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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn Normann Godtfredsen, Vigdis Kristensen, 

Kathrine Moan Larsen, Tore Stemland, Kjetil Sørbotten. 

 

Varamedlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Jens Erik Kosmo. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, ordfører, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 22.01.14 

 

 

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  22.01.14  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kathrine Moan Larsen (FL): Strekningen Sulitjelma – Fauske; Mobildekning og 

tetting av tuneller. 

 Janne Hatlebrekke (AP): Vedtak i kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede i går: Ber kommunen følge opp overfor gårdeierne med 

snøbrøyting og strøing. 

 Jens Erik Kosmo (AP): Ber om status for Furnesfeltet. 



 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering fra rådmannen: 

Branntomt i Furulund. 

Forsikringsselskapet var i gang med rydding. Ble stoppet av eier, som hadde verdier i 

kjelleren. Det var ikke mulig å få tak i disse. Forsikringsselskapet vil ikke gjøre noe videre, 

ettersom eier har fått utbetalt forsikringssummen. Kommunen har sendt pålegg til eier om at 

de må starte ryddearbeidet innen 3 uker. Hvis ikke vil de bli påført dagmulkt. 

 

Hus Sandneshaugen. 

De har snekret ned en vegg, men er enda ikke fullført. 

 

Smeltehytta 

Vi har vært i kontakt med Nordlandsbanken. Bygget er ikke deres, men et konkursbo. De vil 

ikke gjøre noe. Grunneier (Statskog) må ta saken. 

 

Coopvillaen. 

Eier har vært død i 2 år. Kommunen må gå videre på etterkommerne, 2 barn. De må rive eller 

utbedre. Brev vil bli sendt ut. 

 

Fjøsen i Grønnli. 

Eier vil restaurere. Kommunen har bedt om plan. Hvis ikke må bygget rives. 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Kommunalsjef svarte. Tar dette som en henstilling til å følge opp tidligere kontakter. Sjekke 

ang. nødnett. 

Janne Hatlebrekke: 

Utvalgsleder svarte. Henstilling. 

Kommunalsjef svarte. Vi har ikke sanksjonsmuligheter overfor gårdeierne. 

Jens-Erik Kosmo: 

Enhetsleder plan/utvikling svarte. SKD har startet arbeidet. Har bedt dem prioritere arbeidet. 

Bør være ferdig til høst 2014. 

Kommunalsjef svarte. Vi har vært for slapp med avtaler med SKD. 
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015/14 GABRIELSEN BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV INDUSTRITOMT 

PÅ SØBBESVA INDUSTRIOMRÅDE 

016/14 109/4 - TROND ERIK RØRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I 
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017/14 97/7 HELGE HELGESEN OG ANSGAR EMIL HELGESEN - KLAGE PÅ  
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/135      

 Arkiv sakID.:   14/42  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    001/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 11/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2013 godkjennes. 

 

 

PLUT-001/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/133      

 Arkiv sakID.:   14/40  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    002/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 001/14: 77/1 - KAI-FRODE SOLBAKK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING 

AV GRUNNEIENDOM - FRADELING AV TOMT FOR EKSISTEREENDE BOLIGHUS 

VED NORDVIK  -  SAKSTILLEGG TIL  SAK NR 162/11 

 

VEDTAK : 
 

Betingelsen som er satt for at det i administrativ sak 162/11 gis tillatelse til fradeling med 

hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 endres til: Det settes om betingelse at det for 

omsøkte areal blir tinglyst adkomst langs eksisterende gårdsvei på gnr 77/1 og at eier av 

det omsøkte areal blir medlem i veiforeningen som vedlikeholder adkomstveien. 

 

 

 

DPLU. 002/14: 102/225 - DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM ANSVARSRETT TAULUS 

AS, FOR GEOTEKNIKK I ROGNVEIEN 5, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 23-1 og 23-5 jvf SAK 12-3, og i bakgrunn av 

sentral godkjenning, godkjennes søknad om ansvarsrett fra Taulus AS som omsøkt. 

 

Arbeidene i tomten kan således startes opp som omsøkt. 

  

 

 

DPLU. 003/14: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - FRADELING AV SMÅ TOMTER FOR NETTSTASJONER PÅ 

EIENDOMMENE GNR  60/13,  86/1,  90/2,  91/2,  93/7,  94/2,  97/12,  100/1,  100/11,  103/5,  

105/3,  107/12 OG 115/33 

 

VEDTAK : 
 



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

til omsøkte omdisponering av dyrka mark for tomt til to nettstasjoner (gnr 93/7 og gnr 

107/12), hver på 5 m2 samt med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til omsøkte fradeling 

av 0,005 dekar for alle de 13 nettstasjonstomtene (gnr  60/13,  86/1,  90/2,  91/2,  93/7, 

94/2,  97/12,  100/1,  100/11,  103/5,  105/3,  107/12  og 115/33).   

 

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

dekar for hver av de omsøkte 13 nettstasjonstomter som er nevnt foran. Som betingelse 

for dette settes at det for hver av tomtene tinglyses adkomstrett for erverver samtidig med 

at tomtene tinglyses. 

 

 

 

DPLU. 005/14: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS - SØKNAD OM ANSVARSRETT 

FOR RØR- OG VENTILASJONSARBEID I FORBINDELSE MED OMBYGGING AV 

DEN GAMLE HUSMORSKOLEN PÅ ERIKSTAD. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 23-3 jvf §§ 21-4 og 22-1 innvilges søknad om 

ansvarsrett, for PRO/UTF av rør- og ventilasjonsarbeidene, fra Caverion AS som omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse av 28.03.2012 i sak 035/12, og IG 1 datert 

21.06.2012 og IG 2 datert 11.12.2013 i sakene 097/12 og 164/12.  

 

 

 

DPLU. 006/14: 119/1 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE ØST FOR DAJA - ERVERVER: MAY-BRITT KROGSTAD 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 

119/1/118 i Fauske kommune.  

 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med 

punktfeste nr 119/1/118. 

 

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

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/118 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 007/14: 119/1 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE VED MELVATNAN -  ERVERVER: CATO LUND 

 

VEDTAK : 
 



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

til omsøkte fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 

119/1/272 i Fauske kommune. Med hjemmel i jordlovens § 1 og § 12 settes det som 

betingelse for vedtaket at hyttetomten ikke legges nærmere vatnet enn 6 - 8 meter av 

hensyn til friluftsferdselen langs vatnet. 

 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med 

punktfeste nr 119/1/272. 

 

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

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/272 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 008/14: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV UBEBYGD 

NAUSTTOMT - GNR. 48/20 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 Kristin Laholt og Roger O. Svenning  

konsesjon ved erverv av ubebygd nausttomt, gnr. 48/20, i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 095/13: SØKNAD OM KONSESJON VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV 

BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR 90 BNR 2, 5 OG 6 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 Anne Marie Selstad, Greta Selstad, Terje 

Selstad og Roald Selstad konsesjon for 1/16 ideell del hver ved erverv av gnr. 90 bnr 2, 5 

og 6 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 102/13: ODD HASSELBERG GNR 108 BNR 67 - SPREDNING AV 

HUSDYRGJØDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Odd Hasselberg 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 langs vassdrag/åpne kanaler skal unngås. 

Søknaden er behandlet administrativ etter fullmakt. 

 



 

 

DPLU. 143/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KISTRAND 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 20/08, 

legges forslag til områderegulering for Kistrand – del av 78/12 ut til offentlig ettersyn i 6 

uker. 

 

 

 

DPLU. 152/13: 62/5 - BJØRG MARIT KOSMO - SØKNAD OM FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT VED KOSMO - KJØPER: ANITA K. AASEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av ca 0,3 dekar tilleggsareal til eksisterende bebygd boligtomt gnr 

62/51 ved Kosmo. 

 

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

ca 0,3 dekar som tilleggsareal til eksisterende bebygd boligtomt gnr 62/51. 

 

 

 

DPLU. 153/13: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 

113/2, 112/35 OG 114/11 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 Aslaug Strømsnes og Jørn 

Ove Strømsnes konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 113/2, 112/35 og 114/11 i 

Fauske kommune. 

 

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

i sammenheng. Frist for tilflytting settes til 1. desember 2014. 

 

Søkerne har varig driveplikt på dyrka jord, jfr. Jordlovens § 8. Hvis driveplikten ikke kan 

oppfylles av søkerne selv må dyrka jord og beite leies bort på minimum 10 års kontrakt 

godkjent av kommunen. Det er framlagt en 10 års kontrakt som godkjennes av 

kommunen. 

 

 

 

DPLU. 154/13: 44/12 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRUKSENDRING FRA SYKEHJEM TIL ASYLMOTTAK, FOR RØVIKA 

ALDERSHJEM, FAUSKE. 

 



VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d og § 19-1 meddeles dispensasjon 

og tillatelse til bruksendring, i en periode på seks år fra vedtaksdato, av Røvika 

Aldershjem, G.nr. 44/12, som omsøkt. 

 

Staten har lagt en del føringer for etablering av mottak, samt kommunenes plikt til å 

tilrettelegge for dette. Nabovarsling i disse tilfellene, oppfattes i så måte mer som en 

meldingssak. 

Kommunen finner derfor det mulig å godkjenne søknaden selv om frist for uttalelse enda 

ikke er utløpt, jvf PLB § 21-3 andre ledd: Kommunen kan frita søkeren fra å varsle 

naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. 

 

 

 

 

DPLU. 155/13: 102/75 - ROBIN HANSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

OPPFØRING AV TILBYGG I TO PLAN, BRA=LA 25,7 M2 TIL ENEBOLIG, TOTALT 

BRA BLIR 193,2 M2, TOTALT LA BLIR 179,4 M2, VIKAVEIEN 65, FAUSKE, 

BYGN.NR. 188899447 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg til enebolig i Vikaveien 65, Fauske gnr.102 bnr.75 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS og Fauske Drogeri & Farvehandel AS 

godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS 

godkjennes. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann og avløp vil bli utstedt. Gjelder når arealutvidelsen er 

over 25 m
2
. 

 

 

 

DPLU. 156/13: 93/28 - EVELYN HANSEN OG PEDER STRØMME - SØKNAD OM 

KONSESJON FOR 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 og Evelyn Hansen konsesjon for 

erverv av gnr  93, bnr 28 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 157/13: 104/798 -  HEGREVEIEN 9 -  DAHL-BYGG AS - SØKNAD OM 

ANSVARSRETT FOR LØFTEPLATTFORM 

 



VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 23-5 og 23-6 meddeles ansvarsrett for TKS 

Heis Kverneland AS for PRO/UTF for heis i Hegreveien 9, G.nr. 104/798, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 158/13: 59/1 - ODD BERG - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL 

TIL BEBYGD BOLIGTOMT MED GNR  59/36 VED HELSKOG I VALNESFJORD - 

ERVERVER:  ØYVIND BERG 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av ca 0,3 dekar tilleggsareal til bebygd boligtomt med gnr 59/36. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.1 a) for fradeling av ca 0,3 dekar tilleggsareal 

til eksisterende bebygd boligtomt med gnr 59/36. 

 

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

tilleggsareal på ca 0,3 dekar tilleggsareal til eksisterende boligtomt med gnr 59/36. 

 

 

 

DPLU. 159/13: 102/719 OLE DAHL - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I 2 ETASJER MED SOKKEL I FURUTOPPEN 4, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 23-7 meddeles tillatelse til oppføring 

av enebolig i 3 plan i Furutoppen 4, G.nr. 102/719, som omsøkt. 

 

I medhold av PLB § 19-1 meddeles dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 2.1, for 

Finneidlia 2, for overskridelse av tillatt BYA til 26,5 %. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Unikus AS, Rørleggerm. Bringsli AS og 

Multiservice Fauske AS godkjennes. 

 

Når foretak som skal levere løfteplattform er valgt, må søknad om ansvarsrett innsendes. 

 

 

 

DPLU. 160/13: 58/3 OG 11 - SWENOR AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK,ETABLERING/FERDIGSTILLING AV VANN OG AVLØP I 

HAGENESHAUGEN BOLIGFELT, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 



I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og § 18-1 meddeles tillatelse til 

videreføring av vei, vann og avløp i Hageneshaugen, G.nr. 58/3 og 11, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS og Norconsult AS godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra DIG Maskin AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 161/13: 103/31 - AMFI FAUSKE - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

FASADEENDRING/UTVENDIGE TEKNISKE INSTALLASJONER, ENDRING AV 

VENTILASJONSANLEGG 

 

VEDTAK : 
 

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

fasadeendring og endring av ventilasjonsanleggets kanalføring fra kafeen Minas på Amfi 

Fauske, G.nr. 103/31, som omsøkt. 

 

Søknader om ansvarsrett fra Norconsult AS, Jon Olav Gjerskvål AS, Fauskebygg AS og 

Alucon AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 162/13: 103/1562 - FAUSKE HANDELSPARK, ENDRING AV TILLATELSE, NY 

PORT OG FLYTTING AV RØMNINGSDØR I BILTEMABUTIKKEN 1. ET, SAMT 

PLASSERING AV FLERE FLAGGSTENGER 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) og i) meddeles tillatelse til flytting av 

rømningsdør, oppføring av ny port i 1. etasje samt oppføring av 3 stk flaggstenger på 

Fauske Handelspark, G.nr. 103/1562, som omsøkt. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet foreligger.  

 

Ansvarsretter for Norconsult AS og Consto AS videreføres fra tidligere gitt tillatelse. 

 

 

 

DPLU. 164/13: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2, HELE TILTAKET. 

 

VEDTAK : 
 

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

for hele tiltaket i Erikstadveien 70, G.nr. 104/843, som omsøkt. 

 

Ansvarsretter gitt i sak 097/13, datert 21.06.2012, videreføres. 

 



Foretak som skal prosjektere og utføre rørarbeider og ventilasjon må snarest innsendes 

kommunen. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 28.03.2012 i sak 035/12 og 

igangsettingstillatelse nr. 1 i sak 097/12, datert 21.06.2012.   

 

 

 

DPLU. 165/13: 102/672 - KÅRE JOHANNES PETTERSEN - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO ETASJER, TOTALT 

BRA 128 M2, LA 120 M2, MED TILBYGG AV CARPORT OG BOD, BRA 8 M2, PÅ 

TOMT I GREPLYNGVEIEN 1, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig, med tilbygg av carport og bod i Greplyngveien 1, Fauske gnr.102 bnr.672 som 

omsøkt. 

 

Dispensasjon for plassering av eneboligen utenfor byggelinje, slik vist på situasjonsplan, 

innvilges.  

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge, Rusånes fabrikker AS, Systemair AS, Norsk 

Byggmontering AS og ORAS AS godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og 

ansvarsrett fra Byggsøk Norge og Jonny Olafsen Transport AS godkjennes. Søknad om 

personlig ansvarsrett som selvbygger fra Kåre Johannes Pettersen godkjennes. 

 

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

 

 

 

DPLU. 166/13: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 108/20 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Per Bernhardsen  innvilges tilskudd på inntil kr. 6.200,- til drenering av jordbruksjord på 

gnr. 108/20 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. 167/13: 56/3 - ODD TORE SOLBAKK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, FLYTTING AV HUS MED 2,5 ETASJER, BRA: 1. OG 2. ET: 75 M2, LOFT: 33 

M2 (LA 1.ET: 57 M2, 2. ET: 66 M2, LOFT: 23 M2) FRA STRØMSNES SENTRUM TIL 

LYKKELØKKA, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 og SAK10 § 6-8 meddeles tillatelse til 

flytting av bolighus til Lykkeløkka, G.nr. 56/3, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Rørleggerm. Bringsli AS, Solbakk Gård og selvbygger Odd 

Tore Solbakk godkjennes.  

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regn. vil bli tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 168/13: 102/700 - BÅRD DAHLBERG - SØKNAD OM ANSVARSRETT I 

FORBINDELSE MED OPPFØRING AV ENEBOLIG I FURULIA 16, FAUSKE, 

BYGN.NR. 300370967 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 23-1 og 23-7 jvf. SAK §§ 12-5 og 14-2, 

godkjennes søknad om ansvarsrett fra Brødr. Palmesen Ans for KONT av lufttetthet og 

våtrom i Furulia 16, Fauske, gnr.102 bnr.700, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 169/13: 112/48 - RONALD IVERSEN - SØKNAD OM ANSVARSRETT I 

FORBINDELSE MED TILBYGG TIL ENEBOLIG I HOLTAN, FAUSKE, 

BYGN.NR.188935834-1 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 23-1, 23-5 og 23-6 jvf. SAK §§ 12-3 og 12-4, 

godkjennes søknad om ansvarsrett fra Rørlegger’n Fauske AS for PRO/UTF av 

innvendig sanitæranlegg i tilbygg til enebolig Holtan, Fauske, gnr.112 bnr.48, som 

omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 170/13: 66/14 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OPPFØRING AV NYTT 



AVLØPSRENSEANLEGG, BRA  191 M2, BYA 204 M2, ØSTERKLØFT, 

VALNESFJORD. 

 

VEDTAK : 
 

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

og bygningsmessige arbeider, Østerkløft, Valnesfjord gnr.66 bnr.14, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, Rørleggermester Bringsli AS og GK Norge 

AS godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauskebygg AS og 

Fauske Elektro AS godkjennes. 

 

Før oppstart av arbeid med prosessanlegg og riving av eksisterende avløpsrenseanlegg 

må det søkes om igangsettingstillatelse for disse delene av tiltaket. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 14.11.2013 i sak 145/13. 

 

 

 

DPLU. 171/13: 78/3 - STATENS VEGVESEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å 

SETTE OPP VÆRSTASJON OG SNØDYBDEMÅLER, NORDVIKA, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til å sette opp 

værstasjon og snødybdemåler i Nordvik, Valnesfjord gnr.78 bnr.3, som omsøkt. 

 

Ved avvikling av værstasjonen og snødybdemåleren, skal utstyret fjernes og området 

ryddes. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-002/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/11023 I 13/1312 13.12.2013 Fylkesmannen i Nordland MELDING OM VEDTAK - 

KLAGE OVER AVSLAG PÅ 

SØKNAD OM FRADELING AV 

TO TOMTER 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

PLUT-003/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN - NYE VEINAVN 
  Vedlegg: 1. Brev av 4.7.12 fra Kjersti Fossheim 

2. Brev av 23.7 og fra Bjørnar Olsen 

3. Brev av 31.8.12 fra Bjørnar Olsen 

4. Brev av 5.8.12 fra "Kalnesveiens venner" 

5. Brev av 16.8.12 fra Håla Veiforening 

6. Brev av 27.8.12 fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 

7. Brev av 27.8.12 fra Irene Lund Rothe og Mike Furuli 

8. Brev av 31.8.12 fra Alf Skjevik 

9. Brev av 3.9.12 fra Marianne Kilavik og Audun Dahl 

10. Brev av 31.8.12 fra Marlen Rendall med flere 

11. Brev av 2.9.12 fra Kosmo gårdsforening 

12. Brev av 30.8.12 fra Torbjørn Tofte 

13. Brev av 27.9.12 fra Arne Kristensen 

14. Brev av 27.9.12 fra Toril Johansen 

15. Brev av 27.9.12 fra Tove Wensell 

16. Brev av 27.9.12 fra Frantz Kristiansen 

17. Brev av 8.10.12 Heidi Myrvoll 

18. Brev av 8.10.12 Nansy Schulzki 

19. Brev av 9.10.12 Toril og Jan Børge Johansen 

20. Brev av 9.10.12 Lillian Eliassen og Viggo Joakimsen 

21. Brev av 9.10.12 Roar Tverelv 

22. Brev av 5.10.12 Per A. Vasshaug 

23. Referat fra åpnet møte i Fauske sentrum, Administrasjonsbygget-1.10.12 

24. Referat fra åpnet møte i Sulitjelma, Kafeen Samfunnshuset -3.10.12 

25. Referat fra åpnet møte i Valnesfjord, Helsestasjonen -4.10.12 

26. Telefon fra Frantz Kristiansen den 24.10.12 hvor han angir at han har hørt fra Løkås og 

Bakken at vi fremholder fortsatt at veien fra Nordvika skal hete "Nordvikveien" og ikke 

"Bringsliveien" som mange bruker. Må drøftes. Videre foreslo han å kalle veien fra Strømsnes 

til Fridal for "Nasjonalparkveien". Må drøftes. 

27. Svarbrev fra Språkrådet datert 8.11.2013 

28. Kartutsnitt med visningene av veinavnforslagene 

 

Sammendrag: 
 

Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle 

boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).  

 



Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og 

vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i 

matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser) 

 

Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at 

alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle 

boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse. 

 

Saksopplysninger: 

 

Administrasjonen har i henhold til vedtatt veileder utarbeidet forslag til nye veinavn/ 

områdenavn der det pr nå ikke er vedtatt offisielt navn. (Se vedlegg- 

http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-nye-veinavn-i-fauske-kommune-i-henhold-til-

matrikkelloven.5068849-143912.html ) 

 

74 veier/områder er gitt et navneforslag og grendelag/nærmiljøutvalg er tilsendt disse forslagene 

for uttalelse. Videre er utsendelsesbrev og karthenvisninger lagt ut på kommunens hjemmeside.  

Følgende brev er sendt til grunneierlag/nærmiljøutvalg: 

http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1990801.1292.fcsrqyeuer/Brev+veinavn.pdf 

 

Høringsfrist var satt til 1.9.12.  

 

Flere merknader har kommet inn etter denne dato men er likevel behandlet/tatt standpunkt til.  

1., 3. og 4. oktober arrangerte vi åpne møter i henholdsvis Fauske sentrum, Sulitjelma og 

Valnesfjord hvor vi orienterte om og viste våre forslag. I alle møtene fikk vi gode innspill som 

blir kommentert nedenfor.  

 

Etter at vedtak er stadfestet i planutvalget skal navneforslagene oversendes Statens 

navnekonsulenttjeneste for vurdering/ godkjenning av skrivemåten. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

I vedlagte brev til grunneierlag/nærmiljøutvalg er grunnlaget for dette prosjektet grundig 

beskrevet. 

 

Etter utsendelse av brev med forslag til veinavn er det kommet inn flere anmerkninger som 

nedenfor er kommentert slik at PLUT kan ta stilling til disse.  

