
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 19.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 081/13 - 085/13 

Møte nr: 10/2013 Til kl. 11:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, Erling Palmar, Kjetil 

Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

* 

 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, formannskapssekretær 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 19.11.13 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  19.11.13  

 

MERKNADER: 

 

Tema: Kultiveringsarbeid i Fauske kommune v/Bror Myrvang 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Linn Normann Godtfredsen (AP): 

1. Branntomt i Furulund – Er det stopp i opprydding? 



2. Kulturminneplan – Status? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Svar på spørsmål: 

Godtfredsen: 

Punkt 1.  

Enhetsleder svarte. Kommunen har gitt tillatelse til Moan. Saksbehandler er ikke kjent med 

stopp. Skal sjekke dette opp. 

Punkt 2.  

Enhetsleder svarte. Enhetsleder kultur har ikke dette på sin plan. Skal sjekke dette opp. 

Kommunalsjef svarte. Skal sjekke opp med prioritering i planstrategien. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

081/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

082/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

083/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

084/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

085/13 90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM 

DISPENSASJON/FRADELING AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED 

SJØNSTÅDAL SØR FOR LANGVASSELVA - KLAGE PÅ PLAN- OG 

UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK I SAK 069/13 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9739      

 Arkiv sakID.:   13/2287  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    081/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.11.2013 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 8/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 8/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-081/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9737      

 Arkiv sakID.:   13/2285  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    082/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.11.2013 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 108/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 60/11 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
Unni Edvardsen innvilges tilskudd på inntil kr. 18.000,- til drenering av jordbruksjord på 

gnr. 60/11  i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfte- og planeringsplan, jf. 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

1. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 
 

 

 

 

DPLU. 112/13: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

VEDTAK : 
 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 



1. Georg de Besche dy, Fauske, innvilges dispensasjon for inntil 6 turer for transport av 

utstyr til leid hytte, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

2. Dispensasjonen gjelder tom 31. mars 2014. 

 

3. Det skal føres kjørebok som er stemplet/signert av Fauske kommune. 

 

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt leiekontrakt skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

 

6. For øvrig gjelder bestemmelser/vilkår som er angitt i vedtatt kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 113/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 85/9 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Siv Anna Kristensen innvilges tilskudd på inntil kr. 13.000,- til drenering av 

jordbruksjord på gnr. 85/9 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplan, jf. 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

2. Tiltaket skal gjennomføres utenom hekkesesongen april –juni 

 

3. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 114/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 99/1 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 



Ole Martin Pettersen innvilges tilskudd på inntil kr. 8.600,- til drenering av jordbruksjord 

på gnr. 99/1 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplan, jf. Forskrift om 

drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

4. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 115/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 113/16 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Brita Svenning Soleng innvilges tilskudd på inntil kr. 26.000,- til drenering av 

jordbruksjord på gnr. 113/16 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplan, jf. 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

5. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 117/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 108/68 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Hasselberg DA v/ Vidar og Odd Hasselberg  innvilges tilskudd på inntil kr. 4.000,- til 

drenering av jordbruksjord på gnr. 108/68 i Fauske kommune i henhold til søknad med 



grøfteplan, jf. Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til 

saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

6. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 118/13: 112/48 RONALD IVERSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG OVER TO PLAN BRA 94 M2 TIL EKSISTERENDE 

ENEBOLIG, TOTALT BRA BLIR 198 M2, LA 188 M2, HOLTAN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg over to plan til enebolig i Holtan, Fauske gnr.112 bnr.48 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket fra Ronald Iversen, jvf. SAK 10 § 

6-8, godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 119/13: 115/23 - KJARTAN PER KRISTENSEN - SØKNAD OM 

DELING/JUSTERING AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR 

EIENDOMMENS HUS I TILKNYTNING TIL EIENDOMSRASJONALISERING VED 

TVERÅ 

 

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

til omsøkte fradeling av tomt på 5 dekar for eiendommens hus og tun.  

 

Det settes som betingelse for fradelingen at resten av eiendommen selges som 

tilleggsjord til eier av annen landbrukseiendom på gården Tverå (gnr 115). Det er også en 

betingelse at eiendommen til kjøper av tilleggsjorda har beboelig våningshus. 

