
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 25.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 062/13 - 072/13 

Møte nr: 7/2013 Til kl. 14:40 Møtested: Valnesfjord helse- og sosialsenter 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Vigdis Kristensen, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Ari 

Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Ingelin Noresjø, Gry Janne Rugås, Lars Morten Rødaas, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Kommunalsjef, leder Valnesfjord nærmiljøutvalg, prosjektleder Bolystprosjektet, enhetsleder VVA, 

formannskapssekretær, presse. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.09.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  25.09.13  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Solbakk gård. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Orientering: 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg v/leder Nansy Schulzki og Bolystprosjektet v/prosjektleder Bror 

Myrvang. 

 

Orientering fra rådmannen: 



 Gatelys v/enhetsleder VVA Frank Zahl 

 Vann-infrastruktur i Valnesfjord v/enhetsleder VVA Frank Zahl 

 Gang- og sykkelvei mot Røvika v/kommunalsjef Frank Bernhardsen 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ingelin Noresjø (KRF): 

Gang- og sykkelvei på Krokdalsmyra fram til E6. Hva er status? 

 Janne Hatlebrekke (AP): 

Hva er status for oppgradering av tursti Vestmyra – Klungset? 

 Gry Janne Rugås (AP): 

På veien opp til Finneid skole er det overgrodd i svingen like før skola. Det oppfordres 

til skoging mellom gangveien og veien. 

 Ari Tollånes (H): 

Gang- og sykkelvei utover til Lund (badeplassen). Hva er status? 

 Ottar Skjellhaug (AP): 

En ekstra sak (72/13) settes på sakskartet 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Det kan bli et ekstra møte i plan- og utviklingsutvalget i starten av desember i forbindelse 

med høringsuttalelse kraftverk. 

 

Inhabilitet: Gry Janne Rugås – sak 65/13 

 

Svar på spørsmål: 

Ingelin Noresjø: 

Enhetsleder VVA svarte. Har hatt et møte med Statens Vegvesen i forbindelse med flytting av 

tømmestasjonen til tankstoppen på Krokdalsmyra. Statens Vegvesen har ingen planer i 

forbindelse med videreføring av gang- og sykkelveien. Det er et ønske om at kommunen tar et 

møte med Statens Vegvesen for å sette saken på dagsorden. 

Janne Hatlebrekke: 

Utvalgsleder svarte. Dette må sees i sammenheng med omregulering av RV80.  

Kommunalsjef svarte. Dette kan tas med som innspill i forbindelse med oppstart 

reguleringsplan. 

Gry Janne Rugås: 

Kommunalsjef svarte. Skoging er allerede bestilt. 

Ari Tollånes: 

Erikstadveien. Prioritering er vist i trafikksikkerhetsplanen. 

 

Lars Morten Rødaas innvilget permisjon etter orienteringer fra rådmannen og Gry Janne 

Rugås trådte inn. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

062/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

063/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

064/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

065/13 TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - FORLENGET FRIST FOR 

TILBAKEFØRING AV TOMT 

066/13 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

067/13 UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT 

068/13 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 

069/13 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DISPENSASJON/DELING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN 

HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDEL SØR FOR 

LANGVASSELVA. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

070/13 LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER - 

PROLONGERING 

071/13 SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I 

SULITJELMA. 

072/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7682      

 Arkiv sakID.:   13/1814  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    062/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 6/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 6/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-062/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7680      

 Arkiv sakID.:   13/1812  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    063/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 079/13: TORE HOLST ANDERSEN - SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE 

FOR HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Tore Holst Andersen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte en 

ovn fra parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte på Kistrand.  

Tillatelsen gjelder for 1 tur. 

 

Det settes følgende vilkår:  

 

1. Transporten må utføres i perioden 24. juli til 31. august 2013 og må foregå på 

dagtid mellom kl 0700 og kl 2200.  

2. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

 

 

 

DPLU. 089/13: 59/16 ODDVAR NYHEIM - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM VED HELSKOGOMRÅDET - ERVERVERE: HEIDI-KATHRIN 

NYHEIM OG LILL-BERITH NYHEIM 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 9 ikke 

tillatelse til den omsøkte omdisponering av dyrka og dyrkbar mark som fradeling av 

parsell 1 og parsell 2 vil medføre. Dette begrunnes med at slik omdisponering i 

utgangspunktet ikke er tillatt og at omdisponeringen ikke medfører samfunnsmessig 

nytte, reduserer eiendommens jordbruksmessige produksjonsgrunnlag og etter 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (LNF-A-område) ikke er tillatt. 

