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GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2013 og 8/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2013 og 8/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-001/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/11073      

      Arkiv sakID.:   13/2433  Saksbehandler:  Even Ediassen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    002/14 FORMANNSKAP Dato:  03.02.2014 

 002/14 KOMMUNESTYRE  13.02.2014 

 

 

 

 

MULIGHETSSTUDIE *SALTEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD* 

   

 
Vedlegg: Brev fra Bodø regionens utviklingsselskap (BRUS) 

 

Sammendrag: 
 

Iht vedlagte brev inviterer BRUS kommunene i Salten og regionrådet til samarbeide i en 

mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer. Detaljene i 

finansieringsplanen er ikke klare og må skje på et senere tidspunkt. 

 

Saksopplysninger: 

 

I skriv dat. 20.11.13 inviterer Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) kommunene i Salten 

samt Tysfjord, Rødøy, Røst og Værøy til deltagelse i mulighetsstudie «Salten – Nordområdenes 

Hovedstad» (se vedlegg). 

 

I forbindelse med SR-sak 40/13 Orientering om BRUS i Salten Regionråd den 21.11.13 ble det 

fattet følgende enstemmige vedtak: 

1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

2. Salten Regionråd stiller seg positiv til å delta i mulighetsstudie «Salten – nordområdenes 

hovedstad- En mulighetsstudie med hovedfokus på næringsmessige utfordringer». Saken 

oversendes de enkelte kommuner for videre behandling og tilslutning. 

3. Salten Regionråd vil supplere denne kunnskapsinnhentingen med andre utredninger som 

- Ivaretar andre samfunnsperspektiver og ser på alternative modeller for organisering av 

kommunene i Salten 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

BRUS har tatt et initiativ overfor kommunene gjennom Regionrådet i Salten. I regionrådsmøtet 

på Kjerringøy i november måned var representanter for BRUS tilstede og gjorde rede for 

henvendelsen og begrunnelsen for den. 

 

Rådmannen vil legge til rette for at BRUS redegjør direkte overfor kommunestyret i møte 13. 

februar. Rådmannen vil derfor la BRUS få fremføre sin argumentasjon direkte og bruker dette 

saksfremlegget til å peke på noen prinsipielle forhold knyttet til saken. 

 



Denne saken dreier seg om hvordan fremtidens kommunestruktur skal utformes og ikke minst 

hvem som skal gjøre dette. 

 

Når det gjelder spørsmålet om fremtidig kommunestruktur er det ikke urimelig av Fauske 

kommune å ta inn over seg de sentrale politiske signaler som nå er gitt av ny regjering om 

behovet for en ny kommunestruktur. I tillegg til de åpenbare sentrale politiske ambisjoner om å 

gjøre noe med kommunestrukturen handler det også om å utforme robuste kommuner som i 

fremtiden har kapasitet, kompetanse og kvalitet for å ivareta innbyggernes behov for tjenester. Vi 

ser allerede i dag at kommunene har utfordringer i å bemanne enkeltstillinger, og i Salten 

registrerer vi at kommunene ofte konkurrerer om den samme arbeidskraften og da særskilt på 

ledernivå og innen spesialistområder. Denne utfordringen vil ikke bli mindre i fremtiden.   

 

Når det gjelder kunnskap som grunnlag for utforming av den fremtidige kommunestruktur er det 

etter rådmannens mening ikke urimelig å peke på at vi antakelig har nok kunnskap til å fatte en 

avgjørelse allerede nå. I 2006 ble det laget en større utredning knyttet til kommunestruktur i 

Salten og spørsmålet er hvorvidt situasjonen har endret seg i noen særlig grad eller om man 

faktisk kan fatte beslutningen basert på tidligere utredninger. Det som antakelig har endret seg 

mest er forholdet nevnt ovenfor, altså konkurransen om dyktige ledere og fagpersoner som er 

blitt sterkere enn tidligere samt at større oppgaver er lagt til, og planlegges lagt til kommunene i 

fremtiden. 

 

Rådmannen må dessverre tilkjennegi sin bekymring for at vi skal bruke tid og ressurser på 

utredninger uten at dette bringer oss noe særlig nærmere en avgjørelse.  

 

En utredning som har fokus på næringslivets rammer og forutsetning vil aldri kunne få noen 

annen konklusjon enn at en stor enhet (en Saltenkommune) er det mest optimale for næringslivet. 