Fradelingen av omsøkte tomt og salget av eiendommens restareal må tinglyses samtidig. 

 

Med grunnlag i at omsøkte tomt på 5 dekar tillates fradelt med hjemmel i jordloven, 

tillates fradelingen også med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Som betingelse 

for dette settes at det i tilknytning til fradelingen må tinglyses en adkomstrett langs 

eksisterende gårdsvei for omsøkte tomt. 



 

 

 

DPLU. 120/13: 103/1391,  HILLE MELBYE ARKITEKTER AS - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK,FJERNING AV  AUTOMATSTASJON, UNO-X ENERGI 

AS 

 

VEDTAK : 
 

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

drivstoffanlegget til Uno-X i Sjøgata 58 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Hille Melbye Arkitekter AS, Multiconsult AS og BN 

Entreprenør AS godkjennes.   

 

 

 

DPLU. 121/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 108/34 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Hasselberg DA v/ Vidar og Odd Hasselberg  innvilges tilskudd på inntil kr. 5.700,- til 

drenering av jordbruksjord på gnr. 108/34 i Fauske kommune i henhold til søknad med 

grøfteplan, jf. Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til 

saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

7. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

 

DPLU. 122/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 

113/3 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 



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

Konsesjonsloven av 28.11.2003 samt delegasjon innvilges Ånar Egil Knedal konsesjon 

for erverv av eiendommen gnr. 113/3 i Fauske kommune. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen skal bebos av søker i minst 5 år i 

sammenheng. Frist for tilflytting settes til 1 år etter tidspunkt for innvilging av konsesjon. 

 

 

 

DPLU. 123/13: 116/9 THOR HELGE ANDREASSEN - SØKNAD OM FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BEBYGD BOLIGTOMT VED TORTENLI -  ERVERVER: 

RUNE SOLBAKK 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tilleggsareal på ca 0,32 dekar til bebygd boligtomt med gnr 

116/13,34. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tilleggsareal på ca 0,32 dekar 

til bebygd boligtomt. 

 

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

tilleggsareal på 0,32 dekar til bebygd boligtomt. 

 

 

 

DPLU. 124/13: 46/55 - HARALD MELLERUD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM VED VENSET. EIER: STATENS VEGVESEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i Lov om konsesjon ved 

erverv av fast eiendom av 28.11.2003, Harald Mellerud konsesjon for erverv av gnr 46, 

bnr 55 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 128/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 86/13 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Hanne og Tor Sandberg  innvilges tilskudd på inntil kr. 20.000,- til drenering av 

jordbruksjord på gnr. 86/13 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplan, jf. 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 



Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen 3 år fra søknad ble innvilget, jf. § 5 i 

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

1. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

( fylkeskommunen og/eller Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

 

DPLU. 129/13: 103/45 - VOLLGATA 21 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 

INSTALLERING AV TRAPPEHEIS 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til montering av 

trappeheis i Vollgata 21, G.nr. 103/45, som omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett fra Access Vital AS for SØK, PRO, UTF godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 130/13: SØKNAD OM KJØRING MED BORREVOGN TIL HYTTE 

 

VEDTAK : 
 

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

borevogn fra parkeringsplassen v/Saaki i Sulitjelma og til Magne/Vigdis Steigens hytte 

(jfr vedlagte kartutsnitt).   Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 28.10.2013 til 31.12.2013.  

Det settes følgende vilkår: 

 

1) Kjøringen må skje på snødekt mark. 

2) Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 

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

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

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

det medfører å utbedre skadene. 

 

 

 

DPLU. 131/13: SØKNAD OM KJØRETILLATELSE MED BELTEGÅENDE 

BORERIGG 

 

VEDTAK : 
 



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

borevogn fra Saakiveien i Sulitjelma og til Halvdan Harsviks hytte (jfr vedlagte 

kartutsnitt).   Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 29.10.2013 til 31.12.2013.  Det settes 

følgende vilkår: 

 

 

6) Kjøringen må skje på snødekt mark. 

7) Trase som skal benyttes er skissert på vedlagte kartutsnitt. 

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

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

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

det medfører å utbedre skadene. 

