen på den eierandel som overfłres til den enkelte arv
5) Pe legitimerte iht. skifleattest har kompetanse til å disponere over eiendommen Inntil

Ønskes det at alle arvingene skal disponere over eiendomriene i sarieie, riå de legitime

GA-5307 B(Godkj. 10.04) ElektroniSk utgave

.i 1 2 FEB. 2013
g/Iegatar.ki~t~S IVERK
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FULLMAKT

Undeegnede aringer et ...1~ rtlt? /: • A:~ r:~... .1Id¡ ~

fłdt.Oi...ç?t...I 11.7 dłd.. //.IZ.i:. ˘.I? 12

. som i fłlge skifte attest skal forestå skiftet av dłdsboet, gir med dette

,11t1f. j(a’~ßri~......... .navn ., .t?1/,(S:(.?

- )

i..fnr (11 siffer)

fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjłret, heruder
undertegne og kvittere på boets vegne samt på 

aringenes ansvar å gi og motta alle

meldinger til og fra areavgiftsmyndighetene.

Fullmakten omfatter også rett til å forfłye over fast eiendom q l / l
(Strykes dersom slik fullmakt ikke er gitt)

" ll’.tJl,v... ... kt?.ol??-:.. ?c.’?./2sted dato
. -tfftf. ˘ ~l. ¡l ~avn ... .1.1. I/d.;... ’ .... dm (11 siffer)
J~ ..idggSØ/L....... ..navn . . 

l.c. 9.1.’. t tì (11 siffer)

ltfr?.) !ff"r Jl#;~. ... .navn .! f’!.1..r. ~. tì (11 siffer)
............................... .............. .navn ..................................fu (11 siffer)

............................................ ..navn ................................ ..fu (11 siffer)

............................................. .navn ..................................fu (11 siffer)

Fullmaktsgivemes underskrifter bekreftes:
(N: Bare hvis det er fast eiendom i boet og fullmaken skal 

omfatte rett til å forfłye .

over denne).

Jeg/vi bekrefter at utstederen(e) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg
sin underskrift på dette dokumentet i niitt/vårt nærvær.

Jeg/vi er myndige e) og er bosatt i Norge.

$:1.k... .~f.lf:g~~... ..navn.. ?:/t/i: .tZ............ ..f-dato
ll.llL.....ßł~.............navn ..’d-"àö$..6.?...........f-dato

~draZ;;7
¡flg. fullmakt
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Skog +
. landskap

Arealstatistikkfor grunneiendom 1841-97/7/0

Markslag (AR5) 13 klasser

Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning):
Del av landbrukseiendom: JA
1841-97/7/0

Matrikkelen (Kartverket)
Registrert: 1 av 1 grunneiendommer

Arealstatistikk:
Matrik Antall Full- Over- Inn- Skog Skog Skog Skog Uprod Myr Jord- Skrinn Be- Ikke Sum
kel- teiger dyrka flate- marks særs hły mid- lav uktiv dekt fast- bygd, k1assi- grunne
num- jord dyrka beite hły bonitet dels bonitet skog fast- mark samf., fisert iendo
mer jord bonitet bonitet mark vann, m

. bre
97/7 4 3.1 0.0 5.5 0.0 246.8 400.2 125.5 88.6 4.6 9.0 27.4 0.4 0.0 911.
Sum 3,1 0,0 5,5 0,0 246,8 400,2 125,5 88,6 4,6 9,0 27,4 0,4 0,0 911,3
dekar

Andre arealer tilknyttet eiendommen: Nei
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FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 042/13
I 

JoumalpostID: 13/3858 I
Arkiv saldD: 13/559 I Saksbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg
Wilhelm Morgenstierne

I Dato: 13.05.2013

97/7 HELGE HELGESENIMT KRSTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM DELING AV
GRUNNEIENDOM TIL ANSGAR HELGESEN OG JAN-INGE HELGESEN VED
HJEMGAM

Saksutredniiig:

Eiendom:
Kommune

Fauske
Gnr.