 



Skogbrukssjefen gir med hjemmel i jordlovens § 12 heller ikke tillatelse til fradeling av 

omsøkte fradeling av parsell 1 og parsell 2. Dette begrunnes med at det ikke ble gitt 

tillatelse til omsøkte omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark og at omsøkte fradelinger 

ville medføre en lite tjenlig bruksstruktur for eiendommen ved at eiendommens 

produksjonsareal ville bli merkbart mindre. I tillegg vil eiendommens arealarrondering bli 

dårligere. 

 

 

 

DPLU. 090/13: TILLATELSE TIL Å FRAKTE ET KOLLI PÅ 200 KG FRA 

PARKERINGSPLASS I NORDVIKA TIL HYTTE I BRATTÅSVIKA 

 

VEDTAK : 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Finn Paulsen, Bodø, innvilges landingstillatelse med helikopter for å frakte et kolli fra 

parkeringsplassen ved badeplassen i Nordvika til hans hytte i Brattåsvika.  Tillatelsen 

gjelder for 1 tur. 

Det settes følgende vilkår:  

 

3. Transporten må utføres i perioden 22. august til 30. september 2013 og må foregå 

på hverdager mellom kl 0700 og kl 2200.  

4. Fauske kommune v/bygg/eiendom må varsles senest dagen før transporten finner 

sted. 

5. Trase for flyging er angitt i vedlagte kartutsnitt. 

 

 

 

DPLU. 091/13: 121/1 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 46/17 VED 

VENSET. ERVERVER: HARALD MELLERUD 

 

VEDTAK : 
 

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

tilleggsareal på 2,2 dekar til gnr 46/17.  

 

 

 

DPLU. 094/13: 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DELING AV 

GRUNNEIENDOM - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED 

SJØNSTÅDAL. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av hyttetomt på 4 dekar. 

 



 

 

DPLU. 097/13: TORGEIR LØKÅS GNR 50 BNR 3 - UTSATT FRST FOR SPREDNING 

AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Torgeir Løkås innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 098/13: BODIL LUNDBAKK GNR 50 BNR 9 - UTSATT FRIST FOR 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Bodil Lundbakk innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødeslvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativ etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 099/13: OLE MARTIN PETTERSEN GNR 83 BNR 1 M FL - UTSATT FRIST 

FOR SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Ole Martin Pettersen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det gis forlenget frist til 30. september 2013  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler bør unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt. 

 

 

 

DPLU. 100/13: 88/1 - FINNEID GRUS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE ØST 

FOR SJØNSTÅ. ERVERVER: TOMMY KJÆRRAN 

 

VEDTAK : 
 

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

til fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 



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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 dekar for 

eksisterende hytte. 

 

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

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

 

 

DPLU. 101/13: 119/1 TOMTENR 9227 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV HYTTETOMT LIKE VEST FOR 

KJELVATN I SULITJELMA. ERVERVERE: KNUT OG SONJA GRIMSTAD 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til  omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med 

tomtenr 9227.  

 

 

 

DPLU. 103/13: AUDUN DAHL GNR 112 BNR 22 - UTSATT FRIST FOR SPREDNING 

AV HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Audun Dahl innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om tidspunkt 

for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding.  

Det g is forlenget frist til 30. september 2013. 

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 

 

DPLU. 104/13: ANNE ELIN OLSEN GNR 44 BNR 1 - UTSATT FRIST FOR 

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL  

 

VEDTAK : 
 

Anne Elin Olsen innvilges dispensasjon fra § 23 i forskrift om gjødselvarer mv om 

tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 

Det gis forlenget frist til 30. september 2013.  

Spredning nær vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativt etter fullmakt.  

 

 

 

 

 

 



 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-063/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7681      

 Arkiv sakID.:   13/1813  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    064/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/5685 I 13/1348 20.06.2013 SKD - A/S Salten Kartdata ANMODNING OM SAMTYKKE 

TIL UTARBEIDELSE AV 

REGULERINGSPLAN FOR 

HAUGENGA I VALNESFJORD 

 13/7435 I 13/1416 04.09.2013 Fylkesmannen i Nordland ENDRING AV TILLATELSE TIL 

MOTTAK, SORTERING OG 

LAGRING AV AVFALL I 

FAUSKE KOMMUNE - ØSTBØ 

AS 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7693      

      Arkiv sakID.:   10/1091  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    065/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - FORLENGET FRIST FOR 

TILBAKEFØRING AV TOMT 

   

 
Vedlegg: Brev, datert 13.09.2013 fra Rugås Industrier AS  

Kopier av tidligere korrespondanse i saken  

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunen har mottatt brev datert 13.09.2013 fra Rugås Industrier AS, der det søkes om 

utsettelse av kommunens krav om tilbakeskjøting av tomt på Finneid næringsområde.  