 

Merknadene til navneforslagene som er innkommet er anført og kommentert: 

1. Brev av 4.7.12 fra Kjersti Fossheim. Etterspør navn på vei til området 

Ytterklungset/Elvebakk. Se vedlagte kartutsnitt. Denne veien er tidligere blitt oversett og 

bør gis et eget navn da det er 5 beboere som sokner til strekningen. Veien foreslås gitt 

navnet "Ytterklungset". 

2. Brev av 23.7.12 og 31.8.12 fra oppsittere i "Steffihaugen".  Oppsitterne ønsker et 

annet navn enn Steffihaugen og foreslår "Leitebakken". Dette navnet er brukt i Fauske 

sentrum og kan ikke nyttes. Orientering om dette er sendt parten. 

3. Brev av 31.8.12 fra oppsittere i "Steffihaugen".  I kommunikasjon med oppsitterne er 

nytt navn foreslått til Holten eller Hamran. Begge navnene er mulig å benytte. 

Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

4. Brev av 5.8.12 fra "Kalnesveiens venner". Oppsitterne her foreslår at veien rådmannen 

har foreslått kalt Stemlandsveien er et navn de ikke ønsker da de lokalt har benevnt denne 

http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-nye-veinavn-i-fauske-kommune-i-henhold-til-matrikkelloven.5068849-143912.html
http://www.fauske.kommune.no/forslag-til-nye-veinavn-i-fauske-kommune-i-henhold-til-matrikkelloven.5068849-143912.html
http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/1990801.1292.fcsrqyeuer/Brev+veinavn.pdf


veistrekningen med Kalnesveien. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling 

til problemstillingen. 

5. Brev av 16.8.12 fra Hola Veiforening angir ønske om at veien som er foreslått med 

navnet "Vestvatnliveien" omgjøres til Hålaveien subsidiært Holaveien. Sistnevnte 

veinavn er ikke nyttet tidligere og kan brukes. Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

6. Brev av 27.8.12 fra Valnesfjord Grunneierlag. Grunneierlaget støtter Håla Veiforening 

om at veinavnet Vestvatnliveien endres til Hålaveien subsidiært Holaveien. 

7. Brev av 27.8.12 fra Irene Lund Rothe og Mike Furuli. Det er her angitt uenighet om 

en veistump som er angitt i reguleringsplanen for området. Ut fra brevets føring antas det 

at det vil være "langt fram" før det er aktuelt å fastsette navn på eventuell ny veitrase. 

Foreslår at problemstillingen utsettes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta 

stilling til problemstillingen. 

8. Brev av 31.8.12 fra Alf Skjevik. Ønsker et annet navn på Follaveien. Alf Skjevik 

fremfører historiske begrunnelser som er interessant. Han foreslår 2 alternativer, enten 

Åsveien eller Fauskeeidet.  Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 

problemstillingen.  I møtet 1.10.12 (vedlegg 23, pkt 3) er nevnte problemstilling drøftet 

og deltagerne i møtet ble forent om at Follaveien bør deles opp ved at E6 beholder navnet 

"Follaveien"  fra sentrum til kryss med Tortenliveien, videre at veien benevnes 

"Asgårdveien" fram til krysset med Røsvikveien og at den benevnes "Stemmarka" fram 

til grensen med Sørfold. 

9. Brev av 3.9.12 fra Marianne Kilavik og Audun Dahl. Her angis det at strekningen fra 

Hauanbrua, del av Terminalveien, og videre mot Grønås alltid har vært betraktet som 

Grønåsveien. Dette er riktig, men etter rådmannens mening er det nå mulighet for å 

vurdere en annen og mer naturlig inndeling. Strekningen fra Hauanbrua var anlagt før 

Terminalveien var bygget.  Ut fra hvordan veisystemet nå er utformet er det naturlig å 

bestemme at "Grønåsveien" starter i krysset med Terminalveien. Rådmannen finner det 

ellers mer naturlig at veien benevnes som "Holtanveien" fram til skillet mellom Holtan 

og Grønås. Dette er grunnlaget for rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen ber 

Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.     

            I møtet 1.10.12 (vedlegg 23, pkt 1) er nevnte problemstilling drøftet. Møtet 

konkluderte med at "Holtanveien" gis dette navnet på hele strekningen fra Terminalveien 

til kryss med Fv 539. Administrasjonen slutter seg til denne konklusjonen. 

10. Brev av 3.9.12 fra Marlen Rendal Berg. Bodøveien foreslås gitt navnet Fauskeveien. 

Navnet Bodøveien er foreslått fordi rådmannen har startet med (tidligere vedtatt) dette 

navnet på første del av veien fram til Leirelva. Det har derfor vært naturlig å videreføre 

dette navnet. Adresseveilederen angir ellers at en bør starte en vei nærmest sentrum noe 

som er gjort i denne sammenheng. Videre foreslås det at Bodøveien bør deles opp i 

parseller som angir eksisterende stedsnavn med begrunnelse at det blir for høye nr å 

forholde seg til. Momentet bør drøftes. Rådmannen antar at dette går seg til over tid. 

Nummereringen angir at husene er lenger og lenger bort fra Fauske og angir omtrent hvor 

langt fra starten det står. Nr 896 er da ca 8960 m eller 8,9 km fra starten og er en verdi 

som gir en bra angivelse av plasseringen. Rådmannen foreslår å opprettholde komunnens 

forslag. Videre foreslås det nytt navn på "Bygdeheimveien". Nytt forslag er benevnt 

"Frydenlund" eller Frydenlundveien. Begge forslagene er ikke brukt tidligere og kan 

brukes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.                                                     

Videre foreslås det nytt navn på "Røvikveien". Det foreslås enten 1: "Røvik vestre" eller 

2: "Møllnelvveien" / "Møllndalsveien". Rådmannen har tidligere vedtatt navnet 

Møllnelva som veinavn og forslag 2 synes å bli for likt dette. Møllnelvveien / 

Møllndalsveien bør ikke brukes. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 



problemstillingen.                                                     Anmerkningen vedrørende 

Hjemgamveien er feil. Anmerkningen vedrørende Tørresvik må ses i sammenheng med 

Bodøveien. 

11. Brev av 3.9.12 fra Kosmo gårdsforening. Anmerker at rådmannens forslag benevnt 

"Medliaveien" bør hete "Medliveien". Dette er helt greit og godtas. Bemerkningen om 

utstrekning ansees som uvesentlig. Anmerkningen om Bringsliveien fremkommer på 

grunn av at denne veien ikke er med i oversikten som er lagt ut på kommunens 

hjemmeside. Traseen er tatt med i vårt forslag til nytt veinavn. 

12. Brev av 3.9.12 fra Torbjørn Tofte. Rådmannens forslag benevnt "Kvitblikkmyra" er 

kommentert og nytt navn forslås til "Andreas Moan's vei". Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. Skrivemåten med en k i Kvitblik(k) tas 

opp med nemda for stadnavn. 

13. Brev av 27.9.12 fra Arne Kristensen. Anmerker at beboerne langs "øvre Tortenli vei" 

alltid har kalt veien for Tortenliveien. Foreslår at rådmannens forslag bør endres slik at 

veien rådmannen har kalt "Øvre Tortenli vei" skal hete "Tortenliveien". Videre at veien 

rådmannen har foreslått "Tortenliveien" skal hete "Nedre Tortenli vei". Rådmannen ber 

Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

14. Brev av 27.9.12 fra Toril Johansen. Rådmannen foreslår at veien fra Stemland 

gårdsbarnehage til Nausthaugen gis navnet "Sjyveien". Samme person har i et senere 

brev av 9.9.12 (vedlegg nr 19) underbygget sitt forslag. Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

15. Brev av 1.10.12 fra Tove Wensell: Bemerker at navnet "Trolldalsveien" på veien ned til 

Sjønstå kan virke forvirrende for dette navnet er det lokale navnet på den gamle veien 

som går gjennom Trolldalen. Hun foreslår enten navnet "Sjønstå Gård veien" eller 

"Sjønstågårdveien". Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til 

problemstillingen. 

16. Brev av 7.9.12 fra Frantz Kristiansen. Bemerker at området han bor i har 5 hus slik at 

veien som nyttes foreslås gitt navnet "Stauranveien". Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

17. Brev av 8.10.12 fra Heidi Myrvoll. Rådmannen har foreslått at veien fra Strømsnes til 

Kosmo skal hete "Holmenveien". Heidi Myrvoll foreslår at denne heller må hete 

"Kosmovannveien". Begrunnelsen er gitt i vedlegget. Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. Videre angir hun at veien nær 

Helskogfeltet gis navnet "Skarpmoveien". Denne veien er ikke angitt tidligere, men er nå 

tillagt forslagene til veinavn med angitte navneforslag. 

18. Brev av 8.10.12 fra Nansy M. Schulzki. Hun bemerker/foreslår at veien vi har foreslått 

med navnet "Labakken" gis navnet "Skjellibakken". Rådmannen ber Plan- og 

utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen.  

19. Se merknad nr 14. 

20. Brev av 9.10.12 fra Lillian Eliassen og Viggo Joakimsen. Ber om at foreslått veinavn 

"Forrnesstrandveien" endres til enten "Furnesstranda" eller "Furnesstrandveien". 

Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta stilling til problemstillingen. 

21. Brev av 9.10.12 Roar Tverelv. Har merknad til foreslått navn på veien fra Strømsnes til 

Østerkløft. Ønsker at strekningen ikke deles i tre, men i to. Ber om at strekningen fra 

Kosmo til Østerkløft gis navnet "Østerkløftveien".  Mener ellers at strekningen helt fra 

Strømsnes til Østerkløft burde ha ett navn. Rådmannen ber Plan- og utviklingsutvalget ta 

stilling til problemstillingen. Se også vedlegg nr 26 

22. Brev av 5.10.12 fra Per A. Vasshaug. Merknad med angivelse av flere hytter knyttet til 

Holaveien. Tas til orientering. 

23. Referat fra møtet i Fauske sentrum den 1.10.12 



24. Referat fra møtet i Sulitjelma den 1.10.12 

25. Referat fra møtet i Valnesfjord den 1.10.12 

26. Telefon den 24.10.12 fra Frantz Kristiansen. Han mener at veien vi har benevnt 

"Nordvikveien" bør hete "Bringsliveien". Videre ber han om at veien fra Strømsnes og 

opp i bygda helt til Fridal bør kalles "Nasjonalparkveien". Ber Plan- og utviklingsutvalget 

ta stilling til problemstillingen. 

 

Nedenfor er angitt sammenstilling av forslag, merknad og kolonne for Rådmannens forslag til 

nye veinavn samt Språkrådets vurdering. 

 

 

Område NR 
Forslag 

veinavn 
Merknad 

Rådmannens 
forslag til veinavn 

Språkrådets 
vurdering 

Fauske 
nord 

2 Djupdalsveien  Djupdalsveien OK 

3 Follaveien 

Brev av 31.8.12 fra Alf 
Skjevik.  
Vedlegg nr 8 

Strekningen deles opp i 
3 deler: 

Follaveien-
Åsgårdveien-
Stemmarka 

Ev. endres 

4 Hjemåsveien  Hjemåsveien OK 

5 
Holtanveien/ 
Grønåsveien 
 

Brev av 3.9.12 fra Marianne 
Kilavik og Audun Dahl.  
Vedlegg nr 9, se også vedlegg 
23 

Strekningen 
Terminalveien til X 
Grønås gis navnet 
Holtanveien. 
Grønåsveien går fra 

E6 til "Stia".  

OK 

6 
Kvitblikkmyra 

 

Brev av 30.8.12 fra Torbjørn 
Tofte. Vedlegg nr 12 

Andreas Moans vei 
Ev. endres 

7 Kvitblikkveien Se vedlegg 12 Kvitblikveien OK 

8 Rekmoveien  Rekmoveien OK 

9 Rødåsveien  Se vedlegg 23 Rødåsveien OK 

10 Røsvikveien   Røsvikveien OK 

11 Tortenliveien  Se vedlegg 13 Nedre Tortenli vei Ev. endres 

12 Tverråveien Se vedlegg 23 Tveråveien Ev. endres 

13 Vassryggveien  Vassryggveien OK 

14 Øvre Tortenli vei Se vedlegg 13 Tortenliveien Ev. endres 

 

 

Område NR 
Forslag 

veinavn 
Merknad 

Rådmannens 
forslag til veinavn 

Språkrådets 
vurdering 

Fa
u

sk
e 

ø
st

 

15 Hammarbuen  Hammarbuen OK 

16 Hjemgamveien   Hjemgamveien Ev. endres 

17 Leivsetveien   Leivsetveien Ev. endres 

18 
Moenveien eller 
Moen  

 
Moen OK 

19 Nedre Leivset vei   Nedre Leivset  Ev. endres 

20 Solvikveien   Solvikveien Ev. endres 

21 Stormoen   Stormoen OK 

 22 Storvik  Storvik OK 

 23 Vatnbygdveien   Vatnbygdveien OK 



 24 Vinsetliveien   Vinsetliveien Ev. endres 

  Saltdalsveien 
Det må tas stilling til 
utstrekning og retning 

Saltdalsveien  

 

 

 

 

  



Område NR 
Forslag 

veinavn 
Merknad 

Rådmannens 
forslag til veinavn 

Språkrådets 
vurdering 

Su
lit

je
lm

a 

25 Dajaveien   Dajaveien Ev. endres 

26 Fjellandsbyen   Fjellandsbyen Ev. endres 

27 Jakobsbakken   Jakobsbakken OK 

28 Kjelvatn vest   Kjelvatn vest Ev. endres 

29 Kjelvatn øst   Kjelvatn øst Ev. endres 

30 Stordalveien   Stordalveien Ev. endres 

31 Saakiveien  Se vedlegg 24 Såkiveien Ev. endres 

32 Trolldalveien  Se vedlegg 15 Sjønstågårdveien Ev. endres 

33 Tverråmoveien   Tverråmoveien Ev. endres 

34 Vannstasjonen   Vannstasjonen Fjellveien 

 35 Ågifjellveien   Ågifjellveien OK 

 36 Gikenveien Se vedlegg 24 Gikenveien Ev. endres 

 37 Hankenveien Se vedlegg 24 Hankenveien Ev. endres 

 38 Lomiveien Se vedlegg 24 Lomiveien Ev. endres 

 39 Sagmoveien Se vedlegg 24 Sagmoveien Ev. endres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Område NR 
Forslag 

veinavn 
Merknad 

Rådmannens 
forslag til veinavn 

Språkrådets 
vurdering 

Fa
u

sk
e 

ve
st

- 
V

al
n

e
sf

jo
rd

 

40 Arsenalveien  Arsenalveien OK 

41 Bodøveien 
Vedlegg 16. En del hus langs 

Bodøveien tas ut og ny vei gis 
navnet Stauranveien (41B) 

Bodøveien 
OK 

42 
Brattåsvika 
hyttefelt 

 
Brattåsvika 

OK 

43 Breiskykkbakken  Breiskykkbakken Ev. endres 

44 Bringsliveien  Bringsliveien OK 

45 Bygdeheimveien Vedlegg 10 Frydenlund Ev. endres 

46 Einvollen Vedlegg 7. Veien tas foreløpig ut    

47 Eiterågveien  Eiterågveien OK 

48 Forrnesstranda  Furnesstranda Ev. endres 

49 Furnesveien  Furnesveien Ev. endres 

50 Gjerdebakken  Gjerdebakken OK 

51 Hauklandsveien  Hauklandsveien Ev. endres 

52 Hestekkerveien  Hestekkerveien OK 

53 Holmenveien Vedlegg 17 Holmenveien Ev. endres 

54 Jordbruveien  Jordbruveien OK 

55 Klungsetlia  Klungsetlia OK 

56 Kosmoveien Vedlegg 17 Kosmoveien OK 

57 Labakken Vedlegg 18 Skjellibakken Ev. endres 

58 Lakselvveien  Lakselvveien OK 

59 Laksåbakkveien  Laksåbakkveien OK 

60 Løkås vestre  Løkås nedre Ev. endres 

61 Løkåsveien  Løkåsveien OK 

62 Medberget  Medberget OK 

63 Medliaveien Vedlegg 11 Medliveien OK 

64 Nausthaugveien Vedlegg 14 Sjyveien OK 

65 Nesveien  Nesveien Ev. endres 

66 Neverhaugveien  Neverhaugveien OK 

67 Nordengveien  Nordengveien OK 

68 Nordvikveien  Nordvikveien OK 

69 Nystadveien  Nystadveien OK 

70 Røvikveien Vedlegg 10 Røvik vestre Ev. endres 

71 Steffihaugen Vedlegg 2 og 3 Holten Ev. endres 

72 Stemlandveien  Stemlandveien OK 

73 Stoklandveien Vedlegg 4 Kalnesveien OK 

74 Stormyrveien  Stormyrveien OK 

75 Straumhaugveien  Straumhaugveien OK 

76 Trivselsveien  Trivselsveien Ev. endres 

77 Tørresvik  Tørresvik Ev. endres 

78 Vestvatnliveien Vedlegg 5 og 6 Holaveien Ev. endres 

79 Østerkløftveien  Østerkløftveien OK 

80 Skarpmoveien Vedlegg 17 Skarpmoveien OK 

     

     

 



Rådmannens forslag ble oversendt «Språkrådets stedsnavntjeneste» til vurdering den 23.4.2013. 

 

Språkrådets stedsnavntjeneste har i brev av 8.11.2013 besvart og kommentert våre forslag. 

Besvarelsen vedlegges i sin helhet. 

 

 

INNSTILLING : 
 

De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes. 

 

 

PLUT-004/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Brev fra Thorvald Grønås ble utdelt i møtet. 

Saksbehandler orienterte. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 

 

FL’s forslag (Larsen) ble enstemmig vedtatt. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 

Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 

 

V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo 

Kjelvatn vest forandres til Giebbnejavrre vest. 

 

AP’s forslag forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 

Kjelvatn øst forandres til Calalves. 

 

V’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Såkiveien forandres til Balvatnveien. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Vannstasjonen forandres til Fjellveien. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 

 

AP’ forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 

 

FRP’s forslag enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 

 

AP’s forslag enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Einvollen tas inn. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo: 

Holmenveien endres til Kosmovannveien. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

De fremlagte forslag til nye veinavn i Fauske kommune behandles og fastsettes med 

følgende endringer: 

 Nedre Tortelivei forandres til Nedre Tortenli. 

 Vinsetliveien forandres til Vinsetlia. 

 Fjellandsbyen forandres til Kong Oscarveien. 

 Kjelvatn øst forandres til Calalves. 

 Såkiveien forandres til Balvatnveien. 

 Vannstasjonen forandres til Fjellveien 

 Tverråmoveien forandres til Tverråmoen. 

 Ågifjellveien forandres til Ågifjell. 



 Bodøveien forandres til Skjerstadfjordveien. 

 Bringsliveien forandres til Bringslimarkveien. 

 Nordvikveien endres til Bringsliveien fra Nordvika til Moan.  

 Einvollen. 

 Holmenveien endres til Kosmovannveien. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET 

   

 
Vedlegg: Notat av 27.09.10 fra A/S Salten Kartdata (SKD). Vedrørende atkomst til Geitbergområdet, 

begrunnelse for forslag til trasevalg. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Fauske kommune fremmer forslag til reguleringsplan for Geitberget. Planområdet ligger rett 

øst for Fauske sentrum i enden av Miljøgata. 

Planen erstatter tidligere ”Reguleringsplan for Storgata – Geitberget” som ble vedtatt 

14.06.1984. Planen erstatter også en liten del av ”Reguleringsplan for Fauske østre, del I” som 

ble vedtatt 19.01.1999. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for adkomst til boliger, samt vurdering av deler 

av området til bolig/forretning (kontor). 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

Byggeområder: Boliger 

Offentlige trafikkområder: Bilveg, annen veggrunn, gang-/sykkelveg 

Friområder: Offentlig friområde 

Spesialområder: Frisiktsone 

Fellesområder: Felles avkjørsel 

Kombinerte formål: Forretning/bolig  

 

Angjeldende område er altså tidligere regulert, jfr. ovenfor. 

 

Forslaget er i hovedsak i tråd med gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del I 

(boligområde i øvre del og forretningsområde ned mot E6). I denne ligger det krav om at det 

skal utarbeides reguleringsplan før området kan bygges ut. 

 

Det er gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for området gjennom følgende sjekkliste: 

 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  



Is-/snøskred Nei  

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei  

Flomfare Nei  

Springflo Nei  

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 

etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei Faren for radonstråling anses som liten i dette området, jf. 

tolkningskart for radioaktiv stråling fra berggrunnen i Nordland 

fylke, utarbeidet av NGU i samarbeid med Nordland 

fylkeskommune (1998). Det vises til bestemmelsenes pkt. 8.3. 

Annet… Nei  

 

 

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 

næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  

- landbruksareal 

- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 

 

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  

Olje-/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer for 

eksempel industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Nei  

Forurenset grunn og sjøsedimenter, 

endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  

Dumpeområder i sjø Nei  

 

 

INFRASTRUKTUR 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

- hendelser på veg 

- hendelser på jernbane 

- hendelser på sjø/vann 

- hendelser i luften 

Nei  



Veger med mye transport av farlig gods Nei  

Ulykkesbelastede veger Nei  

Støysoner ved infrastruktur Nei Vedr. trafikkstøy er dette ivaretatt i betemmelsenes pkt. 8.5. 

Det er ikke utarbeidet støysonekart for E6 i dette området.   

 

 

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og 

derfor bør ha en grundig vurdering. 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  

Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  

Skole/barnehage Nei  

Flyplass Nei  

Viktig vei/jernbane Nei  

Jernbanestasjon/bussterminal Nei  

Havn Nei  

Vannverk/kraftverk Nei  

Undervannsledninger/kabler Nei  

Bru/demning Nei  

  

Rådmannen konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige 

eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

I gjeldende reguleringsplan for Storgata/Geitberget er adkomst til området lagt til Storgata 

(E6). 

I ”Miljøgateprosjektet” er det etablert en rundkjøring som berører dette området. Regulert 

avkjørsel fra Geitbergområdet kom i konflikt (for nært) med denne. Dagens avkjørsel er av 

Statens vegvesen kun akseptert som en midlertidig løsning frem til ny permanent 

adkomstløsning til Geitbergområdet er etablert. 

 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert 29.04.06. Etter at varsel om oppstart ble 

kunngjort er flere ulike forslag til adkomstløsning vurdert. 

 

Fra beboere/hjemmelshavere i området har det fremkommet ønske om fortsatt vegløsning mot 

E6, men lenger øst i området. 