Dette har for så vidt BRUS også i all offentlighet konkludert med. En av årsakene er 

næringslivets åpenbare behov for færre administrative enheter å forholde seg til i forbindelse 

med bla arealreguleringer, byggetillatelser, innkjøpsordning, anbud osv. 

 

Utover det rent næringsmessige har en kommune en lang rekke oppgaver. Det er nyttig å inndele 

kommunens virksomhet i tre hoveddeler: 

 

1. Tjenesteproduksjon; 

Tabellen nedenfor viser de ti oppgavene som hadde størst økonomisk betydning for 

kommunene i 2002, målt etter netto driftsutgiftene knyttet til de enkelte oppgavene i 

prosent av de totale netto driftsutgiftene til kommunen. Kommunene brukte klart mest av 

sine driftsbudsjett i 2002 på pleie- og omsorgstjenester og til grunnskolen. Bortimot 2/3 

av netto driftsutgiftene til kommunene i 2002, gikk til disse tjenestene (NOU 2003: 29); 

Nr. Oppgave Netto drifts-utgifter (%) 

1 Pleie- og omsorg 34,0 

2 Grunnskole 31,1 

3 Administrasjon 11,2 

4 Sosialtjenesten 5,6 

5 Kommunehelse 4,7 

6 Kultur 3,8 

7 Barnehage 3,5 

8 Barnevern 3,0 



Nr. Oppgave Netto drifts-utgifter (%) 

9 Samferdsel 2,1 

10 Brann- og ulykkesvern 1,6 

 

 

2. Forvaltning  

Forvalterrollen er kommunen som myndighet som håndterer skjenkeløyver, 

byggetillatelser, sosial støtte mv. Kommunen er her gitt ansvar for å forvalte lover og 

regler på vegne av Staten. 

 

3. Samfunnsaktør (herunder rollen som en demokratisk institusjon)  

Kommunen har en viktig rolle som samfunnsaktør for å styre og påvirke utviklingen 

innenfor kommunegrensene. Virkemidlene her er både kommunale budsjetter og hvordan 

organisasjonen brukes, men også hvordan kommunen tilrettelegger for by- og 

tettstedsutvikling, næringsutvikling, samferdsel, vern og bruk av arealer osv. 

 

Dette betyr at en slik utredning kun skal ha fokus på én delfaktor, og må suppleres med (som 

regionrådet har vedtatt) utredninger på de øvrige områder. Det kan nevnes at i Fauske kommune 

disponeres 80 % av driftsbudsjettet til områdene skole samt helse og omsorg. Dermed vil en slik 

utredning, hvor man kun ser på kommunens rolle som samfunnsaktør overfor næringslivet være 

en liten del av totaliteten, mens kommunens rolle som tjenesteprodusent og forvalter kan bli 

nedtonet. På den annen side kan man anføre at gode og riktige rammer for næringslivet har 

avgjørende betydning for bosetting og skatteinntekter til lokalsamfunnene.  

 

Utredninger som dette blir oftest basert på historisk informasjon. Dermed blir avgjørelsen basert 

på hva vi vet om fortiden og ikke hvilke ambisjoner, drømmer og visjoner vi bør ha for 

fremtiden. Det kan man ikke utrede meget. 

 

Det foreligger også noen prinsipielle forhold som kommunestyret etter rådmannens mening også 

bør diskutere; 

 

- Forhold knyttet til spørsmålet om endring av kommunestruktur reguleres av «Lov om 

fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)» og inneholder 

retningslinjer for hvordan slike prosesser skal foregå, herunder utredninger og beslutning. 

 

- Hvilke forpliktelser det skal ligge i en slik utredning. Er det rimelig å forlange at 

kommunene skal forplikte seg iht de konklusjoner som utredninger fatter? Dersom man 

ikke inngår et forpliktende samarbeid i en slik utredning mht oppfølgning vil man kunne 

risikere at vi nytter tid og ressurser til utredning uten at dette har noen form for 

forpliktelser overfor kommunene. Det trengs bare at èn eller to kommuner sier nei til 

utredningens konklusjoner før det hele strander. Rådmannen anbefaler derfor at 

kommunestyret diskuterer hvilke eventuelle forpliktelser som bør ligge i konklusjonene 

til utredningen. Slik forslaget ligger nå fra Regionrådet forplikter kommunene seg kun til 

å delta i en utredning, men uten å si noe om hvordan konklusjonene i utredningen skal 

følges opp. 