97
Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn

i

I

iE. I Lier sel2er:
Navn Adresse
Helee llel2esen H.ient2am. 8211 Fauske 

Anse:arllele:esen Jotunveien22~ 1782 llalden
Marit Kristiansen Hiem2alì, 8211 Fauske
Jan-Ine:e Hele:esen H.ieme:am~ 8211 Fauske

Parsell l): 

Adresse
Jotunveien 22, 1782 Halden

Saksforhold (larselll):
Bebygd Gin) J Samsvar med gocikjent plan Gin) N
Adkomst dyrkajord (j/n) N Ivaretar kulturlatidskapshensyn (j/n) J
Adkomst gjenroii tunet Gin) J Avstand tun, metŒr O

Flere våningshus Gin) N Adkomst gªrdsvei (j/n) J
Grenser bolig I hyte (jn) N VeniskogG/n) N
Grenser dYlka jordGIn) J



Parsell 2): 

Saksforhold (Parsell 2):’.
Bebygd (j/n) N Samsvar med godkient plan (j/n) J
Adkomst dyrka jord (j/n) N Ivaretar kulturlandskapshensyn (j/n) J
Adkomst gjennom tunet (j/n) N Avstand tun, meter 3000
Flere våningshus Wn) N Adkomst gårdsvei (j/n) J
Grenser bolig I hyte (j/n) J Vemskog (j/n) J
Grenser dyrka jord(j/n) N

Det słkes om fradeling av tomt på ca 1,95 dekar (parsell 1) for eiendommens game tu med
gamelt ubeboelig våningshus, gamel driftsbygning som egner seg dårlig til dagens
landbrusdrift og et uthus som er i svært dårlig forfatning. Hensikten med fradelingen er at en av
de nåværende eierne skal benyte vånil1gshuset som fritidshus. L kommuneplanen er dette
området lagt ut som område hvor det kan etableres spredte boligbygg, LNF-B9.

Det słkes også om fradeling aven av eiendommens skog- og fjellteiger som har et samlet areal
på ca 1200 dekar slik at en anen av eiendommens eiere kan overta cienne teigen. Same person
har allerede hyte med torntpå ca 1,6 dekar på denne teigen. Erverver tenker å ta ut ved til
brensel på teigen.

Eiendommen er ikke i jordbrusmessig drft i dag og har ikke vært det i flere år. Eiendommen
har svært lite jordbrusareal og må fłrst og fremst regnes som en skogbruseiendom bevokst
med lauvskog og tilplantet med en del gran.

Eiendommens 4 eiere (słsken) łnsker å at en av eierne (Helge Helgesen) som bor i egen
enebolig tett ved eiendommen, skal overta mesteparen av eiendommen i eneeie og at det gamle
tunet med de gamle husa skal overtas aven av de andre eierne som fritidseiendom og at den
eiendomsteigen som ligger lengst una skal overtas av den tredje av słsknene som har hyte på
denne teigen.

Vurderingsprinsippene i natuangfoldlovens §8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å dane
grnnlag for saksbehandlers vudering. Med grlag i de data som er registrert i Naturbasen og
Ardatabanen og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsłkte fradelinger ikke å
kOnUe i konflkt med verdifulle naturtyper og/eller rłdlistearer eller naturvernoniåder.

Jordlovens § 12 forbyr deling av eiendom som blir nytet eller kan nytes til jordbruk eller
skogbru uten samtykke fra landbrusmyndighetene. Dette gjelder uten hensyn til om
eiendommen har flere gnr/bnr og etter landbiismyndighetens skjłnn må tegnes som en
driftsenhet. I § 12 fremgår det også at landbrusmyndigheten kan gi tilatelse til deling dersom
samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den
avkastning eiendommen kan gi. Når saken skal avgjłres, skal det bL.a. tas hensyn til om deling
kan fłre til drifts- og eller miljłmessige ulemper for landbruet i området. Det skal også tas
hensyn til godkjente planer for arealbruen med grulag i plan- og bygningsloven samt
hensynet til kulturlandskapet.



o .kt L fli db ks’ d kt Ilversi over area i an ru eien omllen 02 Ollsł e parse er:
Arealtype Eiendommens areal Areal omsłkte ål’eller

da Parell l, da Parsell 2, da Parsell 3, da
Fulldyrket lettbrukt iord 3,1

Mindre lettbrukt fulldvrka jord
Fulldyrka tungbrukt jord
Suin fulldyrla jord 3,1

Overfatedyrka jord
Irinrtarksbeìte 5,5 .

Suii overtlaltedyrka/innmarksbeite 5,5
SkOg, SierS hłg bonitet
Skog, hłg bonitet 246,8
Skog, middels bonitet 505,2 95
Skog, lav bonitet 230,5 95
Sum produktiv skog 982,5 190

Uprodu~tiv skog 163,6 75
Myr 4,6
Annenjorddekt fastmark . 9,4 1,95
Grunnlendt areal/fjell i dagen 962,4 935
Ikke klassifisert
Sum upl’oduktive areal 1140 1,95 1010
Totalt areal 2131,1 1,95 1200

Vurdering av parsell 1
Parsell 1 omfatter eiendommens gamle tun med hus og słkes fradelt med et areal på ca 1,95
dekar. Det er ikke samfunnsinteresser av storvekt som taler for at det fradeles en slik tomt for det
gamle tunet. Tunet med bygninger synes imidlertid å ha liten betydning for den fremtidige
driften av eiendommen, som i hovedsak vil omfatte skogsdrift. Tunet har imidlertid betydning
for adkomsten til eiendommens arealer. Det må derfor ved en eventuell fradeling av tunet
tinglyses en rett til adkomst gjennom tuet, også med landbrusmaskiner. En fradeling som
omsłkt av eiendommens gamle tu synes å være forsvarlig med hensyn til eiendommens
avkastning.