 

 

 

 

DPLU. 132/13: 103/1235 YIT AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 i) meddeles tillatelse til omprofilering av 

bygget i Postveien 2, G.nr. 103/1235, som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 23-1 siste ledd fritas tiltaket ansvarlig 

prosjekterende. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Brand Factory Norge AS for SØK,UTF godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 133/13: 101/101- YUHLIANA PAOLA ROMAN ROJAS - SØKNAD OM 

TILLATELSE, GJENOPPFØRING AV BOLIG I 2 ETASJER M. 2 LEILIGHETER, 

ETTER BRANN, I LILLNESVEIEN 24, FAUSKE. BRA 1. ET: 61 M2 OG LA: 58 M2, 

BRA 2. ET: 88 M2 OG LA: 85 M2  MED TILHØRENDE CARPORT BRA: 27 M2 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 23-7 meddeles tillatelse til 

gjenoppbygging av bolig i 2 etasjer i Lillnesveien 24, G.nr. 101/101, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsretter fra Dahl-Bygg AS, Dahl Maskin AS, Rørleggermester Bringsli 

AS og Multiservice Fauske AS godkjennes.  

 

 

 

DPLU. 134/13: 103/201 - ROALD FJELLBAKK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON TIL SALTAK OG UTVIDELSE AV 

TERRASSE I 2.ETASJE  MED 21,4 M2 PÅ ENEBOLIG I ANKJELLVEIEN 4, FAUSKE, 

BYGN.NR.188875092  

 



VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c meddeles tillatelse til fasadeendring på 

enebolig i Ankjellveien 4, Fauske gnr.103 bnr.201 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger for Roald Fjellbakk godkjennes, jvf SAK 10  

§ 6-8. 

 

 

 

DPLU. 135/13: 119/201 SULITJELMA GRUVEMUSEUM - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, INNSTALLASJON AV BRANNVARSLINGSANLEGG I SULITJELMA 

GRUVEMUSEUM 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1a meddeles tillatelse til montering av 

brannalarmanlegg i Sulitjelma gruvemuseum, G.nr. 119/201, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Elektro Bodø AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 136/13: 104/321 - JON OLAV GJERSKVÅL AS - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, KLUNGSET LEIR, ETABLERING AV MIMIRENSEANLEGG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 27-2, jvf. Forurensningsforskriftens 

Kap.12, meddeles tillatelse til etablering av minirenseanlegg på Klungset Leir, G.nr. 

104/321, som omsøkt. 

 

Dispensasjon etter kulturminnelovens §§ 15a og 19 er gitt av Nordland Fylkeskommune 

ved Kulturminner i Nordland, datert 20.06.2013, ref. 13/23480, for etablering av 

minirenseanlegg. 

Henviser spesielt til vilkåret om eventuelle endringer/avvik som må avklares skriftlig i 

forkant med Nordland Fylkeskommune. 

 

Søknader om ansvarsretter fra Jon Olav Gjerskvål AS, A. Moan AS og Fauske Rør AS 

godkjennes. 

 

Om det påtreffes forurensede masser under arbeidene, skal kommunen varsles og det 

skal utarbeides tiltaksplan som kommunen skal godkjenne, jvf. 

Forurensningsforskriften kap. 2. 

 

 

 

DPLU. 137/13: 103/1601 - STEN ANDERSEN - SØKNAD OM IG1, OPPFØRING AV 10-

LEILIGHETSHUS I 2 ET,  LA=BRA: 311 M2 I BEGGE ETASJENE, FELLESAREAL: 



47 M2 SOM BENYTTES SOM ADKOMST TIL  2. ET, SAMT FRITTLIGGENDE 

SPORTSBODER MED BRA: 50 M2,  I BYGGEOMRÅDE 3 NEDRE HAUAN VEST 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for bygg 

nr. 1 med 10 leiligheter fordelt på 2 etasjer i Nedre Hauan Vest, byggeområde 3, som 

omsøkt. 

 

Ansvarsrett gitt Byggmester Sten Andersen AS i rammetillatelse videreføres. 

 

Søknader om ansvarsrett fra A. Moan AS og Murmester Sigurd Tverå AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Fauske Rør AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett for kontrollerende foretak, samt for ansvarlig foretak som 

skal levere heis, må sendes inn til kommunen så snart disse er valgt. 