 

Rugås Industrier AS fikk tilsagn om kjøp av tomt på ca 11,8 daa i 2011, kjøpekontrakten er 

undertegnet den 23.12.2011. I søknad om kjøp av tomt ble det opplyst at det skulle oppføres et 

utleiebygg og at bedriften var i dialog med aktører som ønsket å etablere seg i kommunen.  

 

Ved salg av tomta ble det satt som vilkår at byggearbeidet skulle være i gang innen et år etter at 

kontrakten ble inngått, det ble videre stilt som krav at det skulle oppføres et bygg på ca 4.700 m
2
.  

 

Ettersom byggearbeidene ikke er igangsatt innen fristen har kommunen krevd tomta 

tilbakeskjøtet innen 20.09.2013.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har skjerpet inn rutinene for salg av tomter og tilsagn om opsjoner. Det er 

vedtatt retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer og mal for kjøpekontrakt der frister 

og salgsbestemmelser framkommer. Et av målene ved å innføre tidsfrister og redusere bruk av 

opsjoner, er å ha et virkemiddel for å sikre at attraktive næringstomter ikke blir liggende 

uvirksomme. 

 

Finneid næringsområde er et attraktivt område, kommunen har henvendelse fra en annen seriøs 

aktør som har vist interesse for å erverve arealet. Forlenget frist for å starte byggearbeid på tomta 

må være basert på at det foregår reelle forhandlinger der det forventes å oppnås positive 

resultater.  

 

Rugås Industrier AS viser til at bedriften er i dialog med et større konsern om etablering på 

gjeldende tomt, men at etablering tidligst blir avklart i første halvdel av 2014.  

Av forretningsmessige grunner ønsker ikke bedriften å gi mer utfyllende opplysninger skriftlig, 

men vil kunne gi en nærmere redegjørelse i et møte.  



 

På bakgrunn av informasjon som rådmannen kjenner til er henvendelsen om forlenget frist basert 

på at det foreligger seriøse og konkrete utbyggingsplaner, men at det er behov for lengre tid for 

endelig beslutning kan tas.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 med å 

påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig 

tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til 

den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 23.12.2011. Det er fortsatt 

et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca. 4 700 m
2
. 

 

 

PLUT-065/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 1. ledd 

bokstav e). 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 med å 

påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig 

tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til 

den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 23.12.2011. Det er fortsatt 

et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca. 4 700 m
2
. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/2101      

      Arkiv sakID.:   13/540  Saksbehandler:  Frode Ramskjell  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    066/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 080/13 FORMANNSKAP  30.09.2013 

 064/13 KOMMUNESTYRE  03.10.2013 

 

 

 

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Kart over Dajaområdet, Sulitjelma 

Brev fra SKS til Gunvald Johansen Bygg AS datert 20.05.2008 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 25.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.02.2011 

E-poster mellom SKS Produksjon AS og Fauske kommune hhv 19. sept. og 25. sept. 2012 

Utarbeidet forslag til avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Eksisterende veg (Dajaveien) fra fylkesveg 543 og fram til Daja kraftverk er en privat veg med 

SKS Produksjon AS som eier av vegen.  

 

Etter avtale med SKS Produksjon AS ble så Sulitjelma Fjellandsby bygd ut av Gunvald Johansen 

Bygg AS i perioden 2008-2010. I anleggsperioden ble vegen noe opprustet og vedlikeholdt av 

utbygger.  

 

Iht. vedtatt utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og Gunvald Johansen Bygg AS har 

Fauske kommune etter anleggsperioden overtatt den interne vegen fra Dajaveien og inn til 

alpinsenteret.   

 

SKS Produksjon har over lengre tid ønsket en avklaring vedrørende Dajaveien fra Fv543 og fram 

til avkjøringen til Fjellandsbyen, se vedlagte dokumenter.  

 

 

Kommunal overtakelse av Dajavegen 

 

Som det framgår av vedlagte dokumenter har SKS Produksjon AS akseptert at utbygger av 

Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta denne vegen til sitt formål, jfr. brev av 

9/10-2010.  

 

Videre har Styret i SKS Produksjon AS vedtatt å tilby Fauske kommune å overta denne vegen 

vederlagsfritt samt at de har tilbudt seg å kapitalisere sine driftsutgifter til RS kr. 350.000,-.   



 

Etter møte mellom Fauske kommune og SKS Produksjon AS har SKS Produksjon AS utarbeidet 

et forslag til avtale mellom partene, se vedlegg. Avtalen er gjennomgått av kommunens advokat. 

 

Avtalen innebærer at Fauske kommune overtar Dajaveien vederlagsfritt og at SKS Produksjon 

betaler et årlig driftstilskudd på kr. 17500,-. Driftstilskuddet prisjusteres iht. punkt 3 og avtalen 

gjøres tidsuavhengig.    