Statens vegvesen har med henvisning til siktforhold i området under tvil akseptert en slik 

løsning. Fra deres side er det likevel ønskelig at adkomst til planområdet gis fra det 

kommunale vegnettet. 

 

Underveis i prosessen viser det seg at adkomst for hele planområdet mot E6 ikke er en 

optimal løsning bl.a. i forhold til fremtidig utnyttelse av forretningsdelen i området.  

 

For å få en optimal funksjon/trafikksikkerhet i området fremkommer en todeling av 

trafikkmønsteret som den beste. 

Dette løses ved at boligområdet i hovedsak får felles avkjørsel mot Geitbergveien mens 

forretningsdelen kobles mot E6. 

 

De ulike adkomstforslagene er forelagt planutvalget som etter en helhetsvurdering 

konkluderer med at en todelt løsning er å foretrekke.    

 

Med bakgrunn i dette er foreliggende planforslag utarbeidet. 



 

Eiendommer helt sørvest i området vil få felles avkjørsel via FA2. To eiendommer i sørøst får 

felles avkjørsel via FA3. Boligområdet for øvrig vil få felles avkjørsel via FA1, jfr. 

reguleringsbestemmelsenes pkt.6.1. For Bolig/Forretningsområdet B/F1 er det vist egen 

avkjørsel fra E6. 

 

I boligområdet er grad av utnytting satt til 30% (%-BYA) som muliggjør fortetting. Det kan 

bare skje ihht. godkjent bebyggelsesplan, jfr. reguleringsbestemmelsene.  

 

Etter at varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort er følgende forhåndsmerknader 

innkommet: 

 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland 

Minner om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

Vurdering: Rådmannen viser til risiko- og sårbarhetsvurdering ovenfor. 

 

Innspill fra Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen 

Ingen registrerte verneverdige kulturminner i planområdet. Viser på et generelt grunnlag til; 

rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, Konsekvensutredningsforskrift, tilrettelegging 

for alle grupper, plan- og bygningsloven om de estetiske forhold. 

 

Vurdering: Rådmannen viser til foreliggende planforslag og saksutredning for øvrig der disse 

forhold er ivaretatt. 

 

Innspill fra Statens vegvesen 

Ber om at adkomstløsninger sendes Statens vegvesen før planen sendes på høring for å unngå 

innsigelse og forsinkelser i planprosessen. Ønskelig at adkomst til planområdet gis fra det 

kommunale vegnettet. Planen må inneholde en støyvurdering som dokumenterer at gjeldende 

regelverk for trafikkstøy blir overholdt. Nødvendige støytiltak må medtas i planen. 

 

Vurdering: Det har vært dialog med Statens vegvesen underveis og hovedadkomst til 

boligdelen i området er foreslått lagt til Geitbergveien (kommunal veg). 

Planforslaget krever dokumentasjon og eventuelt tiltak mot trafikkstøy ved ytterligere 

utbygging i området. 

 

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

representantene for miljø/friluft.  

Her fremkommer ingen merknader. 

 

Konsekvensutredningsplikten er vurdert, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (T-1446). 

Rådmannen kan ikke se at foreliggende planforslag faller inn under denne. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Med henvisning til delegasjonsvedtak, K-sak 20/08, velger rådmannen å legge foreliggende 

planforslag ut til offentlig ettersyn. 

 

VEDTAK : 
 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2 og delegasjonsvedtak, K-sak 

20/08, legges forslag til reguleringsplan for Geitberget ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Nye opplysninger i saken: 

 

Forslag til reguleringsplan for Geitberget har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 01.04 – 

01.05.08. 

Det kom inn 14 innspill. En stor del av disse er protester fra berørte beboere i området på 

valgt vegløsning (FA1 og FA2). Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

fylkeskommune påpeker viktigheten av at støyproblematikken fra E6 ivaretas for 

boligområdene. 

 

Rådmannen har etter en samlet vurdering av foreliggende innspill fått utarbeidet nytt revidert 

planforslag for området. 

 

Foreslåtte endringer i forhold til opprinnelig planforslag er i hovedsak som følger: 

 

Felles avkjørsel FA2 er foreslått flyttet til eksisterende avkjørsel fra 103/669,733 mot E6 

(Storgata). 

Begrunnelsen for dette er bl.a. at eier av 103/371 protesterer på at FA2 skal beslaglegge 

nordre del av eiendommen. Tomta er marginal og denne del av eiendommen er eneste 

mulighet for oppstillingsplass for bil på egen eiendom.  

 

Felles avkjørsel FA1 er justert til bl.a. nærføring med eiendommen 103/1498. Eiendommen 

103/1281 får dermed bedre utnyttelse av tilhørende areal.  

For eiendommene 103/221 og 103/299 er det lagt til rette for tilleggstomter på sørsiden av 

eiendommene. For eiendommen 103/299 vil størstedelen av avstått areal til FA1 kunne 

erstattes av større tomt på sørsiden slik det fremgår på revidert plankart. 

 

Bestemmelsenes pkt.8.5 er endret med kobling til bebyggelsesplankrav istedenfor 

tiltaksmelding. 

 

Disse endringene anses som mindre vesentlige, jfr. plan-og bygningsloven § 28-1, pkt. 1. Det 

gjennomføres derfor en begrenset høring mot de parter som direkte berøres av endringene. 

 

Innspill til saken som fremkom i høringsrunden 01.04 – 01.05.08 vil følge saken videre. Disse 

vil der det er relevant bli vurdert konkret ved neste behandling (2.gangs behandling) av 

plansaken etter at nytt offentlig ettersyn av revidert planforslag er gjennomført. 

 

Rådmannen anbefaler at revidert reguleringsplanforslag legges ut til ny høring til berørte 

parter. 

 

 

VEDTAK: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2 og delegasjonsvedtak, K-sak 

20/08, legges forslag til reguleringsplan for Geitberget ut til ny høring til berørte 

parter. 

 



NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Forslag til reguleringsplan for Geitberget har vært ute til offentlig ettersyn i periodene 01.04 – 

01.05.08 og 15.10 – 15.11.08. 

Samlet i begge høringsrundene er det kommet inn 20 innspill. I siste høring fremkommer det 

fortsatt protester fra berørte beboere i området på valgt vegløsning FA1.  

 

Rådmannen har på nytt etter en samlet vurdering av foreliggende innspill fått utarbeidet nytt 

revidert planforslag for området. 

 

Foreslåtte endringer i forhold til siste planforslag er i hovedsak som følger: 

 

Planlagt adkomst til 103/295 (del av FA1) er tatt ut.  

 

Ny adkomst til 103/295 foreslås i forlengelse av FA1 ovenfor B/F1 mer i tråd med vegløsning 

som opprinnelig var vedtatt i reguleringsplan for Storgata – Geitberget, vedtatt 14.06.1984.  

 

Denne adkomstløsning kobles til justert bestemmelse i pkt. 6.1, andre avsnitt, lydende slik: 

Del av FA1 nord for B/F1 skal være evnt. fremtidig adkomstveg for hele eller deler av 

boligdelen av B/F1 og 103/295. 

Dette skal avklares i bebyggelsesplanen for B/F1, jfr. pkt. 7.1. Det skal ikke på noen måte 

etableres gjennomkjøring mellom Geitberget og E6 innenfor planområdet. 

 

Begrunnelsen for denne endring er at det ikke har noen hensikt å bygge del av FA1 ovenfor 

B/F1 før det konkret i bebyggelsesplanen fremkommer et slikt behov. Det betyr at adkomst til 

103/295 inntil videre blir uendret.    

 

Det er også lagt inn en mindre justering av FA1 over eiendommen 103/621.   

 

Disse endringene anses som mindre vesentlige, jfr. plan-og bygningsloven § 28-1, pkt. 1. Det 

gjennomføres derfor en begrenset høring mot de parter som direkte berøres av endringene. 

 

Innspill til saken som fremkom i de to foregående høringsrundene vil følge saken videre. 

Disse vil der det er relevant bli vurdert konkret ved neste behandling (2.gangs behandling) av 

plansaken etter at nytt offentlig ettersyn av revidert planforslag er gjennomført. 

 

Rådmannen anbefaler at revidert reguleringsplanforslag legges ut til ny høring til berørte 

parter. 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2 og delegasjonsvedtak, K-sak 

20/08, legges forslag til reguleringsplan for Geitberget ut til ny høring til berørte parter 

(3. gangs høring). 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Geitberget. 



 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i 3 perioder, 01.04 – 01.05.08, 15.10 – 

15.11.08 og 04.03 – 04.04.09. Totalt er det innkommet 23 uttalelser til planforslaget. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

Det er gjennomført 3 høringsrunder i planprosessen. Innspill (14 stk.) vedr. høring 01.04 – 

01.05.08 er market med (1), innspill (6 stk.) vedr. høring 15.10 – 15.11.08 er markert med (2) 

og innspill (3 stk.) vedr. høring 04.03 – 04.04.09 er markert med (3).   

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland 

(1) ”Miljøfaglige merknader 

Det fremgår av planbeskrivelse og planbestemmelser at det i området B1 – B2 kan oppføres 

nye boliger. Det er i denne forbindelse i § 8.5 tatt inn bestemmelser om trafikkstøy hvor det 

fremgår: 

 

””Tiltaksmelding for bebyggelsen i planområdet skal inneholde dokumentasjon på støynivået 

fra trafikken. Dersom støynivået overskrider de laveste grenseverdiene fastsatt i 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy for boligområder, skal 

tiltaksmeldingen inneholde forslag til støyreduserende tiltak og dokumentere effekten av 

disse. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent innendørs støynivå ikke 

overskrider grenseverdiene i T-1442. 

Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før boligene tas i bruk.”” 

 

Fylkesmannen anmoder om at bestemmelsen presiseres slik at det settes krav om at: 

 

””Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke 

overstige L5AF 70dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til 

luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift””. 

 

Vi er videre fornøyd med at det foreslås krav om dokumentasjon på støynivå fra trafikken, 

men dette bør presiseres slik at tiltakshaver overfor kommunen må dokumentere at 

støygrensene overholdes gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og 

beskrivelse av nødvendige tiltak inngår. 

 

Øvrige fagavdelinger hos Fylkesmannen har ingen særskilte merknader til reguleringsplanen 

slik den framstår på høringstidspunktet.”
 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 



 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavd. 

(1) ”Planfaglig innspill 

Nordland fylkeskommune er positive til at trafikkhensyn blir ivaretatt slik at utkjørsler direkte 

til E6 unngås. Vi har derfor ingen innvendinger mot planforslaget på dette punktet. 

 

I B/F1 og 2 er det lagt opp til bolig og forretningsbebyggelse. Området er utsatt for støy fra 

E6. Reguleringsplanen tar opp denne problematikken ved å henvise til MDs veileder T-1442. 

Nordland fylkeskommune forutsetter at hvis bygninger skal benyttes til boligformål skal 

støynivået ikke være over gjeldende grenseverdier for ””rød sone”” fastsatt i T-1442. 

 

I forordet til T-1442 står det: ””Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. 

Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, 

bl.a. fylkesmannen.”” Dette forholdet må ivaretas før endelig vedtak gjøres. Hvis støynivået 

viser seg å være for høgt anbefaler Nordland fylkeskommune at området benyttes kun til 

forretningsbebyggelse. 

 

Nordland fylkeskommune ser også at den ubebygde tomta gnr/bnr 103/30 kan være utsatt for 

støy, og anbefaler at den også blir målt i forhold til bestemmelsene i T-1442 før eventuell 

bebyggelse oppføres. Alternativt kan den nyttes til grønnstruktur eller friområde. 

 

Kulturminnefaglig vurdering 

Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget.” 

      

(2) ” Planfaglig innspill 

Fylkeskommunen har følgende merknader til bestemmelsene: 

 

Fylkeskommunen kan ikke se at det er fastsatt bestemmelser som i tilstrekkelig grad sikrer 

lekearealer til boliger i området. Det bør fastsettes et minsteareal pr. boenhet innen en 

minsteavstand. 

 

§ 7 Kombinerte formål: 

Det bør her fastsettes maksimal prosentvis fordeling av formålene forretning, kontor og bolig. 

Det bør også vurderes bestemmelser om hvilke varegrupper som skal tillates omsatt i 

området. 

 

§ 8.6 Dispensasjoner: 

Bestemmelsen er uten rettsvirkning og bør derfor tas ut. Kommunens anledning til å gi 

dispensasjoner er hjemlet i plan- og bygningslovens § 7, og kan ikke hjemles i 

reguleringsplan. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Så langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått arealdisponering, ikke i konflikt med 

kjente verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 

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

markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det 

under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 

steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes 

videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 



 

Vurdering/anbefaling: Forholdet til trafikkstøy er ivaretatt i bestemmelsenes pkt.8.5, jfr. 

vurdering/anbefaling ovenfor under Fylkesmannen i Nordland. 

 

Sikring av lekearealer til boliger i området fremkommer gjennom bestemmelsenes pkt.3.1, 

andre avsnitt, som lyder slik: Ved alle endringer med nye boliger/boenheter eller videre 

utbygging, skal det utarbeides en bebyggelsesplan, som viser plassering av bygninger, 

parkering, lekeområder, m.v.. 

 

I bestemmelsenes pkt.7.1 er det for større endringer eller videre utbygging krav om 

bebyggelsesplan. Dette området ligger innenfor sentrumsavgrensningen i Kommunedelplan 

for Fauske sentrum, del II. 

I samme pkt. presiseres det også at det ikke er tillatt med boligdel i 1.etasje.  

Rådmannen vurderer dette som tilstrekkelig og ser ikke behov for å fastsette maksimal 

prosentvis fordeling av formålene forretning, kontor og bolig i bestemmelsene.  

Bebyggelsesplanen med bl.a. trafikkstøyvurdering og krav til parkeringsareal vil avklare disse 

forhold. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 sier noe om muligheten til å gi dispensasjon fra bestemmelsene til 

reguleringsplanen. Det har vært helt vanlig å ha med et slikt pkt. om dispensasjon i alle 

reguleringsplaner som kommunen har vedtatt. 

Rådmannen ser imidlertid at en slik bestemmelse ikke vil ha rettsvirkning ettersom dette er 

hjemlet i plan- og bygningslovens § 7. Anbefaler derfor at reguleringsbestemmelsenes pkt. 

8.6 tas ut. 

 

Forholdet til kulturminner er ivaretatt i bestemmelsenes pkt. 8.2 – Utbygging. Det forutsettes 

at tiltakshaver er kjent med disse og pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

 

Uttalelse fra Sametinget, miljø- og kulturavd. 

(1) ”Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kulturminner i det 

aktuelle området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til den aktuelle 

søknaden. 

 

I de felles reguleringsbestemmelsene for Geitberget ber vi om at følgende punkt tas med: 

 

”Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. Lov av 9. Juni 1978 nr.50 om kulturminner, §8.””   

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. Anbefalt tekst vedr. kulturminner er allerede tatt 

inn i bestemmelsenes §8, pkt. 8.2 (Utbygging). 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen Region nord. 

(1) ”Vi er enig i de foreslåtte atkomstløsningene som reguleringsplanen viser. 

 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy må dokumenteres og 

avbøtende tiltak må planlegges og gjennomføres før det kan etableres nye boenheter i dette 



planområdet. I bestemmelsene er vurderinger og løsninger for trafikkstøy skjøvet videre i 

planfasen til tiltaksmeldingen. I den fasen er imidlertid Statens vegvesen ikke høringsinstans. 

Det er krav om bebyggelsesplaner for større endringer og videre utbygging for alle 

byggeområdene og områder for kombinerte formål. Vi krever derfor at støyproblematikken 

løses i bebyggelsesplanfasen og at det ikke bare gjelder større endringer, men alle endringer 

som medfører nye boenheter. 

Vi ber om at bestemmelsene endres på disse punktene.” 

 

(2) ”Vi aksepterer endringen av felles avkjørsel FA2 som er foreslått. 

 

Pkt. 8.5 omhandler trafikkstøy. Vi er enige i at støyproblematikken må løses allerede på 

bebyggelsesplanstadiet der Statens vegvesen og Fylkesmannen er høringsparter. På stadiet 

for tiltaksmelding er vi ikke høringsparter. Ordet tiltaksmelding er byttet ut med ordet 

bebyggelsesplan i 1. linje i pkt. 8.5, men tiltaksmelding må også erstattes i 4. linje dersom 

første avsnitt skal få mening.   

 

(3) ” Planendringen omfatter endring av atkomstforhold for bolig på gnr/bnr 103/295 internt 

i feltet, men fremdeles tilknyttet kommunalt vegnett.  

Vi har ingen merknader til denne planendringen.” 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 

(1) ”Kommunelege I har etter gjennomgang av ovennevnte forslag til reguleringsplan, ingen 

merknader/innsigelser til planen.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Eldrerådet. 

(1) ”Fauske Eldreråd har ingen merknader eller innsigelser til forslag til reguleringsplan for 

Geitberget.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Sameiet Storgt. 91 v/Mari-Ann Lauritzen. 

(2) ”Etter møte i sameiet Storgt. 91 den 29.10.08, ønsker vi å påpeke følgende ting. 

- Vi er usikre om boder ved garasjen kommer i konflikt med regulert vei, da disse ikke er lagt 

inn i planforslaget. Vi ønsker at boder får stå. 

- Veien kommer like bak garasjene og vi er bekymret for belastningen som evt. blir mot 

bakveggen. Vanskelig å se hvor stor avstanden mellom vegg og vei blir, men regner med at 

slike hensyn er tatt. 

Ellers ingen innsigelser.” 

 

(3) ”Alle bygninger på eiendommen vår er ikke med i kartet. Vi ønsker også å vite om dette 

blir en kommunal vei da vi pr. i dag er 8 husstander som er tilknyttet denne veien. 

 

Spørsmål: hva betyr i praksis ””nærføring med eiendommen 103/1498””? 



 

Eiendommen 103/1498 kjøpte en del av eiendommen 103/1281 (en grøft) for 16.000,- for å 

kunne sette opp søppelbod og lagerbod. Må vi avgi dette (deler av dette)? 

 

Boligområdet består av 3 hus, 103/1498, 103/1281 og 103/221, ikke 4 som tidligere 

planlagt… 

Biltrafikken fra disse boligene anses å være minimal. Nærheten til sentrum gjør at vi kan 

slippe å bruke bil. 

 

For at ””Miljøgata”” skal kunne forsvare sitt navn, må E6 legges utenom sentrum. 

Tungtransporten skaper farligere situasjoner enn avkjørselen for de 3 husene i vårt område. I 

henhold til Statens Vegvesen kan de akseptere under tvil en løsning mot E6 lenger øst. 

 

At grøntarealer forsvinner for godt, er et tap for området. 

 

Et rimelig alternativ er å gjøre svingen på den veien vi benytter nu nederst mot Miljøgata 

mindre krapp.”   

 

Vurdering/anbefaling: Boder sørvest for garasjen er innmålt og vil ikke komme i konflikt 

med regulert veg FA1. Grunnkart (plankart) vil bli oppdatert m.h.t. eksisterende bebyggelse i 

området. Sameiet Storgt. 91 må heller ikke avgi noe grunn av sin eiendom. At FA1 er lagt i 

nærføring med eiendommen 103/1498 betyr at vegen ligger opp mot eiendomsgrensen. 

 

FA1 har en reguleringsbredde på 6,0m. Avstand fra senterlinje på FA1 til garasje er i overkant 

av 4,0m. Terrenget er tilnærmet flatt her og vegen forutsettes ikke å påføre eksisterende 

garasjeanlegg på 103/1498 større belastning mot bakveggen. Det vil bli grøftet slik at 

snø/vann ikke skal skape problemer. Det vurderes å være akseptabel avstand for snøbrøyting 

langs garasjen. 

 

FA1 er i utgangspunktet ikke regulert som Offentlig veg (kommunal veg). Kommunen vil 

være ansvarlig for bygging av FA1 men videre ansvar for brøyting og vedlikehold vil 

avgjøres i egen sak. Antall husstander som bruker vegen vil være et av vurderingskriteriene i 

så måte.  

 

Reguleringsbestemmelsene legger til grunn at 5 boligeiendommer skal han FA1 som 

adkomstveg. I tillegg skal bl.a. 103/295 avklare sin fremtidige adkomst i bebyggelsesplanen 

for området B/F1. 

 

Fra beboere/hjemmelshavere i området har det fremkommet ønske om fortsatt vegløsning mot 

E6, men lenger øst i området. 

Statens vegvesen har med henvisning til siktforhold i området under tvil akseptert en slik 

løsning. Fra deres side er det likevel ønskelig at adkomst til planområdet gis fra det 

kommunale vegnettet. 

 

Underveis i prosessen viser det seg at adkomst for hele planområdet mot E6 ikke er en 

optimal løsning bl.a. i forhold til fremtidig utnyttelse av forretningsdelen i området.  

 

For å få en optimal funksjon/trafikksikkerhet i området fremkommer en todeling av 

trafikkmønsteret som den beste. 



Dette løses ved at boligområdet i hovedsak får felles avkjørsel mot Geitbergveien mens 

forretningsdelen kobles mot E6. 

 

De ulike adkomstforslagene er forelagt planutvalget som etter en helhetsvurdering 

konkluderer med at en todelt løsning er å foretrekke.    

 

Med bakgrunn i dette er foreliggende planforslag utarbeidet. 

 

Det foreligger vedtatt plan for omlegging av E6 under Sjåheia. Når dette vil bli gjennomført 

er det ikke tatt stilling til. 

 

 

Merknad fra Sture Pedersen, 103/88. 

(1) ”1. På kartet kan det se ut til at min tomts vestgrense ikke er tegnet inn/justert etter siste 

erverv. Grensen er derfor prikket inn med rødt av meg (ca.). 

 

2. Adkomsten til min eiendom følger den trase som alltid har vært. Den følger terrenget på en 

slik måte, svak kurve, at veien ikke blir for bratt. Den er i de senere år utbedret av meg, og er 

i dag ca. 3,5 m bred (+grøft) og i god stand. 

Skulle kommunal vei anlegges som foreslått, vil adkomsten bli dårligere/brattere. Dessuten 

ville den komme uhensiktsmessig langt inn på min eiendom. 