Som betingelse for fradeling av tomt for det gamle tunet, må det kreves at det fradelte arealet får
en tinglyst rett til adkomst langs den eksisterende gårdveien frem ti den kommunale veien. I
tilegg må den fradelte tomten også gis rett ti utvidet avkjłrsel ti den kommunale veien.

Vurdering av parsell 2
Parsell 2 omfatter ca 1200 dekar av eiendommen og av dette kan ca 190.dekar regnes som
produktiv skog, ca 75 dekar som uproduktiv skog og resten av arealet på 935 dekar som anet
uproduktivt areal (fjellareal). Den produktive skogen på denne teigen ligger i dag i luftlinje ca
2,4 km fra bilvei. Hvis det bygges mer skogsbilvei slik det er foreslått i hovedplan for
skogsveier, vil avstanden i luft linje ti bilvei bli ca 1,3 km.

Eiendommen har samlet sett ikke så store arealressurser at en eier kan leve av eiendommen. Slik
, sett synes det liten gr til åfradele noen av eiendommens produktive skogareal og uproduktiv
skog- og fjellareaL. De mer uproduktive areal har verdi i tilknytng til storvil~ak og småviltjakt.
Omsłkte fradeling av parsell 2 må slik sett anses å ikke være forsvarlig med henblikk på
eiendommens avkastnng.
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      JournalpostID:   13/6623      

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

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    058/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.08.2013 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

   

 
Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt reguleringskart med bestemmelser til saken. 

Påklaging til fylkesmannen i Nordland fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med 

familie, datert 12.08.13 

 

Sammendrag: 
 

Forslag til detaljregulering for Storgata 98 ble vedtatt (egengodkjent) i kommunestyret den 

20.06.13, sak 052/13. 

 

Innen klagefristen i.h.t. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd, jf. § 1-9, er det innkommet 

en klage på kommunestyrevedtaket. Klagen fremsettes av Tove Marie Volden på vegne av 

Asbjørg Johansen med familie. 

 

Det fremkommer ingen vesentlige nye momenter i klagen.  
 

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.» ble 

vedlagt saken ved behandling i kommunestyret 20.06.13, sak 052/13. 

 

Det presiseres at privatrettslige avtaler mellom Storgata 98 og Storgata 100 og eventuell hevd på 

veirett ikke skal være med i detaljregulering for Storgata 98. 

 

Rådmannen finner ikke grunn til å ta klagen til følge og anbefaler at saken oversendes til 

Fylkesmannen i Nordland som klageinstans. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 20.06.13, sak 052/13. 

 

Klage fra Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen med familie oversendes 

Fylkesmannen i Nordland. 



 

 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til 

videre forføyning 
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SØKNAD OM BRUK AV MOTORISERT FEDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED 

PLANLEGGING AV NY 132 KV KRAFTLEDNING FRA STIFJELL TIL SALTEN 

TRAFO, OG FRA HAUAN (FAUSKE) TIL FAUSKE TRANSFORMATORSTASJON 

   
Vedlegg: - Søknad fra Nordlandsnett m/kartutsnitt, datert 10.06.2013 

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Nordland datert 19.07.2013 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Nordlandsnett as om dispensasjon for motorisert ferdsel 

i utmark i forbindelse med planlegging av ny 132 kV kraftlinje fra Stifjell til Salten Trafo (ligger 

i Sørfold kommune) og fra Hauan til Fauske transformatorstasjon.  Prosjektet innebærer også 

sanering av den ene 132 kV kraftledningen fra Stifjell til Hauan. 

 

Saksopplysninger: 

Søknaden gjelder bruk av terrengmotorsykkel og snøskuter i forbindelse med planleggingen av 

denne kraftledningen samt bruk av helikopter. Bygging og drift av kraftledninger av denne 

størrelse er konsesjonspliktig. I forbindelse med planlegging og under oppfølgingen av 

konsesjonsprosessen ønsker Nordlandsnett as å kunne benytte terrengmotorsykkel/snøskuter og 

helikopter i forbindelse med befaring av vanskelige partier, befaring med offentlige myndigheter, 

berørte parter og grunneiere, samt innmålingsarbeider. 