 

 

Drift- og vedlikeholdutgifter Dajaveien 

 

Enhet VVA har ut fra en gjennomsnittlig kostnad for drift- og vedlikehold pr. km veg i Fauske 

kommune beregnet en årlig totalutgift (sommer- og vintervedlikehold) på strekningen på kr. 

89500,- for 1,2 km veg.  

 

Drift- og vedlikeholdskostnader parkeringsplasser i Sulitjelma 

 

Fauske kommune bygde/utvidet i 2012 to parkeringsplasser; Kjelvannskrysset og Skihytta. I 

2013 skal det bygges/ utvides ytterligere 3 parkeringsplasser; Jakobsbakken nord og sør samt 

Daja. Ut fra mottatte faktura for utført brøyting vinteren 2012/13 er det beregnet at drift- og 

vedlikeholdsutgiftene vil øke med ca. kr. 100 000,-.  

 

 

Budsjettjustering 

 

Økte drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 172000,- for Dajavegen og parkeringsplasser i 

Sulitjelma må vurderes i budsjettet for 2014.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

PLUT-066/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV TOMTEFELT 

   

 
Vedlegg: Utkast til generell utbyggingsavtale 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Fauske kommune har de senere år inngått utbyggingsavtaler med noen få private utbyggere. Den 

siste inngåtte avtale var med Gunvald Johansen AS for utbygging av Sulitjelma Fjellandsby. Det 

ble også inngått avtale for utbygging av Haganeshaugen i Valnesfjord men denne ble senere 

annullert etter konkurs i utbyggingsfirmaet. 

 

De senere år er det videre flere utbyggingsfirmaer som etter oppstart av utbygginger ønsker å 

inngå en avtale i ettertid.  

 

Fauske kommune kan iht. plan- og bygningslovens § 17 kreve at det skal inngås 

utbyggingsavtale ved større utbygginger. Dersom Fauske kommune krever dette skal en avtale 

ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv.  

 

Det er nødvendig at en utbyggingsavtale inngås på et tidlig tidspunkt og rådmannen finner det 

naturlig at vurdering av inngåelse av utbyggingsavtale avklares i forbindelse med saksbehandling 

av private reguleringsplaner. 

 

 

Utarbeidelse av generell utbyggingsavtale 

 

 

Utdrag fra plan- og bygningsloven: 

§ 17-1. Definisjon  

       Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 

utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og 

som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 



§ 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler  

       Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som 

angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 

kommunens forventninger til avtalen.  

       Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-3. Avtalens innhold  

       En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.  

       Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 

nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 

kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.  

       Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis 

bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig 

forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og 

forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i 

forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.  

       Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for 

gjennomføringen av planvedtak.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-4. Saksbehandling og offentlighet  

       Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.  

       Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre 

eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.  

       Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.  

       Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i 

utbyggingsavtalen.  

       Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for 

området er vedtatt.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-5. Klage  

       Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-6. Forskrifter  



       Departementet kan gi ytterligere regler om krav til avtaleinngåelsen, typer av tiltak som kan 

omfattes, herunder at nærmere angitte tiltak ikke kan inngå i avtale, hvordan kriteriene i loven 

skal anvendes og hvordan avtalevilkårene skal gjennomføres.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.  
 

§ 17-7. Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene  

       Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av kapittel 19 fra bestemmelsene i dette kapittelet. 

Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i dette kapittelet der 

samfunnsmessige interesser tilsier det.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
Første Forrige Neste  

Databasen sist oppdatert 1. apr 2013 
 

 

 

Felles mal for forhandling om utbyggingsavtale 

 

 

For å ha en felles mal på utbyggingsavtaler har Fauske kommune fått bistand fra Advokat 

Thomas Benson til denne utarbeidelsen, se vedlegg. 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

PLUT-067/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-024.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-026.html
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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. 

 

 

PLUT-057/13 VEDTAK-  28.08.2013 
 

Saken ble enstemmig utsatt. 

 

 

PLUT-068/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Fradelingen av eiendommen vil ikke påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. 

 

Fradelingen av eiendommen vil ikke påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    
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90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON/DELING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV EN HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED 

SJØNSTÅDEL SØR FOR LANGVASSELVA. ERVERVER: GISLAUG SELSTAD 

   

 
Vedlegg: 1. Følgeskriv fra Fauske kommune vedr. dispensasjonshøring, 12.06.2013 

2. Fornyet søknad om dispensasjon og fradeling fra Gislaug Selstad m.fl., datert 19.06.2013 

3. Kartkopier v/skogbrukssjefen av tomtesituasjonen. 

4. Behandling av fradelingssaken på delegasjon med hjemmel i jordlovens bestemmelser, sak 

D-094/13.  

5. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, datert 25.06.2013 

6. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert 18.07.2013 

7. Uttalelse fra NVE Region Nord, datert 22.07.2013 

8. Uttalelse fra Sametinget, datert12.08.2013 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hva det søkes dispensasjon fra 

Det søkes om dispensasjon for hyttetomt fra kommuneplanens arealdel, § 9 Generelle 

bestemmelser, nærmere bestemt § 9.1 a) hvor det bl. a. kreves en minsteavstand på 50 meter fra 

større vassdrag for bygging av hus og hytter og fradeling av tomter for slike bygg. Det søkes 

også dispensasjon fra arealdelens § 3.6 a hvor det fremkommer at tomter for spredt bebyggelse 

ikke skal være større enn maksimum 1 dekar.  

 

Hva det søkes om 

Det søkes om fradeling av en hyttetomt på 4 dekar ( tidligere alternativ 1 og alternativ 3 slått 

sammen) ved sørsiden av Langvasselva (Sulitjelmavassdraget). Omsøkte tomt ligger ca 15 meter 

fra elvebredden.  

 

Historikk 

Det er tidligere i den senere tid søkt to ganger om fradeling av hyttetomter på eiendommen uten 

at det har blitt gitt tillatelse til slik fradeling. Det var da søkt om hyttetomter i LNF-A-områder. 

Denne gangen søkes det om en hyttetomt i et område som i kommuneplanen er lagt ut som LNF-

C-område, dvs område hvor det kan etableres spredt hyttebygging. I planperioden kan det 

etableres 2 nye hytter i dette området. 

 

Alternative løsninger for tiltaket 

Alternative løsning vil være å legge hyttetomten lenger sørvestover på grunnlendt og litt tyngre 

tilgjengelig furuskogområder med lav skogbonitet i avstand minst 50 meter fra elva. Det virker 

som om søker/kjøper synes dette blir for tungt tilgjengelige områder å ha hytte i. Disse områdene 

ligger dessuten muligens for nære eksisterende trekklei for rein. 



 

Det som i tillegg gjør det hele litt vanskelig, er at slike hyttetomter ikke skal legge beslag på 

skogsmark med middels skogbonitet eller bedre i henhold til reglene for områder for spredt 

hyttebygging. I tillegg må det også tas hensyn til mulig skredfare i området. Hyttetomtene bør så 

vidt mulig legges utenfor aktsomhetsområdet for snø- og steinskred eller til nøds helt i utkanten 

av dette. Det blir derfor et ganske begrenset område hyttetomter kan plasseres uten å støte an mot 

begrensninger utledet av jordlov og plan- og bygningslov. Det synes som om det samlet sett vil 

være best å fradele hyttetomt i områdene nærmere eiendomsgrensen i nordøst og forholdsvis nær 

Langvasselva, dvs det område hvor omsøkte tomt ligger. 

 

Alternativ i tilknytning til tomtestørrelsen er å la fradelt tomt ikke være større enn 1 dekar som er 

satt som maksimum tomtestørrelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Relevante verdier eller forhold som berøres  

Verdier som kan berøres, er muligheten for friluftsferdsel (turgåing/fiske) langs sørsiden av 

vassdraget ved Sjønstådal. Av hensyn til slike interesser vil det være fornuftig at en sone langs 

elva ikke blir blokkert av hytter og hyttetomter for eksempel.  

 

Kantsoner langs vassdrag har generelt noe høyere verdi for landskapet og det biologiske 

mangfoldet og er av slike grunner generelt noe viktigere å skjerme mot inngrep enn 

naturområder ellers. Hyttetomter som plasseres i slike områder bør derfor ikke legges for nære 

vassdraget og heller ikke være større enn nødvendig.  

 

I forbindelse med gjennomført kraftutbygging i Sulitjelmaområdet vil det alltid være en viss 

risiko for dambrudd med påfølgende dambruddsbølge ned gjennom vassdraget.  

 

Saken er blitt behandlet med hjemmel i jordlovens bestemmelser i sak D-094/13 hvor det ble gitt 

tillatelse til fradeling av omsøkte tomt på 4 dekar bl.a. fordi tomten kun omfatter uproduktiv 

skogsmark og skogsmark med lav til middels skogbonitet. 

 

Uttalelse fra uttaleinstanser 

 

I høringsforespørselen som ble sendt til ulike offentlige høringsinstanser var det vist til at det var 

søkt om to hyttetomter, hver på 1 dekar. Senere har søker endret søknaden til å gjelde kun en 

hyttetomt som skal være på 4 dekar. Høringsinstansene har dermed ikke uttalt seg til at 

hyttetomten skal være så stor som 4 dekar, noe det også kreves dispensasjon for. 