 

Jeg foreslår derfor at kommunal vei avsluttes der jeg har angitt det med grønn strek – like 

innenfor min tomtegrense.” 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen presiserer at vegen FA1 har reguleringsformålet Felles 

avkjørsel. Den er derfor i utgangspunktet ikke regulert som Offentlig veg (kommunal veg). 

Kommunen vil være ansvarlig for bygging av FA1 men videre ansvar for brøyting og 

vedlikehold vil avgjøres i egen sak. Antall husstander som bruker vegen vil være et av 

vurderingskriteriene i så måte.  

Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Merknad fra Bernt Nilsen, 103/371. 

(1) Bernt Nilsen påpeker muntlig at området mellom garasje til Aud Selfors og bygning på 

hans eiendom er eneste mulighet for parkering innenfor egne tomtegrenser. I dag benyttes 

området til parkeringsplass for 2 biler. 

Planlagt felles adkomstveg FA2 kommer i direkte konflikt med denne parkeringsplass og 

Bernt Nilsen protesterer på dette. 

 

Han påpeker også at dagens enebolig på 103/669,733 i framtiden sannsynligvis vil bli revet 

og nytt flerleilighetshus oppført. Planlagt løsning med FA2 vil dermed generere mer biltrafikk 

og det påpekes i den forbindelse at dagens adkomst fra Storgata (E6) og opp til FA2 er bratt 

og skaper problemer vinterstid. Eksisterende bebyggelse gjør denne adkomstløsning smal 

uten justeringsmuligheter. Med bakgrunn i dette er altså planlagt FA2 toltalt sett en dårlig 

løsning. 

 

Bernt Nilsen spør om ikke dagens adkomst øst for hans eiendom fortsatt kan benyttes til 

eiendommen 103/669, 733 så lenge det bare er en enebolig på eiendommen. Han mener denne 

adkomsten stigningsmessig er mye bedre enn bakken opp til FA2. Etter at rundkjøring er 



etablert er denne adkomstmulighet med evnt. kjøring på g/s-vegen vestover til dagens 

utkjøring på E6 en mulighet. Vinterstid benytter han ofte denne adkomstmuligheten til 

tidligere nevnt parkeringsområde nedenfor garasje til Aud Selfors. 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Protest fra Aud Selfors, 103/730. 

(1) Aud Selfors har muntlig fremsatt mange av de samme merknader som Bernt Nilsen 

ovenfor. Hun presiserer at dagens veg opp til hennes eiendom er bratt og skaper problemer 

vinterstid. Den egner seg derfor dårlig for økt trafikk som foreslått i foreliggende planforslag. 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Merknad fra Tom Erik Pedersen, 103/221. 

(1) ”Som berørt part i dette har jeg to anmerkninger: 

Det er ikke tatt hensyn til at jeg for tre år siden bygget på min bolig. Dette medfører at veien 

på østsiden av boligen kommer helt inn i hjørnet på huset. 

Dersom denne veien blir liggende slik som i dag er dette ikke noe problem. 

 

Av Unni Barkhald fikk jeg for tre år siden kjøpe en tilleggstomt på nedsiden av huset, denne 

ble godkjent av Fauske kommune plan/næring den 09.06.2005 og deretter tinglyst. Dette var 

til stor glede ettersom jeg da fikk en større gårdsplass og mulighet til litt grøntareale foran 

huset. Det er derfor til stor bekymring for meg at den nye veien tar for mye av dette arealet. 

 

Mitt ønske er at veien flyttes litt nedover mot baksiden av garasjeanlegget. Dette er et område 

der veien ikke vil berøre trivselen for noen. Dette vil være til både stor nytte og glede for meg 

og mine.”  

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

Grunnkart (plankart) er oppdatert m.h.t. eksisterende bebyggelse i området. 

 

 

Uttalelse fra Karin og Harold Palmesen 

(1) ”Punkt 4.1 i reguleringsplan: Som tidligere nevnt ved samtale, ser vi positivt på at 

Geitberget blir regulert til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. 

Ellers kan nevnes at Tom Erik Pedersens hus er påbygd mot sørøst (ikke med på kartet) som 

også ble påpekt ved samtalen vi hadde.”   

 

Vurdering/anbefaling: Merknad tatt til etteretning. Grunnkart (plankart) er oppdatert. 

 

 

Merknad/protest fra Diplomgården AS v/ Størker Bjørnstad. 

(1) ”I følge vedtatt bebyggelsesplan/reguleringsplan for Meierikvartalet, sak 034/02 i 

kommunestyret, er planlagte avkjørsler mot øst kun beregnet for eksisterende boliger som 

tidligere har inngått avtale om dette. 

 



Planlagt ny avkjørsel, FA2, i forslaget til reguleringsplan for Geitberget kan ikke aksepteres 

av oss. Dette fordi trafikken på veien for felles adkomst over vår tomt vil kunne få en betydelig 

økning ved full utbygging av boligområde B1.” 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Protest fra Anne-Marie Westbø, 103/295. 

(1) ”Jeg har nu fått tilsendt reguleringsplanen og sett i gjennom den, og  jeg må si at jeg 

reagerer sterkt på at veien ned fra meg forbi Bjørg og Harald Engan skal bli borte etter 

forslag  fra Plan og Næring. Denne veien har eksistert i mange, mange år. I mine papirer står 

det klart og tydelig at jeg har veirett fra riksveien og opp til huset, og det er datert helt tilbake 

til 1949, så den veiretten gir jeg ikke fra meg. Den vil jeg holde på om jeg så må gå rettens 

vei. Huset til Bjørg og Harald Engan er kommet til i ettertid, mange år etter, og at dem skal få 

rett til å kjøre ut på riksveien og ikke jeg, det er å gå for langt og ta seg til rette. Jeg vil bare 

gjøre oppmerksom på at jeg vil kontakte advokat, for jeg vet at jeg har retten på min side. 

 

En annen ting er at jeg vil gjerne ha en mulighet til å skille ut ei tomt, da jeg har ganske mye 

og ta rede på. Det er ikke sikkert at jeg vil gjøre det, men jeg vil gjerne ha muligheten til det. 

Det er en av grunnene til at jeg vil beholde veiretten. Jeg kan heller ikke se noen grunn til å 

gjøre noen forandring med utkjørsel fra meg. Er det i så fall greit med utkjøring fra en 

eventuell boligblokk med eventuelle butikker i første etasje, jeg bare spør? Hvor er logikken i 

det hele? 

 

Jeg ser gjerne dere kommer på befaring så snart som mulig, da jeg vil gjerne ha avklart om 

en eventuell utskilling av en tomt.”   

  

(2) ”Vil atter en gang vise til at jeg har veirett ned til riksveien. Det er også en del punkter i 

planen som jeg ikke kan godta.  

For det første er huset til Bjørg og Harald Engan et beboelseshus med to enheter som har 

samme utkjørsel som jeg. I tillegg er det planlagt bolig/forretning på B/F1 som vil få samme 

utkjørsel. Hva med inn og utkjørsel derfra? Det skal tillates!? De er også en utkjørsel fra FA2 

rett i rundkjøringa som er enda verre. Hos meg er det mye bedre oversikt. Kan ikke si at jeg 

ser logikken i dette og at det skulle være noe i veien for at jeg ikke skal ha samme utkjørsel 

som jeg har i dag. 

En annen ting er at veien dere har planlagt inn til meg fra FA1, over jordet til Unni Barkhald, 

den har dere lagt så langt opp fra garasjen til Unni at dere ødelegger hele jordet og i tillegg 

ødelegger mine planer for bakgården min. Den må i så fall legges rett frem ved siden av 

garasjen til Unni Barkhald, legges rett frem istedenfor den svingen dere har laget på den opp 

mot Sture Pedersen. 

I tillegg må jeg si at eiendommene 103/397 og 103/391, bruker samme utkjørsel som jeg, og 

vil fortsatt gjøre det. 

At Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune påpeker 

viktigheten av at støyproblematikken fra E6 ivaretas for boligområdene, er noe stort tull og 

viser bare hvor lite dere egentlig har å fare med. Støyen er der og vil alltid være der uansett, 

og den er vi alle vant med, så den reagerer vi ikke på. 

En annen ting jeg også ser av kartet, så blir nedkjøring fra Unni Barkhald 103/1281 stengt 

for utkjørsel, men det blir tillatt fra FA2. Forstå det den som kan, de to kolliderer. 

Vil bare herved be om at det brukes litt mer fornuft over denne planen. 

P.S. Det skulle i grunnen være unødvendig å innlemme meg i denne planen.”    



  

Vurdering/anbefaling: Angående veirett fra E6 til bolighus på 103/295 står følgende i Kart- 

og oppmålings- samt skylddelingsforretning av 15.07.1949: Parsellen gies vegrett langs 

hovedbrukets vestgrense fra Riksvegen og opp til tomten i en bredde av 3 m, eller etter 

reguleringsmyndighetenes senere bestemmelse. 

Rådmannen anser derfor at foreliggende planforslag er i tråd med ovenstående. 

 

103/295 kan inntil videre bruke avkjørsel direkte til E6 som før. Planforslaget legger opp til at 

103/295 skal avklare sin fremtidige adkomst i bebyggelsesplanen for området B/F1. 

 

Spørsmål om utskillelse av ny tomt av eiendommen kan ikke avklares i denne plansaken men 

må behandles som egen sak etter at denne planen evnt. er vedtatt. 

  

 

Protest fra Unni Barkhald (103/1281), Brit Pedersen (103/621), Anne-Marie Westbø 

(103/295), Tom Erik Pedersen (103/221), Kjellaug Engan (103/890) og Unni Karlsen 

(103/1498). 

(1) ”Viser til mottatt forslag til ny reguleringsplan for Geitberget – en plan som vi går meget 

sterkt imot. 

Her har man tenkt å ødelegge et etablert boligområde med å lage veier på tvers over 

eiendommene. 

Eiendommer som man har skjøte på og som man kan selge som boligtomter. Her foreslår 

altså kommunen å overta området bare fordi enkelte utbyggere i området (les: Sten Andersen) 

ikke har søkt om veirett til sine byggeprosjekt. 

Da S.A. bygde sameiet 103/1498 hadde han ikke ordnet med veirett til dette huset. Kommunen 

lot dette skje og problemet ser vi i dag da vi som bor her blir tvunget til å gi fra oss eiendom. 

I tillegg har man satt på kartet ei ny tomt 103/30 – som Sten Andersen er eier til – som også 

skal ha veirett over våre eiendommer. Kommunen baner altså vei for byggmester Sten 

Andersen nok en gang! 

Det er et paradoks at kommunen kan gå inn å ekspropriere våre eiendommer til vei slik at 

denne tomten til Sten Andersen etterpå kan selges til markedspris. Hvor er logikken? 

 

Eier av eiendom 103/1281 (Unni Barkhald) går sterkt imot at det anlegges vei over øvre del 

av eiendommen fordi innehaver av 103/295, 471, 472 (Anne- Marie Westbø) skal kunne kjøre 

ut i Geitbergveien. 

Innehaver av denne eiendommen har aldri hatt veirett over eiendom 103/1281 og har siden 

1949 hatt veirett forbi 103/1228 (Engan). 

 

Vi går også imot at det anlegges vei mot vest over eiendom 103/16 (Unni Barkhald) som for 

øvrig nettopp er ervervet. Eiendom som er kjøpt til markedspris og som man har finansiert 

ved hjelp av lån. 

Denne veien vestover vil også ramme eiendom 103/221 (Tom Erik Pedersen) og dette er 

tilleggstomt som han kjøpte for et par år siden. 

Vi har små barn i området og hadde tenkt at dette skulle være en bilfri sone og hadde 

oppriktig trodd at fordi vi eide eiendommene så hadde vi faktisk bestemmelsesrett her. 

 

Brit Pedersen som eier 103/621 går imot at hun må frasi seg minst ett mål tomt (hele hagen) 

for at naboene skal kjøre ut i Geitbergveien. 

Brit Pedersen har for øvrig adkomst til huset sitt lenger mot øst i Geitbergveien. Hun har 

også en tinglyst veirett rett nedover forbi sameiet 103/1498. 



 

Sameiet 103/1498 hadde i utgangspunktet veirett den samme veien som Brit Pedersen. 

Vi antar at tomtearealet det her dreier seg om er ca. 2-3 mål. Hvordan har så kommunen 

tenkt å gjøre opp for seg. Markedsprisen på disse eiendommene/tomtene er høy i sentrum. I 

planen står det intet om betaling. 

Tror jo dere som lager disse planene også ville reagert dersom kommunen hadde kommet og 

sagt at de skulle overta eiendom som dere faktisk trodde dere eide. 

 

Etter vår mening er det kun to løsninger som gjelder: 

 

1. At utkjøring legges tvers over eiendom 103/30 (ubebygd tomt til Sten Andersen), og 

over parkeringsplassen til 103/669 og ut på FA2. 

2. Løsningen som det ble enighet om på møtet sist – at veien legges i nedre kant av 

eiendom 103/1281 der det i henhold til den gamle reguleringsplanen likevel skulle 

være vei. Utkjøring ved 103/1228.    

 

Ved disse to løsningene er det færre som blir berørt og etter vår mening en mye billigere og 

enklere løsning for kommunen. 

 

Det er i tillegg videreført et friområde for Geitberget på eiendommen til 103/890 (Kjellaug 

Engan). 

Dette friområdet var også inntegnet på den gamle reguleringsplanen fra 1984. Vi mener dette 

bør tas bort, da området egner seg dårlig til det formålet det er tenkt. På sørsiden er det 

stupbratt og må sikres dersom det skal kunne benyttes. På regndager er berget glatt og sleipt. 

Det må i tillegg ryddes for skog og kratt. 

 

Håper at man kan vise til fornuft i planleggingen av sentrum og at bestemmelser ikke blir tatt 

uten at man tar hensyn til beboerne i området. 

Slik det nå gjøres, så tas det mer hensyn til nye etablerere enn til oss som er eiere og har bodd 

i området i mange år.    

 

Vurdering/anbefaling: Byggmester Sten Andersen bygde sameiet Storgt.91 i tråd med 

gjeldende reguleringsplan for Storgata – Geitberget fra 1984.  

 

Merknader vedr. Unni Barkhald og Tom Erik Pedersen er i hovedsak etterkommet i 

foreliggende planforslag. Disse beboerne har gitt egne innspill/merknader og det vises også til 

vurdering/anbefaling her. 

 

Slik planforslaget foreligger nå vil vegen FA1 legge beslag på den vestlige del av Brit 

Pedersens eiendom 103/621. Dette arealet utgjør i overkant av 200m². 

Resten av 103/621 vil fortsatt være en normal boligtomt. 

 

Angående veirett nedover forbi Sameiet Storgt.91 står følgende i Målebrev av 20.08.1959 

(103/621): Eieren av hovedbruket skal ha vegrett etter den gamle gårdsveg som går over 

parsellen inntil annen regulert adkomst blir anordnet. 

Rådmannen anser derfor at foreliggende planforslag er i tråd med ordlyden ”inntil annen 

regulert adkomst blir anordnet”. 

Sameiet Storgt.91 hadde i utgangspunktet veirett til den samme gårdsveien. Rådmannen 

vurderer dette som ovenfor. 

 



Felles avkjørsel FA2 ligger helt opp mot rundkjøringen (E6) og statens vegvesen har godkjent 

denne kun til eiendommen 103/669, 733. Å koble FA2 mot resten av området som foreslått er 

etter rådmannens vurdering uaktuelt.  

 

Friområdet FRI1 er videreført fra gjeldende reguleringsplan fra 1984. Rådmannen ser ikke 

noen særlig grunn for å ta dette ut. Området er en høyde i terrenget og egner seg ikke til 

boligformål. Rådmannen anbefaler derfor å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

 

Protest fra Unni Barkhald (103/1281). 

(2) ”Jeg protesterer intenst på forslaget om å legge vei på tvers over min eiendom. 

Dette gjelder veien som er tenkt anlagt over plenen min mot nord fordi eier av gnr. 103/295 

skal kunne kjøre ut via FA1. 

Eier av gnr. 103/295 har veirett forbi gnr. 103/1228 og har hatt denne i vel 60 år. 

Det sies at det skal være en todeling av trafikkmønsteret slik at næringseiendommene kan 

kjøre ut på FA3 og derfor regnes gnr. 103/1228 som en næringseiendom enda det faktisk er to 

boenheter i dette huset. 

 

Dersom veien blir lagt slik kartet viser, så må jeg over på andre siden når jeg skal klippe 

plenen. Den vil også frata meg muligheten til å selge tomt her. Eiendommen min strekker seg 

opp mot Geitberget og den foreslåtte veien vil dele eiendommen min i to deler. 

Håper dere kan se på denne saken på nytt.” 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i endelig planforslag. 

 

 

Protest fra Brit Pedersen (103/621). 

(2) ”Jeg står ved de innsigelser som jeg tidligere har fremmet (i felles brev av 23.04.08), i 

tillegg har jeg følgende innsigelser til det ”nye” forslaget. 

 

Statens vegvesen har akseptert en fortsatt løsning med utkjøring for området mot E6. Derfor 

mener jeg løsningen er avklart. Skissert løsning vil ødelegge et stort område i Fauske sentrum 

og berøre flere private tomteeiere. 

 

Videre er det skissert erstatningsområde for 103/299 mot sør. Dette er helt uaktuelt for 

undertegnede å akseptere, og bestrides på det sterkeste. 

 

Ber nå om at denne saken legges ”død” slik at min eiendom kan benyttes slik jeg har ønske 

om. Fauske kommune har nå i årevis lagt ”beslag” på eiendommen og hindret utviklingen.” 

 

(3) ”Viser til deres brev av 29.09.08 ang. atter et nytt forslag til reguleringsplan for 

Geitberget. Jeg står ved de innsigelser som jeg tidligere har fremmet (i felles brev av 

23.04.08, og brev av 09.11.08), i tillegg har jeg følgende innsigelser til det ”nye” forslaget. 

 

Sakens kjerne er at kommunen i sin tid tillot bygging av leiligheter i området, men at de ikke 

hadde tatt tilstrekkelig høyde for avkjøringspunkt.     

 

Jeg finner det sterkt underlig at en løsning av disse problemene skal skyves over på private, 

med de konsekvensene det har for min eiendom. 

 



Det er et vesentlig poeng at statens vegvesen aksepterer en utkjøring mot E6, en løsning som 

skulle kunne tilfredsstille alle aktuelle parter i saken. Spesielt med tanke på at E6 over tid vil 

bli lagt utenom Fauske, er dette et vesentlig poeng. 

 

For mitt vedkommende vil en løsning som skissert av kommunen føre til en rasering av både 

min og andres eiendom, med de økonomiske konsekvenser det vil medføre for oss og i siste 

omgang kommunen. 

 

Ber nå atter en gang om at denne saken avsluttes slik at min eiendom kan benyttes slik jeg har 

ønske om. Fauske kommune har nå i årevis lagt beslag på eiendommen og hindret 

utviklingen.” 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til vurdering/anbefaling ovenfor under protest fra Unni 

Barkhald, Brit Pedersen, Anne-Marie Westbø, Tom Erik Pedersen, Kjellaug Engan og Unni 

Karlsen. 

 

Som nevnt tidligere i saken er det fra beboere/hjemmelshavere i området fremkommet ønske 

om fortsatt vegløsning mot E6, men lenger øst i området. 

Statens vegvesen har med henvisning til siktforhold i området under tvil akseptert en slik 

løsning. Fra deres side er det likevel ønskelig at adkomst til planområdet gis fra det 

kommunale vegnettet. 

 

Underveis i prosessen viser det seg at adkomst for hele planområdet mot E6 ikke er en 

optimal løsning bl.a. i forhold til fremtidig utnyttelse av forretningsdelen i området.  

 

For å få en optimal funksjon/trafikksikkerhet i området fremkommer en todeling av 

trafikkmønsteret som den beste. 

Dette løses ved at boligområdet i hovedsak får felles avkjørsel mot Geitbergveien mens 

forretningsdelen kobles mot E6. 

 

De ulike adkomstforslagene er forelagt planutvalget som etter en helhetsvurdering 

konkluderer med at en todelt løsning er å foretrekke.    

 

Med bakgrunn i dette er foreliggende planforslag utarbeidet. 

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-031/09 VEDTAK-  12.05.2009 
 

Plan – og utviklingsutvalget var på befaring. 



 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ avkjørsel på E6 fra boligområdet 

Geitberget. 

En ny avkjørsel skal erstatte de to avkjørslene som er i dag. 

Protest fra Brit Pedersen tas til følge. 

 

H’s forslag ble vedtatt 4 mot 4 stemmer avgitt for innstillingen (leders 

dobbeltstemme). 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ avkjørsel på E6 fra boligområdet 

Geitberget. 

En ny avkjørsel skal erstatte de to avkjørslene som er i dag. 

Protest fra Brit Pedersen tas til følge. 

 

 

KOM-049/09 VEDTAK-  27.05.2009 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål om egen habilitet. 

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil. 

 

Heidi Berre Paulsen (AP) fremmet rådmannens innstilling. 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble vedtatt med 24 mot 5 stemmer avgitt for 

AP’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ avkjørsel på E6 fra boligområdet 

Geitberget. 

En ny avkjørsel skal erstatte de to avkjørslene som er i dag. 

Protest fra Brit Pedersen tas til følge. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Med bakgrunn i ovenstående kommunestyrevedtak av 27.05.09, sak 049/09, har rådmannen 

utarbeidet nytt forslag til reguleringsplan for Geitberget. 

 

Hovedadkomst FA1 for reguleringsområdet er nå lagt til E6. Stigning på nederste del av FA1 

er beregnet til ca. 8,3 %. Dette er noe over de krav som er gitt i Vegnormalen for veg- og 

gateutforming (Håndbok 017). Ihht. denne bør adkomstveger i boligområder (fartsgrense 30 

km/t) ikke ha større stigning enn 8 %. Rådmannen anser likevel dette som en tilfredsstillende 

løsning. 

 

Eksisterende adkomst til 103/295,471,472 vil fortsatt være bratt, opp til 14,4 %. 

 

Forslag til ny vegløsning innebærer at eksisterende adkomstveg på deler av strekningen må 

senkes med opptil 70-80 cm i terrenget. Dette kan få konsekvenser for eventuelle 

vannledninger m.v. i vegtraseén, som får redusert overdekning.  



Rådmannen ser ingen konflikt i forhold til kommunale ledninger. Eventuelle private 

vannledninger m.v. i dette området vil bli hensyntatt dersom denne vegløsningen skal 

gjennomføres. 