Nordlandsnett as er godt i gang med arbeidet og vil sende søknad om konsesjon i løpet av 

september i år.  Behandlingen tar normalt ca 1 år, ved klage vil ikke konsesjon være innvilget før 

i 2016.  Når konsesjon foreligger, kan motorisert ferdsel i utmark skje med hjemmel direkte i 

lovverket. 

 

Likelydende søknad er sendt Sørfold kommune. Saken er ikke behandlet der. 

 

Saken er sendt til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen 

og reinbeitedistriktene til uttalelse. 

 

Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen.  Det er Duokta reinbeitedistrikt som har 

beiterettigheter i området.  Leder i reinbeitedistriktet har uttalt at det er vanskelig å gi et konkret 

svar siden det ikke er oppgitt hvor mye kjøring det blir og i hvilken årstid det er planlagt ferdsel. 

 

Dette er en problemstilling som er tatt opp med Nordlandsnett as som sier at det er vanskelig på 

nåværende tidspunkt å si hvor stort omfanget av denne ferdselen vil være. De  

opplyser at det kan være bli alt fra 1 til 15 befaringer, alt etter hvor stort behov det er fra eksterne 

konsulenter/myndigheter.   



 

Området det søkes om dispensasjon i er definert som a-sone (forbudssone) i 

motorferdselsplanen. 

 

Fra Miljøverndepartementet har vi fått beskjed om at forsøksordningen vedr motorisert ferdsel i 

utmark som Fauske kommune deltar i, opphører med virkning fra 1. mai 2014.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

Søknaden fra Nordlandsnett as om motorisert ferdsel i utmark gjelder planlegging av nye 

kraftledninger, og i perioden fram til konsesjon er innvilget, må dette behandles som 

dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven. 

  

Når konsesjon er innvilget, vil ferdsel kunne skje med hjemmel direkte i  motorferdselsloven. 

 

Hensynet til reindriften er sentral i denne saken.  Det er Duokta reinbeitedistrikt som har 

beiterettigheter i området.  Det er høst/vinterbeite her, vinterbeiter er viktige for distriktet i og 

med at dette er en del av reservebeiteområdene for distriktet. Det er også en del flyttleier 

innenfor planområdet. Reindriftsforvaltningen anbefaler at det blir dialog mellom Nordlandsnett 

as og reinbeitedistriktet for å finne løsninger slik at omsøkt ferdsel kan gjennomføres uten at den 

er til hinder for reindriften i området. 

 

Da det er uvisst hvor stort omfang ferdselen vil få, vil kommunen foreslå at det innvilges 

dispensasjon, samtidig som det settes krav om at all ferdsel gjøres i samarbeid med Duokta 

reinbeitedistrikt.  

 

Når det gjelder lengde på dispensasjonen, kan den ikke overskride 1. mai 2014 da 

forsøksordningen opphører. Hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter denne dato 

er pr i dag uvisst. 

 

Fauske kommune er innstilt på å innvilge søknaden fra Nordlandsnett as slik at planleggingen av 

kraftledningen kan skje som planlagt og vil fremme følgende innstilling: 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Nordlandsnett as, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring med atv, snøskuter og landing 

med helikopter til sammen inntil 15 ganger.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen skal utføres i samarbeid med Duokta reinbeitedistrikt. 

2) Grunneiers tillatelse må foreligge før ferdsel skjer. 

3) Trase er etter den nye kraftlinjen som planlegges, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

4) Ferdsel må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22.00. 

5) Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014. 

6) Det skal føres oversikt over antall turer som benyttes. 

 

 

Even Ediassen 



rådmann 

 

 

 

 











 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Tore Johan Olsen  

Sendt: 19.07.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:  duokta@gmail.com  

Emne:  Søknad om bruk av motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med planlegging av ny 132 
kV kraftledning  

________________________________________________________________  
 
 
 Viser til høringsbrev datert 17.06.2013 angående søknad om bruk av motorisert ferdsel i utmark i 
forbindelse med planlegging av ny 132 kV kraftledning fra Stifjell til Salten Trafo, og fra Hauan (Fauske) til 
Fauske transformatorstasjon. 
 
  
 
Motorferdselen vil bare ha innvirkning på de områdene som Duokta reinbeitedistrikt har beiterettigheter. I 
området som det planlegges ny kraftlinje er det registrert høstvinterbeite, vinterbeiter som er viktig for 
distriktet siden dette er en del av reservebeite områdene for distriktet. 
 
Reindriftsforvaltningen Nordland har drøftet saken med Duokta rbd leder Mats Pavall. Han har uttalt at det 
er vanskelig å gi et konkret svar siden det ikke er tatt med i søknaden om hvor mye kjøring det blir, og 
hvilken årstid det er planlagt motorferdsel.   
 