 

Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland uttaler at tiltaket ikke er i konflikt med 

kjente verneverdig kulturminner og ber om at hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre 

til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Reindriftsforvaltningen Nordland har i samråd med det aktuelle reinbeitedistrikt ikke 

innvendinger til at det fradeles så mye som to hyttetomter i det aktuelle området så lenge 

hyttetomtene ikke blir plassert for langt mot vest hvor det er registrert trekklei for rein. 

Reinbeitedistriktet ber for øvrig om at det ikke blir gitt tillatelse til flere hyttetomter enn de to 

som er tillatt i eksisterende kommuneplans arealdel.  

 



NVE Region Nord har ikke merknader til at det gis dispensasjon til at det legges ut hyttetomter 

ved alternativ 2 og 3 og kan ikke anbefale at det gis tillatelse til hyttetomt ved alternativ 1 idet 

dette alternative kun ligger 15 meter fra Langvasselva og like ved en bekk som muligens kan 

skre. Det nye alternative som søker nå ønsker, er en hyttetomt på hele 4 dekar som omfatter det 

tidligere alternativ 1 og alternativ 3. 

 

Sametinget har ingen merknader til søknaden idet de ikke kjenner til at det er registrert 

automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området hvor tiltaket planlegges. På 

samme vis som Nordland fylkeskommune ber de om at mulige kulturminner som oppdages 

umiddelbart må meldes fra om til kulturminnemyndighetene. 

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Saksbehandler viser til at det er lite aktuelt med noe særlig friluftsferdsel langs Langvasselvas 

sørøstre side. Områdene her er i stor grad bratte og steinete og er i tillegg mye tilgrodd med skog 

og kratt. I tillegg så er det heller ikke så veldig attraktivt å fiske i elva p.g.a. tidligere 

forurensning. Det foregår lite friluftsferdsel her utenom den ferdsel grunneierne selv utøver. Slik 

sett synes det å være akseptabelt å dispensere fra avstandskravet på 50 meter til vassdraget. 

Omsøkte tomtegrense bør ikke ligge nærmere Langvasselva ved høy vannføring enn 15 meter. 

 

Den maksimale dambruddsbølge som er beregnet i området omkring Sjønstådal synes ikke å 

ville medføre noe problem for etablering av omsøkte hyttetomt. Hytta vil på omsøkte tomt ligge 

så vidt høyt at den ikke vil være utsatt for oversvømming hvis dambrudd skulle skje. 

 

Når det gjelder tomtestørrelsen på 4 dekar, er det vanskelig å se at det er ført noen god 

begrunnelse for at omsøkte hyttetomt må være så stor som 4 dekar og at det derfor må gis 

dispensasjon for dette. Det foreligger et rettslig forlik mellom de fire grunneierne (sameierne) 

om at det skal fradeles en slik hyttetomt på 2 – 4 dekar. At grunneierne gjør slike avtaler seg 

imellom kan neppe regnes som noen god grunn for å gi dispensasjon. En hyttetomt på 4 dekar vil 

være et klart brudd med intensjonen i kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og 

det kan ikke ses at det vil være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn 

det vil være ulemper med hensyn til arealplanens målsetting. Intensjonen i kommuneplanens 

arealdel er bl.a. skjerme naturområder mot inngrep. Slike områder som det her er snakk om, nært 

langsmed et vassdrag har jo generelt høyere verdi for landskapet og det biologiske mangfoldet. 

Det bør derfor ikke gis tillatelse til fradeling av en større hyttetomt enn 1 dekar.   

 

Omsøkte hyttetomt ligger forholdsvis høyt i terrenget i forhold til den bekken NVE frykter skal 

skre og på det viset være en fare for omsøkte tomt/hytte. Det er derfor ikke så sikkert at dette vil 

representere noe stort problem. Det kan likevel av sikkerhetsmessige grunner være riktig å sørge 

for at hyttetomten blir liggende et stykke fra bekken. Avstanden bør være minst 40 meter. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealplan § 3.6 a) for 

fradeling av omsøkte hyttetomt med størrelse 4 dekar.  Begrunnelsen for dette er at en 

hyttetomt som er så stor som 4 dekar, vil være et klart brudd med intensjonen i 



kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og det kan ikke ses at det vil 

være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn det vil være ulemper 

med hensyn til arealplanens målsetting. 

 

Utvalget gir med forannevnte lovhjemmel dispensasjon for fradeling av hyttetomt med 

størrelse 1 dekar og med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 9.1 a) dispensasjon for 

plassering av hyttetomten minimum 15 meter fra Langvasselvas bredd ved høy 

vannføring.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav c tillatelse til 

fradeling av hyttetomt på 1 dekar innenfor det omsøkte arealet på 4 dekar og med minst 

15 meter avstand fra Langvasselva bredd ved høy vannføring. Med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 28-1 settes det som betingelse at tomten ikke kommer nærmere bekken 

i sørøst enn 40 meter. Denne betingelsen begrunnes med evt fare for isskreing i bekken. 