 

B/F1 (kombinert bolig/forretning) er utvidet noe mot vest. Gang-/sykkelveg (G/S) gjennom 

dette området er tatt ut fordi denne funksjonen kan ivaretas på FA1. 

 

Planforslaget for øvrig bygger på plankart/bestemmelser fremlagt i kommunestyremøte 

27.05.09.  

 

Saken ble 1. gangs behandlet i planutvalget 12.03.08 og behandles fortsatt etter gammel plan- 

og bygningslov (ny lov iverksatt 01.07.09). 

 

Rådmannen anbefaler at revidert reguleringsplanforslag legges ut til høring til berørte parter. 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1, pkt. 2 og delegasjonsvedtak, K-sak 

20/08, legges nytt forslag til reguleringsplan for Geitberget, plankart (revidert 

18.03.10) og bestemmelser (revidert 09.04.10), ut til høring til berørte parter (4. gangs 

høring). 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Ny 2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Geitberget. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

 Plankart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. 

 

Reguleringsplanen har tidligere ligget ute til offentlig ettersyn i 3 perioder. 4. gangs høring 

ble gjennomført i tidsrommet 27.04 – 31.05.10. Det er innkommet 5 uttalelser i siste høring 

av planforslaget. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan- og miljø. 

”Det vises til tidligere uttalelser til planarbeidet av 06.05.08 og 15.11.08. 

Fylkeskommunen har ingen merknader til endringen i planforslaget utover det som allerede 

har blitt tatt opp tidligere. 



Fylkeskommunen ønsker likevel igjen å be om at § 8.6 tas ut i sin helhet. Dette først og fremst 

på grunn av at bestemmelsen ikke vil ha en rettsvirkning. I merknadsbehandlingen fremgår 

det at rådmannen anbefaler at denne bestemmelsen tas ut, uten at dette ser ut til å bli 

videreført i oversendte dokumenter. Bestemmelser i reguleringsplaner bør være begrenset til 

det gyldighetsområdet som er definert i plan- og bygningsloven og ha en reell juridisk 

betydning. Bestemmelsen er også etter innføring av ny plan- og bygningslov den 01.07.09 

kommet i utakt med gjeldende lovverk, der uttrykket ””særlige grunner”” er erstattet med et 

mer omfattende krav om begrunnet søknad. ”
 

 

Vurdering/anbefaling: Merknader er i hovedsak etterkommet i siste planforslag. 

 

 

Merknad fra Statens vegvesen, Region nord. 

Brev av 27.05.10: ”Atkomster fra Geitberget har vært vurdert både fra Geitberget og fra E6 

– Storgata. Etter en rekke protester fra beboerne har kommunen valgt at to av dagens 

avkjørsler fra E6 til Geitberget skal erstattes med en felles atkomst FA1 fra E6. 

 

Alternativet i forrige høring var en felles atkomst til E6 og en felles atkomst oppover til 

Geitbergveien. Trafikken til Geitbergveien ledes nå nedover til E6, men istedenfor å følge 

dagens midlertidige avkjørsel, stenges denne og føres inn på eksisterende avkjørsel som nå 

får betydelig mer trafikk. Med mer enn 10 boenheter og ÅDT på nærmere 7000 på E6, betyr 

det at vertikal linjeføring for denne avkjørselen må dimensjoneres og utformes som et kryss 

etter vegnormalen 017 Veg- og gateutforming. Med lastebil som dimensjonerende kjøretøy må 

de første 12 m av atkomstvegen fra gang- og sykkelvegen ha maks. 3% stigning. Stigningen i 

resten av atkomstvegene øker da tilsvarende og det vil bli et betydelig inngrep i terrenget. Vi 

forutsetter også at gang- og sykkelvegen holdes uforandret. 

 

Ved opptegning av linjepålegget bør forholdet mellom horisontal og vertikal målestokk være i 

henhold til vår standard i håndbok 139 slik at det blir forståelig. Slik vi tolker det vedlagte 

linjepålegget er kravet til vertikalkurvatur nærmest gang- og sykkelvegen ikke innfridd. Vi 

ber derfor kommunen beregne linjepålegget på nytt og at vi får oversendt nytt linjepålegg og 

dokumentasjon på stigningen før planen vedtas. 

 

Atkomstvegen FA1 må også ha frisiktsoner i forhold til gang- og sykkelvegen i henhold til 017 

Veg- og gateutforming. 

 

Der atkomstvegen FA1 deler seg blir den uoversiktlig da vegarmene går ned i terrenget. 

Krysningspunktet må utvides og gjøres bedre oversiktlig for trafikanter som kommer ned fra 

bnr. 472 og 295 og har vikeplikt.”   

 

Brev av 10.09.10: ”Planutvalget var på befaring i området ved Geitberget 07.09. 

Administrasjonen hadde satt ut veglinjene i marka for de forskjellige vegalternativene med 

atkomster sørover fra E6 og nordover fra Geitbergveien. 

 

Statens vegvesen har gjennom planhøringen satt krav til utforming av atkomstområdet 

nærmest E6 i henhold til vegnormalen 017 Veg- og gateutforming. Veglinjene ble utsatt med 

høydeanvisninger ut fra geometrikravene nærmest gang- og sykkelvegen og anskueliggjorde 

dermed terrenginngrepene videre inn i boligfeltet. Konsekvensen med hovedatkomst fra E6 

blir betydelig brattere boligatkomster som overskrider anbefalt stigning i boligfelt. Vi 



anbefaler derfor at kommunen går tilbake til opprinnelig hovedatkomstløsning fra 

Geitbergveien for områdene regulert til ren boligbebyggelse. 

 

Det kom opp spørsmål på befaringen om eksisterende bolig 103/295 kan få atkomst fra E6 

som i dag, dersom resten av boligfeltet får atkomst fra Geitbergveien. Vi kan akseptere at en 

slik løsning uten endring av dagens atkomst fra E6. Den midlertidige atkomsten fra E6 

nærmest rundkjøringen må imidlertid stenges når ny hovedatkomst tas i bruk.” 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering av 3 alternativer til vegutløsning og 

endelig anbefaling nedenfor. 

 

 

Uttalelse fra Kommunelege I. 
”Relevante faktorer å vurdere for helsemyndigheten i denne planen er ulempen til støy fra 

trafikk og anleggsvirksomhet, samt eventuelt radonproblematikk. Disse forhold er tatt med i 

reguleringsbestemmelsen og oppfattes som godt ivaretatt. 

 

Det bemerkes at ny bestemmelse i teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven vedrørende 

radonforebygging trer i kraft 1. Juli 2010. Radonsperre i boliger og andre bygg for opphold 

kan unnlates hvis det foreligger dokumentasjon på at det er unødvendig. Ut fra kunnskap om 

radonnivå målt i nærliggende boliger (kartleggingsprosjektet 2009-2010), er det ikke grunn 

til å fravike krav om radonsperre.” 

 

Vurdering/anbefaling: Påpekte forhold er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene og vil bli 

ivaretatt ved fremtidig nybygg i reguleringsområdet. 

 

 

Merknad/protest fra Unni Barkhald (103/1281). 

”Jeg protesterer mot forslaget i alternativ 5. Dette forslaget innebærer at det hovedsakelig er 

min eiendom som berøres. 

 

Den delen av eiendommen som gjelder eksisterende vei vil bli helt verdiløs for meg og vil bli 

liggende som et belte mellom 103/1348 og 103/30. Synes heller ikke det er rett at jeg skal 

legge til rette for adkomst til eiendom 103/1348. Forslaget innebærer også at jeg vil få 

problemer med å kunne fradele til boligtomt i nederste del av eiendommen. 

 

Etter min mening bør eksisterende vei til eiendommene fortsatt benyttes. Man kan fjerne de 

nederste lerketrærne i alleen og på den måten få svingen mindre knapp. Vi kan også fjerne 

greiner i alleen videre oppover dersom dette er et problem for store kjøretøy (se vedlagte 

kart). 

 

Jeg håper at man kan ta dette til etterretning.” 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering av 3 alternativer til vegutløsning og 

endelig anbefaling nedenfor. 

 

 

Merknad fra Jøran A. Engan (103/1348). 

”Viser til siste forslag på regulering av Geitberget, som for meg kun er nest beste forslag. Det 

forrige forslaget, med siste endring var det aller beste, noe jeg helst vil gått god for. El i nor 



bygget, som i utgangspunktet er beregnet bygd i to etasjer i betong, med halvannen etasje i 

trevirke oppå betongen. Kjøpet av den andre tomten var beregnet som en tilleggstomt, hvor 

begge bygningene skulle kunne bygges sammen. Slik reguleringsplanen var da kjøpet ble 

gjort, kunne begge bygningene bygges sammen ettersom vegen til huset ovenfor skulle gå 

rundt den nye tomta. 

 

Jeg håpte virkelig at den andre utgaven av det forrige forslaget til reguleringsplanen skulle 

gå gjennom, og jeg stiller meg undrende til om statens vegvesen vil gå med på dette forslaget. 

 

Hvis dette forslaget går gjennom vil jeg med dette be om tilleggstomt, som kompensasjon for 

det arealet jeg blir avspist med, i forbindelse med denne vegendringen som nå er gjort på 

bekostning av min tomt og mine planer.” 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering av 3 alternativer til vegutløsning og 

endelig anbefaling nedenfor. 

 

 

Planutvalget foretok en befaring i området Geitberget 07.09.10. Statens vegvesen v/Jørn 

Olsen var med på befaringen og har gitt skriftlig merknad til saken, jfr. brev av 10.09.10 

ovenfor under Merknad fra Statens vegvesen Region nord. 

For å utrede ulike alternativ til adkomst til Geitbergområdet har kommunen innhentet faglig 

kompetanse hos A/S Salten Kartdata (SKD) v/Steinar S. Helland som også orienterte på 

befaringen. 

 

Med denne bakgrunn og det som fremkommer for øvrig i saken velger rådmannen å vurdere 3 

ulike alternativ til ny vegutløsning for Geitbergområdet. 

 

Grunnlaget for vurderingene fremkommer i vedlegg av 27.09.10 fra SKD. Her vurderes de 

ulike alternativ med bakgrunn i bl.a. krav som fremsettes fra Statens vegvesen, region Nord. 

 

 



    

Alt. A 

 

Alternativ A er det planforslaget som sist lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 27.04 – 

31.05.10. 

 

Med mer enn 10 boenheter og årsdøgntrafikk (ÅDT) på nærmere 7000 på E6 stiller 

vegvesenet krav om at vertikal linjeføring for denne avkjørselen må dimensjoneres og 

utformes som et kryss etter vegnormalen 017 Veg- og gateutforming. Lastebil skal være 

dimensjonerende kjøretøy slik at de første 12 m av adkomstvegen fra gang- og sykkelvegen 

kan ha maks. 3 % stigning. 

 

Kravet fører til en vesentlig verre situasjon for bygget på gnr. 103/1228 (Sentralservice) med 

adkomst til sine 3 eksisterende garasjer. Dagens adkomst til bolighuset på gnr. 103/295 er 

bratt men vil i en slik utforming bli betydelig brattere (over 14 % stigning som ikke er 

akseptabelt).  

 

Alternativ A fører til et stort terrenginngrep og vil gi en dårlig estetisk løsning. Bl.a. vil eier 

av gnr. 103/1348 få sin tomt beskåret med ca. 250 m².  

 



Det vil altså bli en stor utfordring å anlegge en kryssløsning som beskrevet uten at det vil få 

store negative konsekvenser for boligeiendommen på gnr. 103/295 og forretningseiendommen 

på gnr. 103/1228 og 1348.  

 

Rådmannen vurderer alternativ A som ikke gjennomførbart. 

 

 

 

 
 

Alt. B 

 

Alternativ B er det planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 15.10 – 

15.11.08. 

 

Dette forslaget vil gi vesentlig mindre terrenginngrep og akseptable stigningsforhold på 

kjøreveg FA1. 

 

Eiendommen gnr. 103/621 får sin eiendom beskåret med ca. 200 m². 

 

FA1 planlegges svært nær eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498. 

Av hensyn til snøbrøyting langs dette garasjebygget anbefaler rådmannen at vegen (FA1) 

trekkes 2 m nordover på denne strekningen. 



 

Rådmannen vurderer alternativ B som gjennomførbart. 

 

 

 

 
 

Alt. C 

 

Alternativ C er identisk med alternativ B med den forskjell at gnr. 103/295 og gnr. 103/1228 

får benytte sin nåværende atkomst fra E6 uendret. Statens vegvesen har samtykket i denne 

løsning da dette (få boenheter) ikke utløser samme krav til utforming av krysset mot E6 som 

beskrevet under alternativ A. 

 

Når kjøreforhold (stigningsgrad), inngrep i terrenget og eiendomsinngrep vektlegges 

anbefaler rådmannen alternativ C som det beste alternativet til ny adkomst i Geitbergområdet. 

    

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 



 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-062/10 VEDTAK-  12.10.2010 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

KOM-063/10 VEDTAK-  04.11.2010 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål om inhabilitet. 

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6.1. 

 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Saken utsettes. 

Kommunestyre ber om at ordfører og leder av plan/utvikling tar et snarlig møte med 

Statens vegvesen, for å se om det er mulig å dispensere fra bestemmelsene, og likevel 

kunne utrede avkjørsel for Geitberget ut på en ny avkjørsel på E6. Vegvesenet har 

tidligere “under tvil”, sagt at en slik avkjørsel kan godkjennes, noe kommunestyret 

anser som bindende og førende. 

 

H’s utsettelsesforslag ble vedtatt md 21 mot 9 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

Kommunestyre ber om at ordfører og leder av plan/utvikling tar et snarlig møte med 

Statens vegvesen, for å se om det er mulig å dispensere fra bestemmelsene, og likevel 

kunne utrede avkjørsel for Geitberget ut på en ny avkjørsel på E6. Vegvesenet har 

tidligere “under tvil”, sagt at en slik avkjørsel kan godkjennes, noe kommunestyret 

anser som bindende og førende. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 



Det er avholdt møte med Statens vegvesen den 04.02.2011 i henhold til kommunestyrets 

vedtak. 

 

Til stede på møtet var: Odd Henriksen, ordfører 

    Svein Roger Bådsvik, leder av plan- og utviklingsutvalget 

    Jan-Erik Johansen, avd.ing. plan/utvikling 

    Jørn Ø Olsen, senioringeniør Statens vegvesen 

    Marianne Eilertsen, seksjonsleder Statens vegvesen 

 

Ordfører vil orientere kommunestyret i møte 16. juni d. å. hva angår Statens vegvesen sitt syn 

på saken. 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

KOM-043/11 VEDTAK-  16.06.2011 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål om egen habilitet. 

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner ikke Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 18 mot 8 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner ikke Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Etter anmodning fra Planutvalgets leder legges saken frem på nytt med de samme alternativ 

A, B og C som tidligere utredet. 

 

Rådmannen viser til tidligere utredninger/anbefalinger i saken. 

 

 

 

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §27-2, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget, alternativ C. 

 

Av hensyn til snøbrøyting langs eksisterende garasjebygg på gnr. 103/1498 trekkes 

vegen (FA1) 2 m nordover på denne strekningen. 

 

Bestemmelsenes pkt. 8.6 tas ut. 

 

Protest fra Brit Pedersen tas ikke til følge. 

 

 

PLUT-005/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget ber kommunestyret vedta en reguleringsplan for Geitberget. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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AKUTT FORURENSING I VESTFJORDEN - OVERFØRING AV ANSVAR FRA 

KOMMUNENE TIL STATEN 

   
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 

 
Kommunene har etter Forurensningsloven plikt til å holde beredskap mot og bekjempe tilfeller 

av akutt forurensning. For å samordne og oppnå større slagkraft samarbeider kommunene 

regionalt gjennom IUA-ordningen. 

 

Langs kysten er kommunenes geografiske ansvar for akutt forurensning regulert av grunnlinjen. 

Ansvaret avgrenses av en linje 4 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Derfra og ut er beredskapen et 

statlig ansvar. 

 

Grunnlinjen stenger inne og avgrenser Vestfjorden på en slik måte at store havområder inngår i 

den kommunale beredskapen. Linjen går mellom Rødøy (Myken) og Røst kommune. 

 

De geografiske utfordringene gjør at våre medlemskommuner rundt Vestfjorden er tillagt et 

betydelig større ansvar enn landets øvrige kommuner.  

 

Samtidig er den lokale IUA/kommuneberedskapen pr dato ikke øvd og utstyrt for å håndtere 

hendelser på åpent hav. IUA-ordningen er generelt først og fremst en kystnær beredskap.  

 

I uformelle sammenhenger har vi forstått staten ved Kystverket slik at de i praksis er forberedt på 

å måtte håndtere hendelser i vestfjordbassenget – fordi det er de som har ressursene og utstyret. 

 

Samtidig sitter altså kommunene med beredskapsansvaret. For å bringe konsistens mellom 

beredskapsansvaret og hensiktsmessig håndtering av en ulykkeshendelse foreslår vi en 

overføring av ansvaret for akutt forurensning fra kommunene til staten når det gjelder 

vestfjordbassenget. 

 

Forslaget er konkret med kart og kartpunkter – utarbeidet av Narvik Havn. Forslaget tegner en 

ansvarslinje som i prinsippet følger måten grunnlinjen er bygd opp på, men som følger kysten 

inn i Vestfjorden istedenfor å skjære tvers over fjorden.  

 

Forslaget innebærer at kommunene rundt vestfjordbassenget får et ansvar som i større grad 

harmonerer med det ansvaret som tilligger landets øvrige kommuner. 

 



Blant annet siden Forurensningsloven forholder seg til den enkelte kommune og IUA-ordningen 

kan forstås som et enkeltvedtak fra SFT hjemlet i loven og rettet mot den enkelte kommune, er 

det valgt å organisere denne saken slik at den overtas av den enkelte kommune. 

 

Arbeidet organiseres av det enkelte IUA i forhold til egne medlemskommuner og Salten IUA 

samordner resultatene fra Ofoten IUA og Lofoten og Vesterålen IUA i forhold til å søke Klif. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hvordan reguleres akutt forurensning 
Forhold knyttet til akutt forurensning reguleres av LOV 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot 

forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

 

Loven pålegger kommunene plikt til å holde beredskap, samt aksjonsplikt og bistandsplikt mot 

akutt forurensning. 

 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) er statlig forurensningsmyndighet.  

 

Fra 1. juli 2013 slås Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning til 

Miljødirektoratet. 

  

Kommunene er lokal forurensningsmyndighet. 

 

Langs kysten er kommunenes ansvar regulert etter grunnlinjen, og strekker seg 4 nautiske mil 

utenfor denne. Derfra og ut er beredskapsplikten et statlig ansvar. 

 

Det interkommunale samarbeidet (IUA) er et resultat av et arbeid av SFT (nå Klif). IUA-

regionene slik vi kjenner dem her i nord ble etablert i 1998.  Bodø, Narvik og Sortland er 

vertskommuner. Se kart fra SFT på neste side. 

 

 

 



 



 

IUAs rolle 
Det interkommunale samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 27.  

 

Kommunenes myndighet etter § 43 i forurensningsloven er delegert til det lokale IUA. 

Delegasjonen fritar ikke kommunene fra det selvstendige ansvaret som er gitt etter 

forurensningsloven. 

 

Salten IUA er et samarbeid mellom 11 kommuner i Salten hvor Bodø kommune er 

vertskommune. Administrasjon av utvalget ivaretas av Salten Brann IKS, som det siste halvannet 

år har utført oppdraget på vegne av styret, årsmøtet, medlems- og vertskommune. 

 

Sortland og Narvik er vertskommuner i sine områder. Utvalgene har egne årsmøter og styre. 

Tilsvarende IUA-struktur finnes over hele landet. 

 

Den enkelte kommune er ansvarlig etter loven. Loven omtaler ikke IUAene. I saker som 

behandler kommunenes formelle ansvar må Klif forholde seg til rettssubjektet etter loven, dvs 

den enkelte kommune.  

 

Dette er også bakgrunnen for at dette saksframlegg forberedes for å overtas av den enkelte 

medlemskommune. 

 

 

Hva er akutt forurensning 
Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er 

tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven. 

 

Forurensningen kan være til sjø, land eller luft. 

 

Forurensningen kan bestå av f.eks. oljeprodukter, gasser eller organisk avfall. 

 

Eksempler på akutt forurensning kan være utslipp fra oljeboringen i Nordsjøen, oljeutslipp i 

forbindelse med skipsforlis, utslipp fra verft, tankanlegg eller landbaserte industri. Utslipp 

knyttet til uhell på vei eller bane og fra private oljetanker vil også kunne være akutt forurensning. 

 

Spennvidden for skade, mannskapsinnsats og kostnad ved akutt forurensninger er betydelig. 

 

 

Hvem er ansvarlig for en akutt forurensning 
Forurenser er ansvarlig. Forurenser, kommune og stat har alle et ansvar og samvirkeansvar i 

forbindelse med akutt forurensning.  

 

I utgangspunktet skal forurenser håndtere en akutt forurensning.  

 

Dersom forurenser ikke evner å rydde opp eller forurenser er ukjent, skal kommunen overta 

aksjonen og gjøre den nødvendige innsats. Kommunens aksjonsplikt omfatter all akutt 

forurensning i kommunen, uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. 

 

Dersom den/de kommuner som blir berørt av en hendelse ikke selv klarer å håndtere hendelsen 

skal IUA overta hendelsen. 



 

Er hendelsen av en slik art at heller ikke IUA klarer å håndtere situasjonen vil hendelsen bli 

overtatt av staten ved Kystverket. 

 

Aksjonsplikten på underliggende nivå opprettholdes selv om aksjonsledelsen er overtatt av 

overliggende nivå. 

 

I akuttfasen vil kommunens brannvesen oftest utføre førsteinnsatsen. Ved avsluttet akuttfase vil 

brannvesenet avslutte aksjonen eller overlate hendelsen til forurenser, kommune eller IUA. 

 

I forbindelse med skipstrafikk gjelder det samme, men her er det eget regelverk som begrenser 

eieransvaret og ansvaret blir oftest ivaretatt gjennom internasjonale skipsforsikringsordninger og 

fond. 

 

Nærmere om grunnlinjen 
Grunnlinjen reguleres av LOV 2003-06-27 nr 57: Lov om Norges territorialfarvann og 

tilstøtende sone [territorialfarvannsloven]. 