  
 
Reindriftsforvaltningen anbefaler at det blir en dialog mellom reinbeitedistriktet og kan opplyse om at det 
er en del flyttleier innenfor planområdet som kan gi uheldige situasjoner med mye motorferdsel hvis det 
foregår flytting med rein samtidig. Derfor er det viktig å finne årstider og tidsbruk av motorferdsel når det 
ikke er større samlinger av rein i området, og i søknaden fra Nordlandsnett er det søkt om både ferdsel til 
vinter, barmark og landing av helikopter. Det er viktig å gi noen føringer i dette ved behandlingen av 
motorferdselssøknaden fra Nordlandsnett vil Reindriftsforvaltningen anbefale. 
 
  
 
  
 
Mvh 
 
Tore Johan Olsen 
 
Førstekonsulent 
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      Arkiv sakID.:   13/1264  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    060/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.08.2013 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV 

   
Vedlegg: - Søknad med kartskisse over hytteområdet datert 17.06.2013 

- Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune datert 28.06.2013 

- Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen datert 2. juli 2013 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om dispensasjon for bruk av ATV 

m/henger i forbindelse med frakting av materialer/utstyr til bytting fra pilarer til ringmur på 

hytta.  Søknaden gjelder barmarkskjøring og må behandles som dispensasjonssak etter plan- og 

bygningsloven av Plan- og utviklingsutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden gjelder frakting av materiell fra parkeringsplassen v/RV80 i Brattåsvika og til hytte 

som ligger ca 1 km fra parkeringsplassen.  Fraktingen skal skje på sti/traktorvei.  Området er 

regulert til hytte/fritidsområde. 

 

Det søkes om 2 turer med ATV med henger og vil være gjennomført ila ca 2 timer. 

 

I hht bestemmelser som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema motorferdsel heter 

det at barmarkferdsel ikke er tillatt i noen del av kommunen og at det ved behov skal søkes 

dispensasjon. 

 

Saken er sendt til Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen 

og Duokta reinbeitedistrikt til uttalelse. Det er mottatt svar fra Reindriftsforvaltningen og 

Nordland Fylkeskommune. De har ingen spesielle merknader til at dispensasjon innvilges. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Ferdsel på barmark er ikke tillatt i noen del av kommunen.  I denne saken søkes det om ferdsel 

på  opparbeidet vei og søker hevder at de ikke vil bli skader på vegetasjon o.l. 

 

Hytta ligger i underkant av 1 km fra parkeringsplassen. Tiltaket krever ikke byggetillatelse, så 

også ferdsel på vinteren må behandles som dispensasjonssak.  Frakting med snøskuter anses 

imidlertid som mest miljøvennlig/hensiktsmessig. 

 



Planutvalget innvilget i sak 090/12 den 18. september 2012 dispensasjon for frakting av 

byggematerialer til anneks, div innbo og materialer til bygging av altan og plattinger med ATV 

selv om søker hadde byggetillatelse og mulighet for frakting på vinterstid med hjemmel direkte i 

bestemmelsene/vilkårene som er vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med tema 

motorferdsel. 

 

Dersom Fauske kommune innvilger dispensasjon også i foreliggende sak, vil det kunne skape 

presedens for liknende saker. Det kan være uheldig å gi tillatelse til frakting av materialer o.l. 

med ATV på barmark i store hytteområder, da dette kan gi terrengskader som det tar lang tid å 

reparere. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

 
Med hjemmel i kommunedelplan med tema motorferdsel avslås søknad om midlertidig 

dispensasjon for kjøring med atv m/henger for transport av materiell i forbindelse med 

skifting fra pilarer til ringmur på hytte.   

 

Ferdsel på barmark er forbudt i alle deler av kommunen. 

 

Fauske, 13. august 2013 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 









 

________________________________________________________________  
 

Fra:   skb@reindrift.no  

Sendt: 02.07.2013  

Til:   Lise Gunn Hansen  

Kopi:    

Emne:  Søknad om midlertidig tillatelse til kjøring med atv - Lars Knutsen.  

________________________________________________________________  
 
 
 Viser til epost av 21.06.13 med søknad fra Lars Knutsen om tillatelse til kjøring med ATV for frakt av 
materiell til hytte i Brattåsvika i Valnesfjord. Reindriftsforvaltningen har ingen spesielle merknader til 
saken. 
 
Med hilsen 
 
Sylvi Katrin Brandsæther 
rådgiver 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Plan/utvikling 

 

 

Postadresse : Postboks 93  8201  FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 

 

 

       

 

Mottakere: 

 Duokta reinbeitedistrikt v/Mats Pavall 8219 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Plan- og næringsavdelingen 8048 BODØ 

Reindriftsforvaltningen i 

Nordland 

Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

 
 

Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen -  Telefon: 75 60 40 60  - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5316/LGH  Dato: 21.06.2013 

 

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV - 

HØRING. 