 

Hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene underrettes 

umiddelbart (kulturminnelovens § 8). Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

PLUT-069/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealplan § 3.6 a) for 

fradeling av omsøkte hyttetomt med størrelse 4 dekar.  Begrunnelsen for dette er at en 

hyttetomt som er så stor som 4 dekar, vil være et klart brudd med intensjonen i 

kommuneplanens arealdel med hensyn til tomtestørrelse og det kan ikke ses at det vil 

være noen klart større fordeler med å fradele en så vidt stor tomt enn det vil være ulemper 

med hensyn til arealplanens målsetting. 

 

Utvalget gir med forannevnte lovhjemmel dispensasjon for fradeling av hyttetomt med 

størrelse 1 dekar og med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 9.1 a) dispensasjon for 

plassering av hyttetomten minimum 15 meter fra Langvasselvas bredd ved høy 

vannføring.  

 

Det gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav c tillatelse til 

fradeling av hyttetomt på 1 dekar innenfor det omsøkte arealet på 4 dekar og med minst 

15 meter avstand fra Langvasselva bredd ved høy vannføring. Med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 28-1 settes det som betingelse at tomten ikke kommer nærmere bekken 

i sørøst enn 40 meter. Denne betingelsen begrunnes med evt fare for isskreing i bekken. 

 

Hvis man under markinngrep skulle oppdage gamle gjenstander, ansamlinger av trekull 

eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må kulturminnemyndighetene underrettes 

umiddelbart (kulturminnelovens § 8). Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til 

dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7602      

      Arkiv sakID.:   10/2558  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    070/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

 

LEIEKJØRING/ERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER - PROLONGERING  

   
Vedlegg:   Sak 07711 i Plan- og utviklingsutvalget 

 

Sammendrag: 
 

Plan- og utviklingsutvalget gjorde den 18.01.2011 vedtak om tildeling av de 10 ledige løyvene 

for leie/ervervskjøring med snøskuter 2011/2013. 

 

Saksopplysninger: 

 

Vedtaket i Plan- og utviklingsutvalget er ikke begrenset når det gjelder tidspunkt, men i 

overskriften er tidspunktet satt til 2011 – 2013 og vi forutsetter at vedtaket har gyldighet til 

31.12.2013.  

 

Miljøverndepartementet har gitt beskjed om at forsøksordningen som vi deltar i, opphører 1. mai 

2014.  Hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter denne dato, vites pr dags dato 

ikke. 

 

Leie-/ervervskjøring blir tildelt etter annonsering i avisene og på våre nettsider og tildeles av 

Plan- og utviklingsutvalget, vanligvis for en 3-årsperiode. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I og med at det er uklart hvordan motorisert ferdsel i utmark skal forvaltes etter 1. mai 2014, 

foreslår Rådmannen at gjeldende løyver for leie/ervervskjøring med snøskuter prolongere til og 

med 11. mai 2014 (2. søndag i mai 2014). 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Vedtak i sak 77/11 i Plan- og utviklingsutvalget vedr leie-/ervervskjøring med snøskuter 

prolongeres fram til og med 11. mai 2014. 

 

 

PLUT-070/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Vedtak i sak 77/11 i Plan- og utviklingsutvalget vedr leie-/ervervskjøring med snøskuter 

prolongeres fram til og med 11. mai 2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7598      

      Arkiv sakID.:   13/1661  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    071/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

SØKNAD - GRAVING AV DRENERINGSGRØFT/MASSE V/HYTTE I SULITJELMA. 

   

 
Vedlegg: - Søknad om dispensasjon for graving av dreneringsgrøft v/hytte i Sulitjelma, datert 27.08.2013 

- Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune, datert 11.09.2013 

- Kartutsnitt 

- Div bilder 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Jon Inge Eliassen, Bodø, om å kjøre minigraver fram til 

hytta, samt å grave dreneringsgrøft v/hytte i Sulitjelma.  Saken må behandles som 

dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven i og med at dette gjelder motorisert ferdsel på 

barmark. 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden gjelder ferdsel på barmark og må behandles av Planutvalget som dispensasjonssak 

etter plan- og bygningsloven, da all barmarkferdsel i hht kommunedelplan med tema 

motorferdsel er forbudt, og ved behov for ferdsel på barmark, skal det søkes dispensasjon. 

 

Eliassen søker om å kjøre minigraver fram til hytta, som ligger ca 50 m fra parkeringsplassen 

ved  Balvannsveien, samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Dette fordi hytta over år har 

beveget seg pga telehiv.  For å bøte på dette, må det graves en dyp dreneringsgrøft på baksiden 

av hytta. 