Norges territorialfarvann består av sjøterritoriet og de indre farvann. 

Grunnlinjene danner yttergrensen for de indre farvann og utgangspunktet for beregningen av 

sjøterritoriet og jurisdiksjonsområdene utenfor i samsvar med folkeretten. 

Kongen fastsetter grunnlinjene i forskrift. Er grunnlinjen ikke fastsatt i forskrift, følger den 

lavvannslinjen langs kysten.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Problemstilling 
Langs kysten er kommunenes geografiske ansvar for akutt forurensning regulert av grunnlinjen. 

Ansvaret avgrenses av en linje 4 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Derfra og ut er beredskapen et 

statlig ansvar. 

 

Grunnlinjen stenger inne og avgrenser Vestfjorden på en slik måte at store havområder inngår i 

den kommunale beredskapen. Linjen går mellom Rødøy (Myken fyr) og Røst kommune (vest av 

Skomvær fyr). 

 

De geografiske utfordringene gjør at våre medlemskommuner rundt Vestfjorden er tillagt et 

betydelig større ansvar enn landets øvrige kommuner.  

 

Samtidig er den lokale IUA/kommuneberedskapen pr dato ikke øvd og utstyrt for å håndtere 

hendelser på åpent hav. IUA-ordningen er generelt først og fremst en kystnær beredskap.  

 

I uformelle sammenhenger har vi forstått staten ved Kystverket slik at de i praksis er forberedt på 

å måtte håndtere hendelser i vestfjordbassenget – fordi det er de som har ressursene og utstyret. 

 

Samtidig sitter altså kommunene med beredskapsansvaret. For å bringe konsistens mellom 

beredskapsansvaret og hensiktsmessig håndtering av en ulykkeshendelse foreslår vi en 

overføring av ansvaret for akutt forurensning fra kommunene til staten når det gjelder 

vestfjordbassenget. 

 



 

Forslag til ny grense for ansvarsovergang mellom kommunene og staten 
Forslaget til ny ansvarslinje er som vist i underliggende kart. 

 

 

 

 

Havområdet mellom de røde strekene er foreslått å gå over fra å være et kommunalt ansvar til å 

bli et statlig ansvar. 

 

Forslaget viser en ansvarslinje som i prinsippet følger måten grunnlinjen er bygd opp på, men 

som følger kysten inn i Vestfjorden istedenfor å skjære tvers over fjorden.  

 

Klif har i formelle sammenhenger orientert om at dagens regel om at kommunene har ansvaret 

inntil 4 nautiske mil utenfor grunnlinjen etter hvert vil bli endret slik at ansvarsovergangen 

sammenfaller med grunnlinjen. Forslaget innebærer derfor at kommunene rundt 

vestfjordbassenget får et ansvar som harmonerer med det ansvaret som tilligger landets øvrige 

kommuner. 

 

Foreslått ansvarslinje er nærmere definert som posisjonspunkter i vedlegg. 

 

 

 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen vedtar å søke statlig forurensningsmyndighet (Klif eller nye 

Miljødirektoratet) om at kommunens ansvar for akutt forurensning begrenses og 

avgrenses geografisk som beskrevet i dette saksdokument. 

2. Kommunen ber om at søknadsarbeidet samordnes av det enkelte IUA i forhold til egne 

medlemskommuner og at Salten IUA skriver en endelig felles søknad som oversender til 

statlig forurensningsmyndighet.  

3. Søknad forutsetter at alle berørte kommuner fatter likelydende vedtak. 

 

 

 

PLUT-006/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunen vedtar å søke statlig forurensningsmyndighet (Klif eller nye 

Miljødirektoratet) om at kommunens ansvar for akutt forurensning begrenses og 

avgrenses geografisk som beskrevet i dette saksdokument. 

2. Kommunen ber om at søknadsarbeidet samordnes av det enkelte IUA i forhold til egne 

medlemskommuner og at Salten IUA skriver en endelig felles søknad som oversender til 

statlig forurensningsmyndighet.  

3. Søknad forutsetter at alle berørte kommuner fatter likelydende vedtak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN OM *PRISKONTROLL* I 

KONSESJONSLOVEN 

   

 
Vedlegg: Høringsbrev – forslag om å oppheve bestemmelsen om «priskontroll» i konsesjonsloven, datert 

4.12.2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve § 9 første ledd nr 1 

i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Høringsfrist 1. februar 2014.  

 

Bestemmelsen som foreslås opphevet sier at det ved avgjørelsen av en søknad om konsesjon på 

erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål skal legges særlig vekt på om den avtalte 

pris til godeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.   

 

Forslaget om å oppheve priskontrollen begrunnes med at den kan ha uheldige virkninger for 

landbruket, bl a fordi den kan dempe investeringslysten hos eierne. Eiere av landbrukseiendom 

vil ikke være innstilt på å foreta investeringer som ikke kan påregnes avspeilet i den pris 

konsesjonsmyndighetene vil godta ved et senere salg.  

 

Det er videre begrunnet med at priskontrollen kan bidra til å svekke eiernes motivasjon til å selge 

hele eller deler av eiendommen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Jfr gjeldende konsesjonslov har kommunene som oppgave å fastsette prisen på 

landbrukseiendommer slik at det skal være mulig for den nye eieren å finansiere kjøpet med de 

fremtidige inntektene fra gårdsdriften.  

 

Priskontrollen gjelder ikke for bebygde konsesjonspliktige eiendommer hvor kjøpesummen er 

under 2,5 millioner.  

 

Eiendommer uten bebyggelse som har produktive jordbruks- eller skogbruksarealer er underlagt 

prisvurdering.  

 

Det er vanskelig å forutse den forventede virkningen av at prisvurderingen oppheves.  

 

I vårt distrikt er det i dag få bebygde landbrukseiendommer som omsettes for over 2,5 millioner.  



I første omgang forventes avvikling av priskontrollen derfor å ha innvirkning på omsetning av 

ubebygde arealer/tilleggsjord som er underlagt prisvurdering når arealet er større enn 2 dekar.  

 

Avvikling av priskontrollen vil sannsynligvis bidra til at flere vil selge, samtidig kan en se for 

seg at det i attraktive områder kan bidra til å drive prisen på eiendommene opp til et nivå hvor 

gårdbrukere som har behov for tilleggsjord ikke finner det lønnsomt å kjøpe.  

 

I dag velger mange å fradele tunet og selge landbruksarealene til bestående bruk. Tunet med 

påstående bygninger kan da omsettes fritt til markedspris. Hvis priskontrollen blir opphevet kan 

det føre til at flere småbruk med god bebyggelse blir solgt som en enhet og det vil føre til mindre 

tilgang på tilleggsjord.  

 

Rådmannen ber plan- og utviklingsutvalget vurdere høringsuttalelse til den nye 

forsøksordningen.  

 

Rådmannen fremmer saken uten innstilling. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

 

 

PLUT-007/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fauske kommune vil ikke gå inn for å oppheve priskontroll på landbrukseiendommer. 

Dette med bakgrunn i at det er behov for at yngre generasjoner som ønsker å drive ned 

jordbruk, skal ha en mulig økonomisk adgang til å skaffe seg landbrukseiendom. Det er 

ikke ønskelig å få en utvikling der landbrukseiendommer blir solgt til andre formål til 

høystbydende. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune vil ikke gå inn for å oppheve priskontroll på landbrukseiendommer. 

Dette med bakgrunn i at det er behov for at yngre generasjoner som ønsker å drive ned 

jordbruk, skal ha en mulig økonomisk adgang til å skaffe seg landbrukseiendom. Det er 

ikke ønskelig å få en utvikling der landbrukseiendommer blir solgt til andre formål til 

høystbydende. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 

   

 
Vedlegg: Brev fra Miljøverndepartementet datert 03.12.2013 

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 

 

Saksopplysninger: 

 

Regjeringen har besluttet å iverksette en forsøksordning for perioden 2014 – 2018 med adgang 

for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging 

etter plan- og bygningsloven.  

 

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en 

standardisert forskrift for forsøket. Kommunestyret må vedta forskriften innen 1. april 2014.  

 

Eksisterende forsøksordning som Fauske kommune deltar i, avvikles med virkning fra 1. mai 

2014.  

 

Fauske kommunestyre vedtok i sak 048/13 den 20.06.2013 å søke deltakelse i den nye 

forsøksordningen med snøscooterløyper. 

 

Alle kommuner som meldte sin interesse og som vedtar forskriften innen fristen, kan delta i 

ordningen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommunestyre har tidligere vedtatt å søke om deltakelse i det nye forsøket med 

snøscooterløyper.  

 

Det er nå utarbeidet en forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, forskriften må 

vedtas av de kommuner som ønsker å være med i forsøket.  

 

Rådmannen tilrår at fremlagte forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper vedtas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark videreføres i hht ny 

forskrift etter 1.5.2014.  

 

3. Rådmannen bes iverksette gjennomgang av gjeldende kommunedelplan med tema 

motorferdsel.  

 

 

PLUT-008/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo følgende endring i pkt. 3: 

3. Rådmannen bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av motorferdselsplanen i 

henhold til ny prøveordning. Planen tas opp til endelig godkjenning senest i årsskifte 

2015. 

 

AP’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Gjeldende kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark videreføres i hht ny 

forskrift etter 1.5.2014.  

 

3. Rådmannen bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av motorferdselsplanen i 

henhold til ny prøveordning. Planen tas opp til endelig godkjenning senest i årsskifte 

2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED TEMA 

MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR ELGBEITETAKSERING OG 

ELGTELLING I 2014 

   

 
Vedlegg:  Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om ferdsel i utmark og vassdrag for 

elgbeitetaksering og elgtelling dat. 27.11.2013 

 Brev fra Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde v/Peder Strømme 

 Kart over området  

 Uttalelse fra Fylkesmannen datert 17.12.2013 

 

 

 
  

 

Saksopplysninger: 

 

Det søkes om dispensasjon fra kommunedelplan med tema motorferdsel i utmark og vassdrag for 

Fauske kommune i forbindelse med elgbeitetaksering og elgtelling i området til 

Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde for årene 2014 til 2017. 

 

Viltforvaltningen i kommunen skal, i samarbeid med jaktrettshaverne/ jaktlagene i 

Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde, utføre gransking av vinterbeite for elg samt elgtelling 

hovedsakelig i Lakså – Nordaldalføret til og med Øvrevatnet, pluss området utover inkludert 

Stifjell, samt Sjønstå – Tveråmo/Skofferdalen. 

 

For å kunne ta mest mulig riktige beslutninger i elgforvaltningen i kommunen er vi avhengige av 

å ha så mange data som mulig tilgjengelige. I tillegg til Sett Elg opplysninger (gitt av jegerne 

under jakta), observasjoner gjennom året, meldinger om skader etc. er det også viktig å reise ut i 

felten og se hvordan beitesituasjonen er vinterstid og også foreta en telling av elg. 

 

Det ble også i 2013 foretatt beitegransking og telling av elg i samme område som det nå søkes 

om. Gjentatte beitegranskinger og elgtellinger er viktig for å se utviklingen over et lengre 

tidsrom. 

 

Det beregnes årlig inntil 2 dager for beitegranskingen og inntil 3 dager for elgtellingen. Ved 

beitegranskingen er det behov for tillatelse /dispensasjon for 3 snøscootere pr. dag og for 

elgtellingen 10 snøscootere pr. dag for å kunne utføre arbeidet over et så stort geografisk område 

som dette. 

 



Tiltakene tenkes gjennomført i tidsrommet 1. februar – 31. mars 2014 og vil bli utført i regi av 

Viltforvaltningen i kommunen med hjelp av jaktrettshaverne / jaktlagene i Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde.  

 

Det vil bli innhentet grunneieres tillatelse før tiltakene gjennomføres. 

 

Søknaden er sendt på høring til Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Balvatn reinbeitedistrikt, 

Duokta reinbeitedistrikt 

 og Reindriftsforvaltningen i Nordland. 

 

Følgende høringsuttalelser er innkommet innen fristen: 

 

Fylkesmannen i Nordland, som bl.a. uttaler at: «Forsøksprosjektet som Fauske kommune har 

deltatt i når det gjelder motorferdsel avvikles med virkning 1. mai 2014. Det er derfor ikke 

hensiktsmessig å gi dispensasjon for flere år enn 2014» 

 

Videre påpeker Fylkesmannen at søknaden må vurderes ut fra plan- og bygningsloven § 19-2 og 

at det må foretas en vurdering om det er nødvendig å benytte snøscootere og at det må lages plan 

for kjøringen. Fylkesmannen kjenner ikke til at det fins arter eller naturtyper som det er 

nødvendig å ta spesielt hensyn til når det gjelder motorferdsel i den aktuelle perioden men 

forutsetter at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunen anser det som viktig å ha så mye data som mulig tilgjengelig for at jaktrettshaverne 

og kommunen kan ta de rette beslutningene når det gjelder forvaltningen av elgstammen i 

kommunen. Det er derfor viktig å både reise ut og granske vinterbeitene og å foreta en telling av 

elgstammen jevnlig. Beitegransking og elgtelling over flere år vil kunne gi et godt bilde på 

utviklingen av beitene og elgbestanden i området. Dette er med å danne grunnlag for fastsetting 

av bl.a. minstearealet for felling av elg og for utarbeidelse av kommunale målsettinger. 

 

I søknaden fra kommunens viltforvaltning er det angitt behov for kjøring med 10 snøscootere pr. 

dag i inntil 3 dager til telling av elg og 3 snøscootere pr. dag i 2 dager til beitegransking. Hvis 

vær og føreforhold er gode kan elgtellingen og beitegranskingen utføres på 1 dag for hvert tiltak. 

I tilfelle dårlige forhold må en ta høyde for at det må brukes lengre tid og flere dager.  

 

Nedrevann/Øvrevann bestandsplanområde sitt geografisk område som berøres av tiltakene utgjør 

ca. 54 500 dekar og består av kupert terreng med både lavland og høyfjellsområder. 

Størsteparten av områder har ikke veiforbindelse. Tellingen må utføres så konsentrert som mulig 

og det er ikke praktisk mulig å foreta all tellingen til fots i terrenget. Deler av tellingen vil kunne 

utføres til fots/ på ski men hovedjobben må utføres ved hjelp av snøscooter slik at en bruker 

minst mulig tid og reduserer muligheten for feil i observasjonene. Det utarbeides plan for hvor 

og når tiltakene skal utføres og kjøreruter inntegnes på kart, som godkjennes av rådmannen, før 

iverksetting. 

 

I bestemmelsene i tilknytning til Kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag i 

Fauske kommune § 4 heter det at kommunens planutvalg kan gi dispensasjon når særlige 

grunner foreligger, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2, og motorferdselsloven § 6. 



 

Dispensasjonssøknaden omfatter for det meste C-områder, men også noen områder betegnet som 

A eller B. 

 

Registreringer av dette slag (beitegransking og elgtelling) er foreteelser som bør gjøres med 

jevne mellomrom og som er viktige å få utført for elgforvaltningen i kommunen. 

Viltforvaltningen har søkt om tillatelser i en 3-års periode. Forsøksprosjektet som Fauske 

kommune har deltatt i når det gjelder motorferdsel avvikles med virkning fra 1. mai 2014. I 

likhet med Fylkesmannens uttalelse anses det mest hensiktsmessig at det i denne omgang kun gis 

dispensasjon for 2014. 

 

Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §7 jf §§ 8-12 i samme lov. 

 

Kunnskapsgrunnlaget, etter Naturmangfoldlovens § 8 vurderes som godt nok. Søk i natur- og 

artsdatabaser samt kommunens kjennskap til området gir ikke grunn til å tro at det fins arter eller 

naturtyper som det må tas spesielt hensyn til i den aktuelle perioden. Etter § 9 og Føre-var-

prinsippet så vil kommunen påse at motorferdselen utføres så aktsomt og hensynsfullt som mulig 

for å unngå eventuelle skader og ulemper. Lovens §§ 10 og 11 anses ikke relevant for utredning. 

§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  anses som oppfylt da bruk av snøscooter på 

vinterstid med snødekke ikke vil påføre naturen skader. 

 

. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1 og 19-2 og motorferdselsloven § 6 

innvilges Viltforvaltningen i Fauske, i samarbeid med Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde, søknad om dispensasjon fra bestemmelsene for motorferdsel i 

utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtelling,  med inntil 2 dager med 3 

snøscootere pr. dag for beitegransking og inntil 3 dager med 10 snøscootere pr. dag for 

elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 1. februar – 31. mars 2014, i h.h.t § 4 i 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune. 

 

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

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

Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte 

dispensasjon for motorferdsel i utmark ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper 

og/eller rødlistearter. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 Grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 Det lages plan, som godkjennes av rådmannen, for hvordan beiteregistreringen 

og elgtellingen skal foregå og tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 

 

 

PLUT-009/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1 og 19-2 og motorferdselsloven § 6 

innvilges Viltforvaltningen i Fauske, i samarbeid med Nedrevann/Øvrevann 

bestandsplanområde, søknad om dispensasjon fra bestemmelsene for motorferdsel i 

utmark og vassdrag for elgbeitegransking og elgtelling,  med inntil 2 dager med 3 

snøscootere pr. dag for beitegransking og inntil 3 dager med 10 snøscootere pr. dag for 

elgtelling,  gjennomført i tidsrommet 1. februar – 31. mars 2014, i h.h.t § 4 i 

bestemmelsene for motorferdsel i utmark og vassdrag i Fauske kommune. 

 

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

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

Naturbasen og Artsdatabanken og den kunnskap saksbehandler selv har, synes omsøkte 

dispensasjon for motorferdsel i utmark ikke å komme i konflikt med verdifulle naturtyper 

og/eller rødlistearter. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen: 

 Grunneierne må ha gitt samtykke før motorferdselen kan finne sted 

 Det lages plan, som godkjennes av rådmannen, for hvordan beiteregistreringen 

og elgtellingen skal foregå og tegnes inn på kart hvor kjøringen skal skje. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2 

   

 
Vedlegg: Detaljregulering for Lyngveien 2 (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

Entertain Invest AS, v/Paul Gunnar Jansen fremmer privat forslag til detaljregulering for 

Lyngveien 2. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD). 

 

Planområdet omfatter gnr. 102, bnr. 577 og gnr. 102. bnr. 445, tilhørende Entertain Invest AS og 

del av gnr. 102, bnr. 320, tilhørende Fauske kommune. Totalt areal for planområdet er på ca. 2,3 

daa og ligger like nordvest for Rognveien og nordøst for Lyngveien. Området består av en 

eksisterende bygning, asfaltområde og grøntområde. 

 

Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformål fra forretning til bolig og legge til rette 

for 7 leiligheter med tilhørende atkomst, parkering og lekeområde. 

 

PLANFORSLAGET INNEHOLDER FØLGENDE AREALFORMÅL: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG: BOLIG, GARASJE, LEKEPLASS, ANNET UTEOPPHOLDSAREAL. 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: FELLES ATKOMST, PARKERINGSPLASSER, 

GANGVEG, GANG-/SYKKELVEG. 

 

Området inngår i gjeldende reguleringsplan for Sjåheia stadfestet av fylkesmannen 05.08.1980 

og i gjeldende reguleringsplan for Sjåheia – endring F1, F3 og B8 vedtatt av kommunestyret 

09.05.1983. I Sjåheia er området avsatt som forretning, F2 og i Sjåheia – endring er området 

avsatt som gangveg/fortau. 

 

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

Med bakgrunn i oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i planbeskrivelsen. 

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

kommentarer direkte til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Kommentar fra barnas representant er som følger: 



Jeg har ingen innvendinger til forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. Det ser ut til at barn 

og unge er godt ivaretatt i forslaget. 

I planbeskrivelsens punkt 2.3 bør imidlertid Hauan barnehage nevnes sammen med Hauan skole. 

 

Hauan barnehage er lagt til i punkt 2.3 i planbeskrivelsen. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved 

føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-010/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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Sak nr.:    011/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

OMRÅDEREGULERING FOR JAKOBSBAKKEN - DELEGERING TIL RÅDMANNEN 

FOR Å INNHENTE UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNENS 

KULTURMINNEAVDELING 

   

 
Vedlegg: Bestemmelser knyttet til OMRÅDEREGULERING FOR JAKOBSBAKKEN i Fauske kommune, 

datert 10. januar 2012 

 

Saksopplysninger: 

 

Det vises til bestemmelser knyttet til Områderegulering for Jakobsbakken, sist revidert 10. januar 

2012. Fellesbestemmelsene i § 2.2 beskriver detaljert hva som tillates ved restaurering og 

gjenoppbygging. 

  

I kulepunkt 6 under § 2.2 Fellesbestemmelser heter det: 

«Alle gjenoppbygginger, utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på ytterpanel, 

karmer etc. skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg til godkjenning. Planutvalget skal 

forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes vedtak.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Slik bestemmelsen er formulert må plan- og utviklingsutvalget fatte vedtak om å forelegge slike 

saker for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse.  

 

Rådmannen anbefaler at plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse 

fra kulturminneavdelingen. Slik fullmakt vil kunne gi kortere behandlingstid av sakene ettersom 

uttalelse kan innhentes fortløpende uavhengig av neste berammet møte i plan- og 

utviklingsutvalget.  

 

Ordningen fratar ikke plan- og utviklingsutvalget myndighet. Når uttalelse er innhentet vil saken 

bli forelagt plan- og utviklingsutvalget til avgjørelse.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse fra 

fylkeskommunenes kulturminneavdeling i saker som gjelder alle gjenoppbygginger, 

utvidelser og fasadeendringer innenfor regulert område for Jakobsbakken, jfr § 2.2 

Fellesbestemmelser.  

 

 



PLUT-011/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse fra 

fylkeskommunenes kulturminneavdeling i saker som gjelder alle gjenoppbygginger, 

utvidelser og fasadeendringer innenfor regulert område for Jakobsbakken, jfr § 2.2 

Fellesbestemmelser.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/30      
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Sak nr.:    012/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

NATHALIE B. STEINBAKK - SØKNAD OM TILSKUDD VED KJØP AV BOLIGTOMT 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Nathalie Brekke Steinbakk, datert 4.11.2013 

Retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune, vedtatt 11.02.2010 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Nathalie Brekke Steinbakk, Fauske, om tilskudd til kjøp 

av boligtomt.  