 

Viser for øvrig til vilkår i rammetillatelse i sak 051/13, datert 23.05.2013. 

 

 

 

DPLU. 138/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 2 

PUNKTFESTER GNR. 119/1 F.NR. 407/413  I  FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

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

av 28.11.2003, samt delegasjon innvilges SKS Produksjon AS konsesjon ved erverv av 2 

punktfester på henholdsvis gnr. 119/1 f.nr. 407 og gnr. 119/1 f.nr. 413 i Fauske kommune 

 

 

 

 

DPLU. 139/13: 119/1 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED FESTE NR 119/1/242 VED ØSTSIDEN AV 

KJELVATNET I SULITJELMA - ERVERVER: KARL ERIK HAUGLAND 

 

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 

punktfeste nr 119/1/242. 

 

 

 

DPLU. 140/13: 119/1 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED FESTE NR  119/1/82 VED ØSTSIDEN AV 

SÅKIVATNET -  ERVERVER: LINDA OG TROND ERIKSEN 

 



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 

punktfeste nr 119/1/82. 

 

Som betingelse for vedtaket settes at hyttetomten ikke kommer nærmere Såkivatnet enn 

10 meter. 

 

 

 

DPLU. 141/13: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 

110/10,30,31,33 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

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

Konsesjonsloven av 28.11.2003 samt delegasjon innvilges Camilla Risvoll Godø og Per 

Gjermund R Godø konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 110/10,30,31,33 i Fauske 

kommune. 

 

Konsesjon innvilges på vilkår av at søkerne bosetter seg på eiendommen innen 1 år fra 

dato for innvilget konsesjon og bebor denne i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

 

DPLU. 142/13: 93/28 - PEDER STRØMME - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV 

AV FAST EIENDOM VED LAKSÅ FRA SIGMUND HILLSTAD 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i Lov om konsesjon ved 

erverv av fast eiendom av 28.11.2003, Peder Strømme konsesjon for erverv av gnr  93, 

bnr 28 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-082/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9738      

 Arkiv sakID.:   13/2286  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    083/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.11.2013 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/9027 I 12/808 18.10.2013 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING 

REGULERINGSPLAN 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-083/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/9591      

      Arkiv sakID.:   12/162  Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    084/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  19.11.2013 

 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

   

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

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

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

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

Kartdata AS (SKD). 

 

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

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

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

 

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

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

veisystem.  

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

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

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

tekniske anlegg. 

3. Grønnstruktur: friområde 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

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

kommentarer direkte til disse. 

 



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

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

 

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

til fylkesmannen. 

 

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

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

med tanke på skolevei etc.» 

 

Rådmannen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved 

busstransport. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

INNSTILLING : 
 

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

Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-016/13 VEDTAK-  26.02.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

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

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

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

ingen innsigelser til planen fra offentlige myndigheter. 

 

 



SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

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

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

 

Nordland fylkeskommune, 12.04.2013 

 

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

kommune 

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

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

uttalelse: 

Planfaglig uttalelse 

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

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

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

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 

planbestemmelsene. 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Sametinget, 13.03.13 

Forslag til områderegulering for Kosmoåsen i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 27.02.2013. 

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

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

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

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

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



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

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

skal utføre arbeidet i marken. 

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

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

planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c. 

 

 

 

Fylkesmannen, 05.04.13 

Fylkesmannens høringssvar - Reguleringsplan - Kosmoåsen -Fauske 

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

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

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

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

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

• Forhold til overordnet plan: I kommuneplanens arealdel er hele området klassifisert som 
LNF-område der det tillates spredt boligbygging med inntil 14 boenheter. I 
oppstartmeldinga kommenterte Fylkesmannen at en bygging av 14 boenheter konsentrert 
gjennom reguleringsplan likevel bør inngå i kvoten som er avsatt for hele området. 
Bakgrunnen for dette er at en ytterligere boligbygging vil kunne sette nye krav til 



infrastrukturløsninger (skole, barnehage, gang/sykkelvei etc), og slike vurderinger bør tas 
på et overordnet nivå gjennom kommuneplanprosessen. For å skape forutsigbarhet for 
administrasjon og andre utbyggere, ber Fylkesmannen at kommunen i vedtaket 
stadfester/eventuelt avkrefter at denne planen skal betraktes som oppfylling av 
utbyggingskvoten for LNF-B2. 