 

Saken er sendt på høring til Reindriftsforvaltningen, Balvatn Reinbeitedistrikt, Fylkesmannen i 

Nordland og Nordland Fylkeskommune med frist 18.09.2013. Det er pr i dag kommet uttalelse 

fra Nordland Fylkeskommune.  De har ingen merknader til søknaden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hytta ligger ca 50 m fra parkeringsplassen v/Balvannsveien og det er en tydelig gangsti fram til 

hytta. Rådmannen anser det slik at kjøring på gangstien ikke vil medføre terrengskader, bl a pga 

terrengets beskaffenhet.  I tillegg er det meget kort avstanden fra veien til hytta. 

 

Planutvalget har tidligere innvilget dispensasjon for bruk av minigraver, bl a i forbindelse med 

utgraving av nausttomt ved Kjelvatnet. 

 

Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon som omsøkt. 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Jon Inge Eliassen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra 

parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien, 

samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må være utført innen 01.12.2013. 

2) Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 

3) Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 

4) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

5) Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 

 

PLUT-071/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.3 innvilges følgende dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

Jon Inge Eliassen, Bodø, innvilges dispensasjon for kjøring av minigraver fra 

parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien, 

samt graving av dreneringsgrøft ved hytta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må være utført innen 01.12.2013. 

2) Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 

3) Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 

4) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

5) Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7751      

      Arkiv sakID.:   13/1829  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    072/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  25.09.2013 

 

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Jaktlaget i Nordalen, datert 18.09.2013 

Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
 

Jaktlaget i Nordalen v/ leder Roy Helskog søker om dispensasjon for transport på en anleggs-

/traktorvei i Nordalen.  Veien er ikke gruset eller kjørbar med vanlig bil og er dermed å betrakte 

som utmark.  Det må derfor søkes om dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel. 

 

Saksopplysninger: 

 

Jaktlaget søker om transport av div personell og utstyr i forbindelse med årets elgjakt i Nordalen 

på en vei som benevnes som traktor-/anleggsvei. I hht lovens § 2 tredje ledd regnes vei i utmark 

som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, som utmark.  Det er uten betydning om veien er 

offentlig eller privat. Veien her er slik at en kan kjøre med traktor og annet kjøretøy med høy 

bakkeklaring og anses dermed som utmark. 

 

I hht kommunedelplan med tema motorferdsel skal det søkes om dispensasjon dersom det er 

behov for ferdsel på barmark. Søker opplyser at det søkes om 3 turer. 

 

Det søkes om transport at «div personell og utstyr».  Det kan kun gis dispensasjon til 

nyttetransport, ikke ren persontransport.     

       

Når det gjelder transport ved jakt (§ 2 første ledd b) heter det i rundskriv T-1/96: «Bestemmelsen 

om jakt på elg og hjort gir bare adgang til transport av jaktutbytte.  Det gis ikke adgang til 

transport av jegere og utstyr ut i jaktterreng, eller under utøvelse av jakten.» 

 

Ihht plan- og bygningslovens bestemmelser krever dispensasjon grunngitt søknad. 

 

Saken er sendt på høring til reinbeitedistriktene, Reindriftsforvaltningen, Nordland 

Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.   

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 



§ 19.1 i plan- og bygningsloven sier at dispensasjon krever grunngitt søknad.  I denne saken er 

begrunnelsen «å få til en fornuftig og effektiv jakt».  I søknaden heter det også at div personell 

og utstyr ifbm årets elgjakt skal transporteres. 

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Transporten vil ikke gi noen skader på terrenget i og med at det allerede er en traktorvei der og 

det søkes om få antall turer. 

 

Ut fra en helhetsvurdering, legger Rådmannen saken fram med følgende innstilling: 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 3. innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel for transport av utstyr i forbindelse  med elgjakt 

på vei på nordsiden av Nervannet, jfr. vedlagte kartutsnitt, i perioden fram til 31.10.2013. 

 

Det kan kjøres inntil 3 turer.  Det skal føres kjørebok. 

 

Grunneiers tillatelse innhentes av søker. 

 

En forutsetning for dispensasjonen er at særlovsmyndighetene ikke  

har innvendinger  til ferdselen. 

 

 

PLUT-072/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19. 3. innvilges dispensasjon fra 

kommunedelplan med tema motorferdsel for transport av utstyr i forbindelse  med elgjakt 

på vei på nordsiden av Nervannet, jfr. vedlagte kartutsnitt, i perioden fram til 31.10.2013. 

 

Det kan kjøres inntil 3 turer.  Det skal føres kjørebok. 

 

Grunneiers tillatelse innhentes av søker. 

 

En forutsetning for dispensasjonen er at særlovsmyndighetene ikke  

har innvendinger  til ferdselen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