 

Fauske kommunestyre vedtok den 11.02.2010 reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av 

boligtomt i Fauske kommune.  

 

Søkeren har kjøpt boligtomt med nyoppført bolig, søkeren er registrert som eier med 50 % andel 

fra 9.1.2013, ferdigattest på boligen er utstedt den 13.11.2013. Opprinnelig eides tomta ev et 

byggefirma som sto som ansvarlig for oppføring av bygget.  

 

I retningslinjene pkt 1 heter det. 

 

«Fauske kommune gir et tilskudd stort 50 000,- til personer/førstegangsetablerere som kjøper 

boligtomt for første gang i Fauske kommune.  

Tilskuddet gjelder ved kjøp av privat eller kommunal boligtomt, hvor søker skal føre opp egen 

bolig. Tilskuddet gis etter søknad.  

Som førstegangsetablerer regnes personer som tidligere ikke har eid/avhendet egen 

bolig/leilighet.  

Ordningen gjelder ikke ved kjøp av brukt bolig eller leilighet.» 

 

Videre heter det i pkt 2.1: 

 

«Ordningen gjelder for privatpersoner og kan ikke knyttes opp mot byggefirmaer.» 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Søkeren er under 30 år og har ikke tidligere eid bolig eller leilighet. 

 

Søkeren har kjøpt tomt av et byggefirma med påstående ny innflyttingsklar bolig. 

 



I 2011 behandlet planutvalget en sak hvor det ble søkt om tilskudd til kjøp av tomt med 

påstående bolig som ikke var fullført ved overtakelsen, tomtekjøper sto selv for fullføring av 

bygget. Planutvalget valgte den gang å innvilge søknaden.  

 

Rådmannen vurderer det slik at grensene for hvor en kan gi tilskudd fortsatt er uklare, Det er gitt 

tilskudd til bolig under oppføring, men det er ikke avklart hvor langt byggearbeidene kan være 

kommet eller om det kan gis tilskudd der bolig er ferdigstilt ved overtakelsen.    

 

Rådmannens vurdering er at denne saken ikke faller inn under ordningen om tilskudd til kjøp av 

tomt. Søkeren har kjøpt tomt med innflyttingsklar bolig og har ikke selv bidratt ved oppføring av 

boligen.    

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes.  

 

Kjøp av tomt med innflyttingsklar bolig faller utenom ordningen om tilskudd ved kjøp av 

boligtomt i Fauske kommune. 

 

 

PLUT-012/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Jens-Erik Kosmo (AP) foreslo nytt 2. avsnitt: 

Planutvalget ber kommunestyret om å ta opp retningslinjer for støtte til kjøp av 

boligtomter, og vurdere om disse er tilpasset de samfunnsendringene om til en hver tid 

gjør seg gjeldende innen boligbygging. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) forslo følgende endring i 1. avsnitt: 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes etter gjeldende regelverk. 

 

AP’s forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Nathalie B. Steinbakk om tilskudd til kjøp av boligtomt kan ikke 

imøtekommes etter gjeldende regelverk. 

 

Planutvalget ber kommunestyret om å ta opp retningslinjer for støtte til kjøp av 

boligtomter, og vurdere om disse er tilpasset de samfunnsendringene om til en hver tid 

gjør seg gjeldende innen boligbygging. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SA-ANLEGG AS - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEAREALER PÅ VESTMYRA 

   

 
Vedlegg: Søknad fra SA-Anlegg AS, datert 25.11.2013 m/kartskisse. 

Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske. 

 

Saksopplysninger: 

 

SA-Anlegg AS har i brev datert 25.11.2013 sendt henvendelse til Fauske kommune om kjøp og 

opsjon av et areal på til sammen 18 mål på Vestmyra.  

 

Det ønskes en avtale med kommunen der 18 000 m
2
 kjøpes trinnvis i en periode på 6 år, med 

kjøp av ca 3 000 m
2
 hvert år.  

 

Formålet med ervervet er å opparbeide areal for utvikling av egen bedrift og for videresalg til 

andre. Bedriften skal i gang med en anleggsjobb der de skal overta stein fra drift av en tunell på 

Reitan og planen er å foreta masseutskifting på hele arealet.  

 

Området er i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, avsatt til forretning/industri. Det er 

etablerert andre virksomheter i området bl a IRIS Miljøtorg. 

 

Det omsøkte område består av et myrlag på leire, det har beliggenhet inntil en registrert 

kvikkleireforekomst.  

 

I samme område har Fauske Lysverk et ønske om å etablere fjernvarmeanlegg. En henvendelse 

vedrørende dette ble mottatt i mars i år der det ble framsatt to tomteforslag, det ene ved IRIS og 

det andre ved Vestmyra ungdomsskole. Henvendelsen har vært til vurdering i forbindelse med 

planlegging av ny skole på Vestmyra. Det er nå gitt muntlig tilbakemelding om at det ikke kan 

avsettes tomt inne på skoleområdet til fjernvarmeanlegget.  

 

Arealbehovet for et fjernvarmeanlegg vil være ca 4 dekar.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det søkes om kjøp og opsjon på et areal på 18 mål. Det foreligger ikke konkrete planer for bruk 

av arealet utover at det skal opparbeides til næringsformål ved at myrmassene skiftes ut med 

stein. 

 

Jfr retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer skal opsjoner på næringstomter normalt 

ikke gis. I de tilfeller det gis opsjon skal det betales en opsjonsavgift på 3,5 % pr år. 



 

Det er flere interessenter på tomtearealene. Rådmannen er positiv til salg av 3 dekar til SA-

Anlegg og 4 dekar til Fauske Lysverk i dette området. Tomtene må utformes slik at de ikke 

hindrer atkomst til bakenforliggende arealer.   

 

Før opsjon kan vurderes må det foreligge mer konkrete planer for fremtidig bruk av arealene som 

det søkes om opsjon på. 

 

Det vil bli stilt krav om grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten før det gis 

tillatelse til masseutskiftning/bygging i området.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra SA-Anlegg om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 

på Vestmyra innvilges med inntil 3 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Søknad om opsjon på ytterligere 15 000 m
2
 innvilges ikke.  

 

 

PLUT-013/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

SA-Anlegg fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. Planutvalget vil 

behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 

 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra SA-Anlegg om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 

på Vestmyra innvilges med inntil 3 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Søknad om opsjon på ytterligere 15 000 m
2
 innvilges ikke.  

 

SA-Anlegg fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. Planutvalget vil 

behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FAUSKE LYSVERK AS - KJØP AV TOMT I TIL FJERNVARMEANLEGG PÅ 

VESTMYRA 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Fauske Lysverk AS datert 7.3.2013 

Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske Lysverk har over lang tid vært i kontakt med Fauske kommune vedrørende etablering av 

et fjernvarmeanlegg i Fauske sentrum. Flere tomtealternativ er blitt vurdert.  

 

I et brev datert 7.3.2013 er det framsatt to alternative tomter. I denne henvendelsen ber Fauske 

Lysverk om at det vurderes to tomtealternativer hvor av det ene ligger ved Iris på Vestmyra 

mens det andre ligger inne på Vestmyra skoleområde.  

 

Søkeren har opplyst at det er behov for en tomt med størrelse ca 4 dekar.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

For å få til effektiv drift og lavest mulig kostnader er det en fordel at avstanden mellom 

fjernvarmeanlegget og brukeren er kortest mulig.  

 

Henvendelsen har vært til vurdering i forbindelse med planlegging av ny skole på Vestmyra. Det 

er nå gitt tilbakemelding om at det ikke kan avsettes tomt til fjernvarmeanlegget inne på 

skoleområdet. Det tomtealternativ som gjenstår er tomta ved Iris på Vestmyra. Tomta har en 

beliggenhet med kort avstand til Vestmyra skoleområde og næringsområdene på Krokdalsmyra.  

 

Rådmannen tilrår at det fradeles tomt på ca 4 dekar til Fauske Lysverk for etablering av et 

fjernvarmeanlegg. Tomta må utformes slik at atkomst til bakenforliggende arealer ikke blir 

hindret.  

 

Det vil bli stilt krav om grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten før det gis 

tillatelse til bygging på tomta.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 



Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-014/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET. 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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GABRIELSEN BYGG AS - SØKNAD OM KJØP AV INDUSTRITOMT PÅ SØBBESVA 

INDUSTRIOMRÅDE 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Gabrielsen Bygg AS, datert 1.12.1013 m/kartskisse. 

Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske. 

 

Saksopplysninger: 

 

Gabrielsen Bygg AS søker i brev datert 1.12.2013 om tillatelse til erverv av en parsell stor ca 

1.324 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde. Omsøkt 

tomt omkranser gnr 103 bnr 1581 som Gabrielsen Bygg AS har kjøpt privat.  

 

Videre søker Gabrielsen Bygg AS om opsjon på ytterligere to parseller på til sammen 3.780 m
2
 

på hhv 2 og 3 år. 

 

Det er opplyst i søknaden at tomtene skal brukes til utvikling av eksisterende næring. Gabrielsen 

Bygg AS driver virksomhet med utleie av næringseiendom. Bedriften eier fra før eiendommen 

gnr 103 bnr 1331.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

 På Søbbesva industriområde kan det oppføres industri- kontor- og lagerbygg. Det er opplyst at 

arealet skal brukes til utvikling av eksisterende næring. Arealbruken er i tråd med vedtatt 

reguleringsplan. Tomta vil ha atkomst fra Bergverksveien.  

 

I F-sak 029/11 behandlet formannskapet en søknad om erverv av tilleggstomt til Fauske Glass & 

Ramme AS. I denne saken var atkomstproblematikken til bakenforliggende arealer mellom 

Industriveien og Bergverksveien tema. Søknaden fra Fauske Glass & Ramme AS ble innvilget. 

Formannskapet vedtok i samme vedtak å gi rådmannen i oppdrag å foreta en revisjon 

oppdatering av gjeldende reguleringsplan for Søbbesva. Begrunnelsen for dette var at gjeldende 

plan for Søbbesva er av elder dato og er moden for revisjon, samt å sikre atkomst til de 

bakenforliggende arealene mellom Industriveien og Bergverksveien. Dette arbeidet er ikke 

igangsatt.  

 

Omsøkt areal er med sin beliggenhet sikret atkomst fra Industriveien og rådmannen kan ikke se 

at en ikke revidert reguleringsplan skal være til hinder for å innvilge søknad fra Gabrielsen Bygg 

AS om kjøp av parsell, merket nr 2 på vedlagte kart.  

 



Søknad om kjøp av 1.324 da stor parsell anbefales innvilget til pris fastsatt til kr 160,- pr m
2
 

henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det søkes videre om opsjon på to parseller for mulig fremtidig utvidelse av 

næringsvirksomheten. I hht vedtatte retningslinjer for salg av kommunale næringsarealer skal 

opsjon normalt ikke gis, jfr pkt 6 i retningslinjene.  

 

Rådmannen anbefaler at det ikke innvilges opsjon, det foreligger ikke konkrete utbyggingsplaner 

for utvidelse av bedriften. Et annet moment er at kommunen bør være forsiktig med å inngå 

bindende avtaler om disponering av arealene i det omsøkte område før reguleringsplanen er 

revidert.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Gabrielsen Bygg AS om erverv av ca 1.324 da av Fauske kommunes eiendom 

gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde godkjennes.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Søknad om opsjon på to parseller på til sammen 3.780 m
2
 på hhv 2 og 3 år innvilges ikke.  

 

 

PLUT-015/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Gabrielsen Bygg AS fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. 

Planutvalget vil behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 

 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Gabrielsen Bygg AS om erverv av ca 1.324 da av Fauske kommunes eiendom 

gnr 103 bnr 11 på Søbbesva industriområde godkjennes.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m
2
 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato.  

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

Søknad om opsjon på to parseller på til sammen 3.780 m
2
 på hhv 2 og 3 år innvilges ikke.  

 

Gabrielsen Bygg AS fremlegger en konkret plan for kjøp av resterende område. 

Planutvalget vil behandle et evt. salg av resterende område etter en konkret plan. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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109/4 - TROND ERIK RØRVIK - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM - KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK I SAK  NR  146/13 

DATERT 15.11.2013 

   
Vedlegg:  

 

 

 

1. Søknad om fradeling av tomt for eksisterende hytte vedlagt kartkopi med omsøkte 

hyttetomt avmerket. 

2. Div kartkopier ved skogbrukssjefen 

3. Administrativ sak nr 146/13, datert 15.11.2013 

4. Klageskriv fra Trond Erik Rørvik, datert 25.11.2013  

 

Saksopplysninger: 

 

I klageskriv fra Trond Erik Rørvik datert 25.11.2013 klages det på at det i administrativ sak nr 

146/13 ikke ble gitt tillatelse til fradeling av tomt på 1,5 dekar for eksisterende hytte som 

strekker seg til offentlig bilvei, slik det ble søkt om. Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av 

tomt på 1 dekar som ikke skal ligge nærmere bilveien enn 20 meter slik det fremgår av sakens 

vedtaket som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i administrativ sak nr 146/13: 

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

fradeling av omsøkte hyttetomt på 1,5 dekar idet dette ikke legger til rette for en tjenlig 

bruksstruktur for eiendommen. En slik vurdering støttes også av at omsøkte areal ligger i 

område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-A-område hvor det kun er tillatt 

med tiltak knyttet til stedbunden næring. 

 

Siden det her søkes om tomt for eksisterende hytte som allerede legger beslag på noe areal for 

bebyggelse og aktivitet gis det likevel tillatelse til fradeling av et areal på opp til maksimum 1 

dekar for eksisterende hytte. Tomtegrensa mot nordvest må ikke ligge nærmere bilveien enn 20 

meter.  

 

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

arealdel § 3.1 a) for fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av hyttetomt på 1 

dekar for eksisterende hytte.» 

 

I klagen pekes det på at siden en del av arealet mellom hytta og Vallvatnet går nokså bratt ned 

mot vatnet og er vanskelig å ferdes i, så blir det for lite areal i forbindelse med bruk av hytta.  

 

Når det gjelder ulempe for eiendommen, mener Rørvik at det ikke medfører noe problem at 

hyttetomten strekker seg helt til den offentlige bilveien (en lite trafikkert grusvei). Han skriver at 



adkomsten til eiendommen skjer uansett via bilveg og direkte ned på arealet/teiger som skal 

forvaltes. 

 

I klagen vises det til at hytta må ha adkomst samt parkeringsmulighet ved siden av den offentlige 

veien.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Den delen av tomtearealet som omfatter det litt bratte området mellom vatnet og hytta er ikke så 

stort. Det vil slik sett fortsatt være en god del areal som ikke er så bratt.  Dessuten er noe av 

arealet ned mot vatnet mer tilgjengelig og her ligger også et naust. For øvrig så er arealene rundt 

hytta utmarksareal, dvs areal hvor det er fri ferdsel. Det er ikke så få hytter som bygges kun med 

punktfester uten at dette synes å være noe stort problem for hytteeierne med hensyn til plass 

rundt hytta.   

 

Klager mener det ikke medfører noe ulempe for eiendommen om hyttetomten deler 

eiendomsteigen i to. I forbindelse med skogsdrift vil en slik deling av skogteigen kunne medføre 

arronderingsmessige ulemper for skogsdrift ikke minst hvis denne utføres med tyngre 

skogsmaskiner f.eks.ved at skogsmaskinene må kjøre mer ut på den offentlige veien enn det de 

ellers måtte. Slike tunge skogsmaskiner kan ha belter som skader bilveier en del noe som kan 

medføre konflikt mellom veieier og skogsentreprenør og skogeier. Slik kjøring bør derfor 

reduseres mest mulig ved at det heller kjøres lenger i skogsmarka.  

 

Siden eiendommen ikke har så store produktive areal bør det arealet som tillates fradelt for den 

eksisterende hytta ikke være så altfor stort, spesielt ikke når det aktuelle areal er lett tilgjengelig 

skogareal med god skogbonitet og like ved bilvei. Slike areal må regnes som eiendommens mest 

verdifulle skogbruksareal og bør i minst mulig grad fradeles f.eks. som hyttetomter. Det må her 

for øvrig vises til at det omsøkte arealet i kommuneplanens arealdel også er lagt ut som LNF-A-

område, dvs et område hvor det ikke er tillatt med andre tiltak enn de som er knyttet til 

stedbunden næring og at dette støtter opp om det vedtaket som er gjort med hjemmel i jordlovens 

§ 12. 

 

Når det gjelder parkering for bil i tilknytning til besøk på hytta, vil det kunne være aktuelt at de 

som søker om fradeling av hyttetomten også opparbeider parkeringsplass for bil for hytta langs 

den offentlige veien og inngår avtale med hytteeier om slik parkering.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan og utviklingsutvalget viser til klagen og til saksutredningen og kan ikke se at klagen 

bringer inn momenter som i tilstrekkelig grad begrunner at klagen bør tas til følge. Plan 

og utviklingsutvalget opprettholder derfor vedtaket i administrativ sak nr 146/13. 

 

Saken sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak 

i saken, jf. forvaltningslovens § 33 fjerde ledd.    

 

 

PLUT-016/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL), Kjetil Sørbotten (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Klagen tas til følge. 



 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Plan og utviklingsutvalget viser til klagen og til saksutredningen og kan ikke se at klagen 

bringer inn momenter som i tilstrekkelig grad begrunner at klagen bør tas til følge. Plan 

og utviklingsutvalget opprettholder derfor vedtaket i administrativ sak nr 146/13. 

 

Saken sendes videre 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    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/8735      

      Arkiv sakID.:   13/559  Saksbehandler:  Wilhelm Morgenstierne  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    017/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

 

97/7 HELGE HELGESEN OG ANSGAR EMIL HELGESEN - KLAGE PÅ  VEDTAK I 

SAK 068/13 VEDRØRENDE FRADELING AV SKOG- OG UTMARKSTEIG VED 

HJEMGAM.  

   

 
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 

4. Klage på administrativt vedtak i sak 042/13 fra Marit Kristiansen og Jan-Inge 

Helgesen, datert 28.05.2013 

5. Utskrift av Plan og utviklingsutvalgets møtebok sak 068/13 

6. Klage på Plan og utviklingsutvalgets vedtak i sak 068/13 fra Helge Helgesen og 

Ansgar Emil Helgesen, datert 10.10.2013 

7. Informasjonsskriv, datert 12.11.2013, fra Fauske kommune, Plan og utvikling til Marit 

Kristiansen og Jan-Inge Helgesen om at Helge Helgesen og Ansgar Emil Helgesen har 

påklaget sak 068/13 i PLUT og at de skriftlig kan sende kommunen 

merknader/opplysninger i tilknytning til denne klagen. 

8. Merknader, datert 30.10.2013, om sak i 068/13 i PLUT fra Jan-Inge Helgesen i 

forbindelse med klagen fra Helge Helgesen og Ansgar Emil Helgesen 

9. Merknader, datert 25.11.2013, om sak 068/13 i PLUT fra Marit Kristiansen 

 

Saksopplysninger: 

 

I forbindelse med booppgjør for landbrukseiendommen gnr 97/7 ved Hjemgam 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.» 

 

 

Vedtaket i administrativ sak 042/13 ble i skriv 28.05.2013 påklaget av Marit Kristiansen og 

Jan-Inge Helgesen. 

 

I denne 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. 

 

Klagen ble behandlet i Plan- og utviklingsutvalgets sak 068/13 hvor Rådmannens innstilling 

gikk i mot å ta klagen til følge slik det er beskrevet i det følgende. 

 

«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 tjenlig 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.» 

 

 

Plan og utviklingsutvalget tok under sin behandling av saken likevel klagen til følge i sitt 

vedtak som er gjengitt i det følgende. 

 

Vedtak i sak nr 068/13: 

«Klagen tas til følge. 

 

Fradelingen av eiendommen vil ikke påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle eller 

økonomiske endringer.» 

 

 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 



I skriv datert 10. oktober 2013 fra Helge Helgesen og Ansgar Helgesen fremsettes det klage 

på det vedtak Utvalget for plan og utvikling gjorde i sak 068/13 hvor den tidligere klagen på 

vedtak i delegert sak 042/13  fra Marit Kristiansen og Jan-Inge Helgesen ble tatt til følge.  

 

Helge Helgesen og Ansgar Helgesen begrunner sin klage med: 

 

1. Helge Helgesen eier en jakt og fiskehytte ved Nevervatn i Sørfold kommune som 

grenser mot nordteigen.For å få vegrett til hytten er han avhengig av å ferdes 

gjennom 97/7 og 97/2. Eierne av 97/2 nekter Helge veirett, men hvis han står som eier 

av nordteigen vil vegretten kunne opprettholdes utfra tidligere veirett. 

2. Helge har drevet elgjakt i 49 år og dette området er en del av elgvalet. 

3. Vi er av den formening å skille ut nordteigen kan gjøre det vanskelig å drive fornuftig 

avkastning av skogen på eiendommen. 

4. Vi mener intensjonen i paragraf 12 i jordloven tilsier eiendom 97/7 ikke skal deles. 

 

 

Klagen frembringer ikke noen nye momenter som kan sies å ha særlig betydning for saken. 

Det synes derfor å være liten grunn til endre Plan og utviklingsutvalgets vedtak i sak 068/13.  

 

I skriv datert 30.10.2013 beskriver Jan-Inge Helgesen  hvordan saken har foregått i familien 

mellom de fire sameiende søsken og utdyper sider av saken som for så vidt er fremkommet 

tidligere. Noe av det samme gjelder skriv datert 25.11.2013 fra Marit Kristiansen.  

 

Det er her verdt å merke seg at alle 4 søsken opprinnelig var enige om å søke å få fradelt 

angjeldende skog og utmarksteig på ca 1200 dekar. Etter skogbrukssjefens administrative 

vedtak hvor en slik fradeling ikke ble tillatt, synes to av sameierne også å ha fått den 

meningen om saken, at en slik deling ikke burde bli tillatt. Da det kom en klage fra de to 

andre sameierne og denne ble tatt til følge av Plan og utviklingsutvalget slik at fradelingen 

likevel kunne gjennomføres, påklaget de to førstnevnte sameierne dette vedtaket.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

1200 dekar  skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle 

eller økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

Vedtaket sendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling og endelig vedtak i 

saken, jf. forvaltningslovens § 33 fjerde ledd. 