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

friarealer forøvrig settes det ikke krav om rekkefølgebestemmelser angående lekeplasser. 

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

 

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

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

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

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

mangfold. 

 

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

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

 

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

12.  

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

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

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

saken.  

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

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

reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten. 

 

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfylling av 

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

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

rullering av arealdelen i løpet av 2013. 

 

 

Fauske Eldreråd 17.04.13 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

Fauske Kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 15.04.13 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

Vedlegg:      Forslag til områderegulering for Kosmoåsen 

Sammendrag: 



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

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

INNSTILLING : 

Fauske kommunale råd for likestilling for funksjonshemmede har ingen merknader til 

forslag til områderegulering for Kosmoåsen. 

 

FUN-012/13 VEDTAK- 15.04.2013 

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

 

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 15.04.13 

Forslag områdereg Kosmoåsen-uttalelse miljørettet helsevern 

Det vises til offentlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen. 

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

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 

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

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

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

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

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

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

Vår vurdering/uttalelse 



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

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

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

 

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

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

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

 

 

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKASINVEIEN I FORSLAG TIL 

OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

 

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

 

Hei! 

Skrivemåten av begge disse navneformene høres grei ut. 

  

Vennlig hilsen  

Astrid Sann Evensen, rådgiver 

  

  

 

Astrid Sann Evensen 

Rådgiver 

Språkrådet 

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge 

Universitetet i Tromsø 

9037 Tromsø 

Tlf. 77 64 42 78 

 

 

 

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

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

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

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

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

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 



Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

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

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

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

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-051/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

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

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

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

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Avgjørelsen på vedtaket i Kommunestyret 20.06.2013, sak 051/13, ble påklaget til 

fylkesmannen av Anita Aasen, eier av gnr. 62, bnr. 51, innen klagefristen. 

 

Innspill/klage er gjengitt i sin helhet etterfulgt av kommunens vurdering/anbefaling. 

 

Innspill/klage på kommunens vedtak 20.06.2013 KOM 051/13 



Etter flere runder med meg selv, er jeg kommet til at jeg ikke kan la dette passere uten 

merknader. Det er mitt håp at disse merknadene, kan få Fauske kommune til å ivareta 

også mine interesser når det gjelder reguleringsplanen for Kosmoåsen. 

At området skulle reguleres for boligformål, eller rettere sagt - at der skulle skilles ut 

noen få store tomter på området 62/5, har ikke vært noen hemmelighet. Men i den 

muntlige dialogen mellom meg og grunneier 62/5 har det kun fremkommet 

opplysninger om 3-4 hus, bak åshøyden, helt usjenert i forhold til min eiendom. Når 

jeg nå ser reguleringsplanen i sin helhet, ser jeg at dette ikke stemmer. 

Jeg er absolutt ikke motstander av reguleringsplanen og dens utvikling for 

nærområdet, men det blir feil å bifalle en regulering som jeg anser kan forringe min 

egen eiendom. 

4.0 Planprosess og medvirkning 

4.1 Deltakere i planprosessen 

Fauske kommune: Jan-Erik 

Johansen. 

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid Det ble meldt oppstart med annonse i 

Saltenposten 08.12.2011 og melding om planlegging 06.12.2011 sendt til offentlige 

myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

Kommentar: 

1. Der er ikke mottatt melding om oppstart i planarbeidet, eller annen form for 
nabovarsel. 

2. Jeg abonnerer ikke på Saltenposten. 

3. Jeg anser meg selv som en direkte berørt part, selv om der er laget en parsell 

på 4 meter mellom meg 62/51 (dog med feile grenser) og reguleringsområdet 

på 62/5. 

4. På grunn av manglende melding har jeg heller ikke kunnet påpeke korrekte 

tomtegrenser mot 62/5 - da disse ikke fremkommer korrekt i kartverket. 

5. Av samme grunn har jeg ikke kunne påpeke at maksimal høyde på ny 
bebyggelse anses å forringe lys- og solforhold og dermed også verdien på min 
eiendom betraktelig. 