 
 

Vedlagt oversendes søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om midlertidig tillatelse om kjøring med 

ATV til høring. 

 

Knutsen ønsker å frakte materiell fra parkeringsplassen  i Brattåsvika i Valnesfjord og ned til 

hytta i forbindelse med at han skal skifte ut pilarer under hytta med ringmur. Det er behov for 

to turer. Ferdselen skal foregå på opparbeidet vei som er regulert som gangvei. 

Avstanden er 700 – 800 m. 

 

All ferdsel på barmark, som ikke er hjemlet direkte i loven, skal behandles av Plan- og 

utviklingsutvalget. I den forbindelse ber vi om en uttalelse fra dere. 

 

Høringsfrist er satt til 20. juli 2013.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 

 

 

Vedlegg. 

 

 

Kopi:  Lars Knutsen, Røsholtveien 8 b, 8009  Bodø 
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Sjøgata 78 8200 FAUSKE 

 
 

Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen -  Telefon: 75 60 40 60  - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5316/LGH  Dato: 21.06.2013 

 

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV - 

HØRING. 

 
 

Vedlagt oversendes søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om midlertidig tillatelse om kjøring med 

ATV til høring. 

 

Knutsen ønsker å frakte materiell fra parkeringsplassen  i Brattåsvika i Valnesfjord og ned til 

hytta i forbindelse med at han skal skifte ut pilarer under hytta med ringmur. Det er behov for 

to turer. Ferdselen skal foregå på opparbeidet vei som er regulert som gangvei. 

Avstanden er 700 – 800 m. 

 

All ferdsel på barmark, som ikke er hjemlet direkte i loven, skal behandles av Plan- og 

utviklingsutvalget. I den forbindelse ber vi om en uttalelse fra dere. 

 

Høringsfrist er satt til 20. juli 2013.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 

 

 

Vedlegg. 

 

 

Kopi:  Lars Knutsen, Røsholtveien 8 b, 8009  Bodø 
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Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen -  Telefon: 75 60 40 60  - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5316/LGH  Dato: 21.06.2013 

 

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV - 

HØRING. 

 
 

Vedlagt oversendes søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om midlertidig tillatelse om kjøring med 

ATV til høring. 

 

Knutsen ønsker å frakte materiell fra parkeringsplassen  i Brattåsvika i Valnesfjord og ned til 

hytta i forbindelse med at han skal skifte ut pilarer under hytta med ringmur. Det er behov for 

to turer. Ferdselen skal foregå på opparbeidet vei som er regulert som gangvei. 

Avstanden er 700 – 800 m. 

 

All ferdsel på barmark, som ikke er hjemlet direkte i loven, skal behandles av Plan- og 

utviklingsutvalget. I den forbindelse ber vi om en uttalelse fra dere. 

 

Høringsfrist er satt til 20. juli 2013.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 

 

 

Vedlegg. 

 

 

Kopi:  Lars Knutsen, Røsholtveien 8 b, 8009  Bodø 
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Mottakere: 
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Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen 8002 BODØ 

Nordland fylkeskommune Plan- og næringsavdelingen 8048 BODØ 
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Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen -  Telefon: 75 60 40 60  - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/5316/LGH  Dato: 21.06.2013 

 

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL KJØRING AV ATV - 

HØRING. 

 
 

Vedlagt oversendes søknad fra Lars Knutsen, Bodø, om midlertidig tillatelse om kjøring med 

ATV til høring. 

 

Knutsen ønsker å frakte materiell fra parkeringsplassen  i Brattåsvika i Valnesfjord og ned til 

hytta i forbindelse med at han skal skifte ut pilarer under hytta med ringmur. Det er behov for 

to turer. Ferdselen skal foregå på opparbeidet vei som er regulert som gangvei. 

Avstanden er 700 – 800 m. 

 

All ferdsel på barmark, som ikke er hjemlet direkte i loven, skal behandles av Plan- og 

utviklingsutvalget. I den forbindelse ber vi om en uttalelse fra dere. 

 

Høringsfrist er satt til 20. juli 2013.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudrun Hagalinsdottir 

Enhetsleder Plan/utvikling 

 

 

Vedlegg. 