 

 

PLUT-017/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle eller 

økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Klagen har ikke bragt nye momenter inn i saken som viser at fradeling av omsøkte 

skog- og utmarksteig vil påføre hovedeiendommen vesentlige strukturelle eller 

økonomiske endringer. Klagen tas derfor ikke til følge. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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      Arkiv sakID.:   13/1347  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUNESTYRET 
 

Sak nr.:    018/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  21.01.2014 

 

 

 

FASTSETTING PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERING LANGS LANGVATNET 

I SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Ny drift i Sulitjelma gruver, forslag til planprogram for områderegulering med 

konsekvensutredning. Revidert etter mottatte innspill, 09.01.2014. 

 

Saksopplysninger: 

 

A/S Salten Kartdata har på vegne av Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) satt i gang arbeid med å 

utarbeide forslag til områderegulering av arealer for gruvedrift langs Langvatnet i Sulitjelma. 

Det ble avholdt forhåndskonferanse 14.03.2013 med Fauske kommune. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppstart av ny gruvedrift i eksisterende gruver 

langs Langvatnet i Sulitjelma. Det er planlagt oppstart i tre mindre gruver med deponi i første 

omgang. Gruvene er Sagmo, Rupsi og Grunnstollen gruver. Mulige deponiområder er i indre del 

av Langvatnet, og alternative deponiområder for tunnelmasser ved Fagerli. Oppredningsanlegg 

ved Sandnes. 

 

Planen utløser krav om konsekvensutredning (KU) i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26.06.2009 Kapittel II. Forskriftens § 2 omhandler planer og tiltak 

som alltid skal behandles etter forskriften. Reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i 

vedlegg I skal alltid behandles etter forskriften, jfr. § 2 e). Vedlegg I, pkt. 3 lyder slik: uttak av 

malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet 

overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, samt torvskjæring 

på et område på mer enn 1500 dekar. 

 

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 

varsling av planoppstart utarbeides et forslag til planprogram som grunnlag for planarbeidet, bl.a 

hvilke tema som skal utredes i KU, jfr. plan- og bygningsloven § 4-1.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling 

av planoppstart. 

 

Etter høringen skal planprogrammet fastsettes av kommunen (planmyndigheten). Fastsatt 

planprogram vil bli styrende for de konsekvensutredningene som planlegges gjennomført 

våren/sommeren 2014. Konsekvensutredningene vil igjen være en del av beslutningsgrunnlaget 

og styrende for forslag til områderegulering for området i og langs Langvatnet som planlegges 

utarbeidet høsten 2014.   

  



Forslag til planprogram er sendt på høring samtidig med kunngjøring av oppstart av arbeid med 

områderegulering langs Langvatnet i Sulitjelma.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det ble annonsert oppstart av planarbeidet i Saltenposten og Avisa Nordland 29.06.2013 og 

melding om planoppstart  sendt til offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte parter 

26.06.2013. Samtidig ble det sendt ut forslag til planprogram med frist 02.09.2013 for uttalelser. 

Den 28.08.2013 ble det holdt et informasjonsmøte i Sulitjelma med over 100 fremmøtte. Etter 

dette kom 12 innspill til forslag til planprogram fra myndigheter og andre.  

 

De mottatte innspillene er vurdert opp mot gjeldende lovverk og tiltakshavernes planer for ny 

drift i Sulitjelmagruvene. I revidert forslag til planprogram datert 09.01.2014 er det i stor grad 

tatt hensyn til disse innspillene. 

 

Innspill fra høringsrunden er innført som komprimert utdrag og deretter er det gjort en 

vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den fremstår. 

 

 

Gunn Isalill Mathisen, datert 18.08.2013 

 

Er veldig positiv til Nye Sulitjelma Gruver, men hvis hennes eiendom blir berørt i 

gruvesammenheng, må det erstattes av gruveselskapet. 

 

Vurdering/anbefaling: Tiltakshaver forutsettes normalt å erstatte mulige skader på privat 

eiendom i forbindelse med gruvedriften med tilhørende transport-, sprengnings- og andre 

aktiviteter. 

 

 

Jernbaneverket, datert 21.08.2013 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Statens vegvesen (SVV), datert 29.08.2013 

 

 SVV er opptatt av tilknytningen til fv. 830 og fv. 543. Gjeldende bestemmelser om 

kryssgeometri og frisiktsone må etterkommes. 

 I planbestemmelsene må det påpekes at det ikke må finnes sikthindringer som er høyere 

enn 0,5 meter. 

 Det bør avsettes/dimensjoneres tilstrekkelig vegareal inklusive snuplasser for kjøretøy 

som skal betjene området (brøyting, renovasjon, utrykningskjøretøy mv.), samt 

parkeringsplasser. 

 Av reguleringsbestemmelsene skal det fremkomme (i rekkefølgebestemmelse) at: ”Det 

skal ikke gis tillatelse til byggestart i regulert område før atkomst er bygget i samsvar 

med vedtatt reguleringsplan og krav til utforming etter Statens vegvesens vegnormal”. 

  

Vurdering/anbefaling: Innspillet tas til etterretning og vil bli ivaretatt i planprosess og 

dokumenter. 



 

 

Nordland fylkeskommune (Nfk), datert 30.08.2013 

 

Planfaglig innspill:  

 

Det må gjøres utredninger om konsekvenser av endret arealbruk i hvert enkeltområde i planen, 

og for planen som helhet. Det må også gjøres en helhetlig vurdering av planen mot 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Noen av temaene som er listet i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg III, er ikke omtalt i 

planprogrammet. Alle listede tema bør inkluderes i planprogrammet. Eventuelt kan de utelates 

dersom det gis en begrunnelse for at temaene ikke er beslutningsrelevante for konklusjonene i 

områdereguleringen. 

 

Fylkeskommunen ber om at det i tillegg til utredningsprogram for ”utslipp til vann” også utredes 

landdeponi som alternativ. Det anbefales også at planavgrensningen utvides for eventuelt å 

kunne deponere masser i tilliggende områder eller i andre vann.  

 

En utvidelse av planområdet vil føre til at oppstartmeldingen må legges ut til offentlig ettersyn 

på nytt i 6 uker. Fylkeskommunen uttaler at ”dersom man ikke utvider planområdet nå, risikerer 

man at planprosessen må starte på nytt på et senere tidspunkt dersom det viser seg at sjødeponi 

ikke er hensiktsmessig, med de forpliktelser dette kan medføre for prosjektet”. 

 

Fylkeskommunen ber om at kapitlet ”Friluftsliv og nærmiljø” innlemmer en vurdering av 

konsekvenser tiltaket kan få for lokalt næringsliv som satser på turisme i området. 

 

En økning av trafikken som følge av de nye gruveaktivitetene i området utløser et klart behov for 

forhåndsutredninger med sikte på å legge til rette for hensiktsmessige trafikkløsninger som sikrer 

gode forhold for stedets innbyggere og andre myke trafikanter. 

 

Fylkeskommunen driver to kartleggingsprosjekter innen landskap og friluftsliv i Nordland. 

Aktuelle data fra begge prosjektene kan være til nytte for utredningene i Sulitjelma. 

 

Det må i konsekvensutredningen tas inn vurderinger av hvilke nye konsekvenser den nye 

arealdisponeringen i Sulitjelma vil få for vannforekomstene i planområdet. 

 

Vurdering/anbefaling: Det vises til rapporten 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2715/ta2715.pdf, side 7 og 22-23. Det 

fremgår at deponering av avgangsmasser på land i Sulitjelmafeltet ble praktisert frem til 1973.  

For å redusere forurensningene ble landbasert deponering forlatt, og en gikk over til deponering 

under vann i Langvatnet fra 1974 til Sulitjelma Gruber ble lagt ned i 1991. Dette førte til at 

forurensningsproblemene med oksidasjon av sulfider og generering av syre og løste metaller ble 

redusert. Denne teknikken ble praktisert av samtlige sulfidmalmgruver i Norge som var i drift på 

denne tiden. 

 

Tiltakshaver ser nå liten grunn til å gå tilbake til ordningen med deponering av avgangsmasser på 

land – en teknikk som ble forlatt av miljø- og praktiske hensyn for 40 år siden. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2715/ta2715.pdf


De øvrige innspill fra fylkeskommunen anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 
 

Kulturminnefaglig innspill:  

 

Det pekes på Sulitjelmas unike historie som gruvesamfunn, der mange bygninger, 

bygningsmiljøer og installasjoner knyttet til industrihistorien fremdeles eksisterer. 

 

Fylkeskommunen oppfordrer Fauske kommune til å gjøre en vurdering av om bygninger eller 

andre installasjoner/anlegg i planområdet har en historisk verdi som gjør at de bør gis et vern 

gjennom bruk av hensynssone for kulturmiljø og/eller regulerings-bestemmelser som gir føringer 

for ivaretakelse av de kulturhistoriske verdiene, og som eventuelt setter forbud mot riving. 

 

Vurdering/anbefaling: Eventuelle bestemmelser om hensynssone og/eller 

reguleringsbestemmelser til ovennevnte formål bør i minst mulig grad legge hindringer for 

rasjonell drift av nye gruveanlegg i området. 

 

 

Reindriftsforvaltningen i Nordland, datert 02.09.2013 

 

Det er viktig å komme i dialog med Balvatn reinbeitedistrikt for å belyse de ulemper en ny drift 

kan medføre for reindriftens bruksområder. Distriktet frykter konsekvenser av økt trafikk i 

området og hvordan reinen vil respondere på økt støynivå som følge av anleggstrafikk til og fra 

deponi i områdene. 

 

Vurdering/anbefaling: Innspillet tas til etterretning og vil bli ivaretatt i planprosess og 

dokumenter. 
 

 

Nordlandsmuseet, datert 02.09.2013 

 

 Sulitjelma besøksgruve: Det er investert mye arbeid og penger i opprusting av 

besøksgruven, som omfatter hele Grunnstollen med inngangsparti, gruverom og togbane. 

Det planlegges å etablere helårsdrift i anlegget. 

 

Museet er redd for at NSGs virksomhet i Grunnstollen vil føre til nedlegging av 

besøksgruven, med tilhørende tap av investerte midler på flere millioner kr. 

 

Det bes om en snarlig avklaring på de praktiske og økonomiske sidene av saken for 

Nordlandsmuseet. 

 

 Sulitjelma Gruvemuseum: Nordlandsmuseet ber om at det ikke skal tillates videre 

deponering av steinmasser i eksisterende massedeponi ovenfor gruvemuseet. 

 

Vurdering/anbefaling: NSG vil ta kontakt med Nordlandsmuseet for om mulig å komme frem 

til ordninger som begge parter kan leve med. 

 

 

Fylkesmannen i Nordland, datert 05.09.2013 

 



Konsekvensutredningen bør besvare spørsmål knyttet til oppfølging av vannforskriften 

vedrørende planlagt ny gruvevirksomhet innenfor planområdet.  

 

Alternative deponeringsløsninger bør vurderes og gjøres rede for, bl.a. når det gjelder 

konsekvenser for miljø og samfunn. Dette gjelder også den miljømessige betydning nedstrøms i 

vassdraget. 

 

Utredningen bør også beskrive utslipp av klimagasser, støy, konsekvenser for landskapet og 

friluftsliv. 

 

Vurdering/anbefaling: Se vurdering/anbefaling ovenfor under Nordland fylkeskommune (Nkf) 

vedrørende alternative deponeringsløsninger. Fylkesmannens øvrige innspill anbefales tatt til 

etterretning og innarbeidet i planprogrammet. 

 
 

Miljødirektoratet, datert 09.09.2013 

  

Utslipp til vann luft 

  

 Det må beskrives hvordan allerede gjennomførte tiltak og eventuelle behov for å 

gjennomføre ytterligere forurensningsbegrensende tiltak i gruveområdene vil bli ivaretatt 

ved ny drift. 

 

 Nødvendig beredskap i forbindelse med pumping av gruvevann må utredes, ut fra 

målsettingen om at miljøtilstanden i berørte vannforekomster ikke skal bli forverret som 

følge av dette. Det må her også tas hensyn til miljøeffekten ved at tungmetallholdige 

flater blottlegges og vil komme i kontakt med luft og fuktighet/vann. Utredingen bør også 

belyse hvordan effekten av varierende vassføring som følge av vasskraftregulering i 

området spiller inn på effekten av å pumpe store mengder forurenset vann til Langvatnet. 

 

 Eventuelle negative miljømessige konsekvenser av nytt utslipp av gruvevann til Langvatn 

bør utredes grundig før ny drift kan iverksettes, både med hensyn til surhetsgrad, metaller 

og kjemikalier. 

 

 Stabiliteten til de allerede deponerte massene i Langvatn må vurderes, og også hvordan 

stabiliteten vil kunne bli påvirket på sikt dersom nye masser skal deponeres oppå de 

gamle massene. Det må gjennomføres en vurdering av hva dette kan medføre av 

forurensningstransporten ut av Langvatnet. 

 

 En eventuell konflikt mellom gruvedrift og drift av kraftverket bør utredes, samt mulig 

virkning på metallkonsentrasjonen i vannet og biologisk effekt som følge av varierende 

vassføring grunnet vannkraftregulering. 

 

 Utredningsprogrammet må omfatte hvilke tiltak og oppfølgende undersøkelser / 

overvåkingsprogram som planlegges gjennomført etter at gruvedriften er avsluttet. 

 

Vurdering/anbefaling: Miljødirektoratets innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 

 

Naturmiljø på land 



 

Direktoratet anbefaler at det fokuseres på følgende: 

 

 trua eller nært trua arter jf. Norsk rødliste for arter (2010), 

 

 prioriterte arter (Jf. nml. § 23) i influensområdet, og andre relevante arter som kan bli 

påvirket av tiltaket (for eksempel ansvarsarter og arter som har influensområdet som et 

viktig funksjonsområde),  

 

 utvalgte naturtyper (jf. nml. § 52), samt trua og nær trua naturtyper jf. Norsk rødliste for 

naturtyper (2011) og naturtyper etter DN-håndbok 13. 

 

 trua vegetasjonstyper jf. Fremstad og Moen (2001). 

 

 nye undersøkelser og kartlegging gjennomføres på den tiden av året som dekker viktige 

perioder som bla. hekketid, vilttrekk og vekstsesong 

 

 sumvirkningene av arealbeslag, fragmentering, barrierevirkning og økt ferdsel på 

biologisk mangfold vurderes. 

 

Vurdering/anbefaling: Miljødirektoratets innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 
 

Naturmangfold i sjø og vassdrag 

 

 Det bør foretas en kartlegging av biologisk mangfold i berørte områder, både i vassdrag 

og kystområder som blir berørt av ny gruvedrift. Kartleggingen bør ha særlig fokus på 

trua og nær trua arter, jf. Norsk rødliste for arter (2010).  

 

I kartleggingen av marint biologisk mangfold anbefales å bruke metodikk fra siste 

versjon av DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold 

(http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-

DirNat/DNhandboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/).  

 

Det bør ellers benyttes standard metoder for kartlegging der dette finnes. 

 

 Planlagt ny aktivitet eller nye inngrep må vurderes etter vannforskriften § 12. I de tilfeller 

tiltaket kan forventes å medføre forringelse av økologisk tilstand kan det vurderes å gjøre 

unntak fra miljømålet.  

 

 For å muliggjøre en slik vurdering må det ligge til grunn tilstrekkelig informasjon om 

dagens økologiske tilstand og en vurdering av det omsøkte tiltakets effekt på økologisk 

tilstand i alle berørte vannforekomster.  

 

 Vannforskriften gir ikke adgang til unntak fra kravet om god kjemisk tilstand.  

 

 Nedre del av vassdraget er del av anadrom strekning da sjøaure går opp i Laksåga for å 

gyte. Utredningen bør inneholde en vurdering av hvorvidt denne bestanden blir negativt 

påvirket av ny gruveaktivitet. I tillegg bør fiskesamfunnene av innlandsfisk i berørte 

vannforekomster undersøkes og vurderes for mulige effekter av ny gruvedrift. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DNhandboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DNhandboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/


 

 

Vurdering/anbefaling: Miljødirektoratets innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 

 

Landskap 

 

 Det anbefales at de visuelle virkningene av inngrepene i landskapet synliggjøres både fra 

planområdet og tilgrensende områder, og at det gis en representativ fremstilling av 

tiltaket med tilhørende infrastruktur. 

 

 Det anbefales at landskapet beskrives og analyseres etter metodikk som følger veilederen 

Landskapsanalyse i kommuneplan (Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren 

2011) (http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-

fraDirNat/Annet/Veileder-Metode-for-landskapsanalyse-i-kommuneplan/ ). Temaet 

landskap bør omfatte både naturlandskap og kulturlandskap i det aktuelle området. 

 

Vurdering/anbefaling: Miljødirektoratets innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 

 

Friluftsliv 

 

 I samsvar med T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging anbefales 

det at støyberegningen omtalt i punkt 7.1.2 også omfatter konsekvenser av anleggs- og 

driftsstøy for berørte natur- og friluftslivsområder. 

 

Vurdering/anbefaling: Miljødirektoratets innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 

 

Andre forhold 

 

 Miljødirektoratet anbefaler at alternative løsninger som kan ha betydning for tiltakets 

påvirkning på naturmiljø i form av arealbeslag og/eller utslipp omfattes av 

konsekvensutredningene, herunder at flere alternative deponeringssteder, alternativ 

bruk/utnyttelse av tunnelmasser og avgangsmasser og at muligheten for å kunne 

tilbakefylle masser i gruva etter drift bør vurderes. 

 

 Det anbefales at utredningsprogrammet omfatter konkrete og presise utredningskrav for å 

sikre at innhenting og sammenstilling av kunnskap gir beslutningsrelevant informasjon. 

Dersom det dokumenteres naturmangfoldverdier i influensområdet, er det viktig at 

utredningen også gir en tydelig vurdering av hvilke effekter tiltaket vil få for disse 

verdiene. 

 

 Miljødirektoratet ønsker å presisere at det bør gjøres en vurdering av om det skal utredes 

flere deponeringsalternativer. Dersom kommunen ikke finner grunnlag for å utrede flere 

deponeringsalternativer,  bør bakgrunnen for at dette ikke gjøres begrunnes og 

synliggjøres i sakens dokumenter. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fraDirNat/Annet/Veileder-Metode-for-landskapsanalyse-i-kommuneplan/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fraDirNat/Annet/Veileder-Metode-for-landskapsanalyse-i-kommuneplan/


Vurdering/anbefaling: Se vurdering/anbefaling ovenfor under Nordland fylkeskommune (Nkf) 

vedrørende alternative deponeringsløsninger. Miljødirektoratets øvrige innspill anbefales tatt til 

etterretning og innarbeidet i planprogrammet. 

 
 

Sametinget, datert 15.10.2013 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 16.10.2013 

 

Kap. 2.2 i planprogrammet: Iflg. forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet 

forelegges Bergvesenet (nå DMF) til uttalelse før fastsetting. Dette betyr at DMF skal ha seg 

forelagt endelig forslag til planprogram til uttalelse, før kommunen vedtar programmet. 

 

Kap. 3.4: Etter DMFs oppfatning er beskrivelsen av den planlagte gruvedriften for tynt 

beskrevet. Det bør være en fyldigere beskrivelse av de ulike forekomstene som er aktuelle for 

drift. Dette gjelder tema som lokalisering i forhold til planområdet, bergartsforhold, 

malmreserver, gehalter etc. for det aktuelle forekomstområdet. Malmforekomstene er grunnlaget 

for hele prosjektet, og bør beskrives grundigere enn det som kommer frem i planbeskrivelsen. 

 

Kap. 6: Det savnes en beskrivelse av omfang og virksomhet til besøksgruven. DMF leier ut deler 

av gruveområdet til museal virksomhet gjennom en leieavtale. Det må gjennom utredningen 

avklares hvilke konsekvenser den planlagte gruvevirksomheten vil kunne få for virksomheten i 

besøksgruven. 

 

Punkt 7.1.1: DMF har et delegert ansvar for oppfølging av avrenningssituasjonen ved utslipp til 

vann. Tiltak i forbindelse med dette må avklares med DMF i forkant. 

 

DMF vurderer det slik at risiko ved bruk av alle typer kjemikalier må beskrives, ikke kun 

flokkuleringsmidler. 

 

DMF oppfordrer til aktivt å ta kontakt med dem i den videre prosessen. 

 

Vurdering/anbefaling: DMFs innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 

 

 

Tromsø Museum, datert 10.12.2013 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 
 

 

NVE, datert 03.01.2014 

 

Vassdrag 

 



NVE uttaler at det i planarbeidet må gjøres en konkret vurdering av, og begrunnelse for 

byggeavstand mot vassdrag. Dette skyldes hensynet til landskapsøkologi og biologisk mangfold 

ved elveos og randsoner langs vassdrag. 

Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vassdraget må beskrives nærmere, som 

grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven. NVE vil da vurdere om tiltakene er 

konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8, eller om reguleringsplanen kan erstatte behandling 

etter vannressursloven. 

 

NVE viser til at Langvatnet er primærresipienten for avrenning fra gruveområdene og at 

deponering av avgangsmasser i Langvatnet vil medføre utslipp av slam, kjemikalier og 

tungmetaller. NVE mener at det må stilles krav til at utslippstillatelse etter forurensningsloven og 

avfallshåndteringsplan etter § 17-7 i avfallsforskriften skal foreligge før endelig tillatelse til 

oppstart av gruvedrift foreligger.   

 

Skredfare 

 

NVE påpeker at det må tas hensyn til skredfaren i planområdet i den grad det skal etableres nye 

konstruksjoner og bygg. 

  

Vurdering/anbefaling: NVEs innspill anbefales tatt til etterretning og innarbeidet i 

planprogrammet. 
 
 

Etter en helhetsvurdering anbefaler rådmannen at planprogrammet for områderegulering langs 

Langvatnet i Sulitjelma fastsettes som fremlagt, revidert 9. januar 2014. 

 

Saksbehandlingen etter KU-forskriften skal ivareta krav til utredning og dokumentasjon som 

følger av annet lovverk og som er relevante i forhold til den beslutningen konsekvensutredningen 

skal ligge til grunn for. Fastsetting av planprogrammet er ikke enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven og kan derfor ikke påklages. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for områderegulering langs Langvatnet i Sulitjelma, revidert 9. januar 

2014, fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-018/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for områderegulering langs Langvatnet i Sulitjelma, revidert 9. januar 

2014, fastsettes som fremlagt. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