6. På min eiendom mot grensen til tomt B7 befinner det seg et område hvor det vokser gulveis 

(Anemone ranunculoides), jeg er usikker om denne arten er fredet eller ei, eller om arts 

utbredelse i området er god nok til at det ikke har noen betydning. 

7. Jeg ble første gangs oppmerksom på omfanget av reguleringsplanen på et fellesmøte 

avholdt på kulturhuset Utsikten 14.06.2013. Dette møtet som alle beboere i Kosmo krets var 

innkalt til, hadde til hensikt å informere om muligheter for eksisterende bebyggelse å koble seg 

på kloakkanlegget, og lodde stemningen rundt dette tema. 

8. Fauske kommune er medio juni 13 gjort oppmerksom på at grensene ikke er korrekte. 

Nødvendig dokumentasjon er tilsendt saksbehandler i Fauske Kommune, og arbeidet med 

oppdatering av kartverket vil utføres så snart saksbehandler har tid til dette. 

9. Oppmåling av tilleggstomt som jeg har disponert siden 2011 er heller ikke gjennomført 

(nødvendige papirer er levert Fauske Kommune juni 13), slik at disse grensene fremkommer. 

Når denne utskillingen av tilleggstomt er utført, vil nye grenser gå litt inn i tomt B7. 



§ 2 BEBYGELSE OG ANLEGG 

2.1 Boligbebyggelse, B1-B14. 

a) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert 

terreng. Frittliggende garasje kan ha en grunnflate på innti 70 m2 og skal tilpasses bolighuset 

mht. materialvalg, form og farge. Maksimalmønehøyde på garasje er 5,5 m målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei kan plasseres 1 m fra 

formålsgrense vei jf. itustrasjon i planbeskrivelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1. 

Kommentar: 

Det er ønskelig at det tas hensyn til hushøyde med tanke på eksisterende bebyggelse, slik ny 

bebyggelse ikke foringer boligverdien til eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse 

ligger betraktelig lavere i terrenget enn tomtene i reguleringsplanen. En bolig + garasje med 

maksimal mønehøyde på planlagt tomt B7 vil innvirke betraktelig på sol og lysforhold til 

62/51. 

Med hilsen 

 

Anita Aasen 
 

 

Vurdering/anbefaling 

 

Det har etter samtaler med grunneier og påklager blitt gjort mindre endringer i sørlige del av 

planområdet. Grenselinjen mellom B7 g FRI3 har blitt trukket ca. 20 m lengre mot vest, 

samtidig som størrelsen på tomtene B1 - B7 er opprettholdt som tidligere. Det anses at denne 

endringen vil gi tilfredsstillende utsikt og lysforhold til gnr. 62, bnr. 51. 

 

Planbeskrivelse og planbestemmelser fremlegges med mindre justeringer. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det reviderte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen, datert 25.10.2013. 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-084/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det reviderte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen, datert 25.10.2013. 

 



Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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90/2, 5, 6 - GISLAUG SELSTAD M.FL. - SØKNAD OM DISPENSASJON/FRADELING 

AV HYTTETOMT PÅ 4 DEKAR VED SJØNSTÅDAL SØR FOR LANGVASSELVA - 

KLAGE PÅ PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGETS VEDTAK I SAK 069/13 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon og fradeling fra Gislaug Selstad m.fl. for 2 hyttetomter vedlagt 

kartkopi med alternative hyttetomter avmerket 

2. Delegasjonsbehandling av delingssaken med hjemmel i jordloven, administrativ sak nr 

060/13 

3. Følgeskriv fra Fauske kommune vedr. dispensasjonshøring, datert 12.06.2013 

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

5. Kartkopier v/skogbrukssjefen angjeldende tomtesituasjonen 

6. Delegasjonsbehandling av delingssaken med hjemmel i jordloven, administrativ sak nr 

094/13 

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

8. Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland, datert 18.07.2013 

9. Uttalelse fra NVE Region Nord, datert 22.07.2013 

10. Uttalelse fra Sametinget, datert 12.08.2013 

11. Møtebok Fauske kommune, Plan- og utviklingsutvalget, sak 069/13 

12. Anke fra Gislaug Selstad v/Anne Marie Selstad (datter), datert 14.10.2013 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Saken omfatter fradeling av hyttetomt fra eiendom gnr 90/2,5,6 ved Sjønstådal i 

Sulitjelmavassdraget. Eiendommen eies i sameie av 4 personer. Den ene av disse personene, 

Gislaug Selstad, ønsker å erverve en hyttetomt fra sameiets eiendom. 