 

 

Kopi:  Lars Knutsen, Røsholtveien 8 b, 8009  Bodø 
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ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRINGER I TILLATELSE TIL 

MOTTAK, SORTERING OG LAGRING AV AVFALL 

   

 
Vedlegg: Brev datert 03.07.2013 fra Fylkesmannen i Nordland m/vedlagt søknad fra Østbø AS 

 

Saksopplysninger: 

 

Fylkesmannen i Nordland har oversendt søknad fra Østbø AS om tillatelse etter 

forurensingsloven til å utvide eksisterende tillatelse for mottak, sortering og lagring av farlig 

avfall på Finneid.  

 

Det er Fylkesmannen som skal behandle søknaden, kommunen har fått frist til 5. august for 

eventuelle merknader før det fattes vedtak i saken. Kommunen har søkt om forlenget frist til 28. 

august.  

 

Det søkes om følgende endringer: 

 

Mengde farlig avfall samtidig på lager økes fra 100 til 300 tonn. 

Total mengde pr år økes fra 16.500 tonn til 22.500 tonn herav: 

 6000 tonn EE-avfall (4000 tonn i gjeldende tillatelse) 

 2500 tonn tørt næringsavfall (samme som i gjeldende tillatelse)  

 

Søkerens begrunnelse:  

Mengde farlig avfall øker på grunn av økte mengder bygg- og rivningsavfall som er klassifisert 

som farlig avfall. For EE-avfall og returmetaller er det generell endring i mengder inn til 

anlegget som utløser behovet for endringer i tillatelsen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det søkes om utvidelse av total mengde avfall som kan lagres samtidig.  

 

Østbø AS tar i mot returmetaller i ulike former og annet nærings- og EE-avfall som lagres i 

tidsbegrensede perioder. Disse varene forbehandles før de selges videre som råvarer, eller 

leveres etter etablerte retur-/gjenvinningsordninger.  

 



For å klargjøre reguleringsbestemmelsene for Finneid næringsområde vedrørende utendørs 

lagring av avfallsprodukter/skrap, ble det i plan- og utviklingsutvalgets sak 026/11, den 

29.03.2011 vedtatt en presisering i reguleringsbestemmelsene der varig utendørs lagring ble 

begrenset til 1 år. 

 

Rådmannen vurderer bedriftens virksomhet å være i tråd med gjeldende planbestemmelser, 

virksomheten skal ikke endre karakter, det dreier seg kun om økte mengder av de samme 

produktene som lagres i dag.  

 

Rådmannen kjenner ikke til forhold som er til hinder for utvidet lagring. All lagring må foregå 

inne på bedriftens område.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget har ikke merknad til søknad fra Østbø AS om utvidet tillatelse 

for mottak, sortering og lagring av farlig avfall på bedriftens tomt på Finneid 

næringsområde.  

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



  
 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Engan Louise  

Sendt: 04.07.2013  

Til:   Postmottak  

Kopi:  kjetil.ostbo@ostbo.no  

Emne:  Anmodning om uttalelse til søknad om endringer i tillatelse til mottak, sortering og lagring 

av avfall - Fauske kommune  

________________________________________________________________  
 
 
  
  
 
Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i Nordland.  
 
Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil 
ikke bli ettersendt. 
 
  
 
  
 
med hilsen 
 
Louise Engan 
overingeniør miljøvernavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
 
  
 
tlf: 75 53 15 63 
fmnolen@fylkesmannen.no 
 
  
 
www.fmno.no 
 
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO ||  http://nordland.miljostatus.no/ 
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Qfii^qbipb qfi jlqq^h) ploqbofkd) _be^kaifkd ld i^dofkd ^s ^sc^ii � Cfkkbfa f C^rphb hljjrkb �
obc krjjbo /--4,//6-+ %Qfii^qbipb /&+
Qfii^qbipb qfi jlqq^h) ploqbofkd ld i^dofkd ^s ^sc^ii � O^k^ hljjrkb � obc krjjbo /--4,2-4/+
%Qfii^qbipb 0&+

Qfii^qbipb .7
Ebo pªhbo sf lj cªidbkab bkaofkdbo7

I^kdpqo^ka^7 Jbkdab c^oifd ^sc^ii p^jqfafd mâ i^dbo ªhbp co^ /- qlkk qfi 2-- qlkk+
Mi^ppbk 27 Jbkdab c^oifd ^sc^ii p^jqfafd mâ i^dbo ªhbp co^ 0-- qlkk qfi 2-- qlkk+
Mi^ppbk 27 Abq pªhbp lj qfii^qbipb qfi jbiilji^dofkd ^s fkkqfi 0- qlkk ofpfhl^sc^ii p^jqfafd mâ i^dbo+

?bdorkkbipb clo _belsbq clo bkafkdbo7

?belsbq clo ªhqb jbkdabo c^oifd ^sc^ii bo bq obpriq^q ^s ^q bk abi ^sc^iipco^hpglkbo plj qfaifdbob s^o
hi^ppfcfpboq plj loafkµoq ^sc^ii kâ bo hi^ppfcfpboq plj c^oifd ^sc^ii+ F elsbap^h dgbiabo abqqb _vdd ld
ofskfkdp^sc^ii plj dbkbobobo pqlob jbkdabo c^oifd ^sc^ii+ Bhpbjmibo mâ abqqb bo ^sc^ii plj fkkbeliabo
cq^i^qbo %dris_bibdd -+.+&) ^sc^ii plj fkkbeliabo hilom^o^cfkbo %fplibodi^pp&) ^sc^ii plj fkkbeliabo M>E
% hoblplq) q^hm^mm l+.&+

?belsbq clo qfii^qbipb qfi jbiilji^dofkd ^s ofpfhl^sc^ii bo cloaf ´pq_ª ^p f a^d eâkaqbobo bk abi ofpfhl^sc^ii co^
ebipbfkpqfqrpglkbo+ F a^d clodâo abqqb pifh ^q ofpfhl^sc^iibq _ifo ebkqbq rqb elp hrkabk ld pâ qo^kpmloqboq
afobhqb qfi Pbkg^ >sc^ii clo clo_obkkfkd+
A^ hrkabkb e^o _bdobkpbq jba i^dbomi^pp pbo sf ^q abkkb loakfkdbk fhhb ^iiqfa bo abk _bpqb ªhlkljfph ld
jfigªjbppfd+ H^k sf q^ ^sc^iibq fkk qfi jbiilji^dofkd pifh ^q sf h^k p^jib lmm bk pqªoob jbkdab sfi sf
obarpbob ^kq^ii qo^kpmloqbo jbiilj ?laª ld Pbkg^ ^sc^ii _bqvabifd+

5-05 ?laª
?bpªhp^aobppb7
Mi^ppbk 2
5--3 ?laª %o%
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´PQ?´

Jbiilji^dofkd sfi phgb fkkb mâ i^dobq mâ Mi^ppbk 2 f bdbq iâpq olj biibo f bdbk iâpq `lkq^fkbo fkkb mâ ´pq_ªp
ljoâab mâ Mi^ppbk 2+ M^q^ildfph ^sc^ii,covpbs^obo sfi _if lmm_bs^oq f covpbo cªo abq qo^kpmloqbobp qfi
abpqorhpglk+

Qfii^qbipb /7
Ebo pªhbo sf lj cªidbkab bkaofkdbo7

Cfkkbfa+ Jbkdab c^oifd ^sc^ii p^jqfafd mâ i^dbo ªhbp co^ .-- qfi 0-- qlkk+
Cfkkbfa7 Qlq^i jbkdab mo âo ªhbp co^ .32-- qlkk qfi //2-- qlkk ebo^s7

3--- qlkk BB*^sc^ii %1--- qlkk f dgbiabkab qfii^qbipb&
.1--- qlkk obqrojbq^iibo %.---- qlkk f dgbiabkab qfii^qbipb&
/2-- qlkk qªoq kµofkdp^sc^ii %p^jjb plj f dgbiabkab qfii^qbipb&

?bdorkkbipb clo _belsbq clo bkaofkdbo7

Jbkdab c^oifd ^sc^ii ªhbo mâ dorkk ^s ªhqb jbkdabo _vdd* ld ofskfkdp^sc^ii plj bo hi^ppfcfpboq plj c^oifd
^sc^ii+
Clo BB*^sc^ii ld obqrojbq^iibo bo abq dbkbobii ªhkfkd f jbkdabo fkk qfi ^kibddbq plj rqiªpbo _belsbq clo
bkaofkdbo f qfii^qbipbk+

Qfii^qbipb 07

Jl f O^k^7 Jbkdab qªoq kµofkdp^sc^ii ªhbp co^ .---- qfi /---- qlkk mo âo+
Jl f O^k^7 Jbkdab c^oifd ^sc^ii mâ i^dbo ªhbp co^ 6- qlkk qfi 0-- qlkk+

?bdorkkbipb clo _belsbq clo bkaofkdbo7

Jbkdab c^oifd ^sc^ii ªhbo mâ dorkk ^s ªhqb jbkdabo jba _vdd* ld ofskfkdp^sc^ii plj bo hi^ppfcfpboq plj
c^oifd ^sc^ii+
Clo qªoq kµofkdp^sc^ii bo abq dbkbobii ªhkfkd f jbkdabo dgbkklj ^kibddbq plj rqiªpbo _belsbq clo
bkaofkdbo f qfii^qbipbk+

Sbkkqfd efi bk

clo ´ ?´ >P ?laª
Hgbqfi ´pq_ª
Oâadfsbo
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