 

Det har vært søkt om angjeldende hyttetomt to ganger tidligere på to ulike steder på nordsiden av 

Langvasselva. Den første gangen ble søknaden avslått administrativt av skogbrukssjefen med 

hjemmel i jordloven og vedtaket ble ikke påklaget. Den andre gangen ble saken behandlet 

administrativ av skogbrukssjefen etter jordloven og med positivt vedtak og deretter sendt til 

dispensasjonshøring i tilknytning til kommuneplanens arealdel. Ved endt dispensasjonshøring 

ble saken behandlet av Plan- og utviklingsutvalget som gjorde et positivt vedtak. Dette vedtaket 

ble påklaget av Reindriftsforvaltningen Nordland og klagen ble tatt til følge av Fylkesmannen i 

Nordland som ikke tillot fradeling av omsøkt hyttetomt. 

 

Senere kom det søknad om fradeling av to hyttetomter, med Gislaug Selstad som erverver, ved 

sørsiden av Langvasselva. Denne søknaden ble behandlet av skogbrukssjefen administrativt i sak 

nr 060/13 med positivt vedtak. Saken ble så sendt til dispensasjonshøring i tilknytning til 

kommuneplanens arealdel. Før denne høringen var avsluttet kom det skriv dater 16.06.2013 fra 3 

av sameierne av eiendommen (ikke Gislaug Selstad) om at det ikke var enighet om at det skulle 



søkes fradelt 2 hyttetomter, kun 1 hyttetomt. Deretter kom det ny søknad om dispensasjon og 

fradeling for kun 1 hyttetomt som skulle ha et areal på 2 – 4 dekar. Denne søknaden ble 

behandlet av skogbrukssjefen som i administrativt vedtak med hjemmel i jordloven ga tillatelse 

til fradeling av hyttetomt på 4 dekar. Dispensasjonshøring som var satt i gang tidligere for 2 

hyttetomter ble benyttet i tilknytning til den siste fradelingssøknaden. Ved endt høring ble saken 

behandlet i Plan- og utviklingsutvalget som i sak 069/13 ga tillatelse til fradeling av hyttetomt på 

1 dekar i det området som var omsøkt slik det fremgår av vedtaket som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i sak 069/13 i Plan- og utviklingsutvalget: 

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. 

 

Gislaug Selstad klager i skriv datert 14.10.2013 på at det kun er gitt tillatelse til fradeling av tomt 

på 1 dekar og ber om at det gis tillatelse til fradeling av en tomt på 2 – 4 dekar. Det pekes i 

klageskrivet på at omsøkte område er svært lite egnet for tomt mindre enn 2 dekar for 1 hytte. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det kan ikke ses at det i klagen fremkommer opplysninger om forhold som kan gjøre det riktig å 

endre det vedtaket som Plan- og utviklingsutvalget har gjort i sak 069/13. Det pekes i 

klageskrivet på at omsøkte område er svært lite egnet for tomt mindre enn 2 dekar for 1 hytte. 

Dette synes ikke å medføre riktighet. Saksbehandler har befart området flere ganger og mener 

det bør være helt greit å sette opp hytte i. Arealet er for en stor del ganske jevnt og flatt og skrår 

litt nedover mot sør. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og til klagen og finner ikke at klagen 

har bragt nye opplysninger inn i saken som gjør at klagen bør tas til følge. 

 



Plan- og utviklingsutvalget finner derfor ikke grunn til å endre vedtaket. Saken sendes til 

Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i saken, jf. 

forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 

 

PLUT-085/13 VEDTAK-  19.11.2013 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget viser til saksutredningen og til klagen og finner ikke at klagen 

har bragt nye opplysninger inn i saken som gjør at klagen bør tas til følge. 

 

Plan- og utviklingsutvalget finner derfor ikke grunn til å endre vedtaket. Saken sendes til 

Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i saken, jf. 

forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