 

- Det andre prinsipielle forholdet som bør diskuteres er hvilke avgjørelser som skal fattes 

av hvem. Rådmannen gjør kommunestyret oppmerksom på «Lov om fastsetjing og 

endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Her er det angitt i § 10 at:  



 

«Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til 

grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, 
spørjeundersøking, møte eller på annan måte».  
 
Det bør om mulig diskuteres hvorvidt det er riktig å involvere innbyggerne allerede i 

spørsmålet om utredning. Et tidlig svar fra innbyggerne, eks gjennom folkemøter kan 

antakelig avklare mye og dessuten gjøre prosessen mer ryddig og enklere. Dersom man 

velger en folkeavstemning for en endelig avgjørelse kan dette kobles til valget i 2015. 

 

- Regjeringens tidsplan for kommunestrukturreform er nå klar iht pressemelding fra 

Kommunaldepartementet av 3. januar 2014. Her skrives det bla. «Her legger 

departementet opp til en prosess som skal vurdere kriterier for god oppgaveløsning i 

kommunene. I kommuneproposisjonen som legges frem i mai vil regjeringen gå gjennom 

hvorfor det er behov for en reform, målene for reformen og en plan for gjennomføring av 

reformen. Ekspertutvalget skal levere første delrapport i løpet av våren. Her skal utvalget 

se på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal løse de oppgaver de 

har i dag. Ekspertutvalget skal legge fram sin sluttrapport om et års tid. Her skal de gå 

nærmere inn på kriterier som skal ligge til grunn for at kommunene skal kunne få nye 

oppgaver og mer selvstyre. Rapporten skal brukes i arbeidet med ny oppgavefordeling». 

Etter rådmannens mening er dette et arbeide som vil bli svært styrende for den videre 

prosess. 

 

Oppsummert erkjenner rådmannen å være svært skeptisk til å nytte store ressurser for en slik 

utredning uten at det ligger forpliktelser i arbeidet. I tillegg kommer administrative og politiske 

ressurser som må settes inn i arbeidet for å utrede andre forhold enn bare de næringsmessige.  

 

Hvem som skal utføre denne utredningen er ikke avklart. Det er ikke ressurser i hverken 

kommunene el Regionrådet til å gjennomføre en slik utredning. I tillegg vil rådmannen bemerke 

at Regionrådet nå også leder an i et større arbeide knyttet til Interkommunal Eierstrategi hvor vi 

ser på hvordan kommunene håndterer sitt eierskap i interkommunale samarbeidsløsninger. Det 

bør vurderes hvilken betydning prosessen med eiermelding skal ha dersom man samtidig skal 

diskutere kommunestruktur. Det er også et spørsmål hvorvidt departementet vil yte midler utover 

denne utredning til den enkelte kommune for å utrede andre faktorer. Dermed må kommunene 

antakelig selv finansiere utredninger utover BRUS-utredningen. 

 

Rådmannen tar ikke stilling til hvilken kommunestruktur vi skal ha i Salten utover å være enig i 

behovet for endringer. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å starte en slik prosess bør vi 

få på plass enighet mellom kommunene om hvordan prosessen skal foregå samt hvor 

forpliktende utredningenes konklusjoner skal være. En endring av kommunegrenser samtidig 

som kommunene skal levere en sikker drift er en svært stor og komplisert prosess som må gjøres 

på en god måte og som kreves god planlegging og gjennomføring. Derfor bør det være inngått 

forpliktelser på forhånd før prosessen starter. 

 

Rådmannen vil også peke på noen av de erfaringer man har fra Danmark i en liknende prosess. 

Der erfarte man at den administrative fusjon tok om lag 1-2 år (nye ledere, nye ledergrupper 

osv), sammenslåing og harmonisering av kvalitet og tjenestenivå i produksjonsapparatet (skoler, 

institusjoner mv) tok 3-5 år å gjennomføre og sist, men ikke minst en harmonisering og 

samkjøring av IT-systemer tok 3-4 år. Disse tre områdene er av særs stor viktig for å kunne 



gjennomføre prosessen på en god måte og oppnå kvalitet samt en innsparing på de administrative 

kostnader. 

 

Rådmannen var fredag 10. januar tilstede under et foredrag ved statssekretær Paul Schaffey som 

kunne fortelle at regjeringen hadde forlatt ambisjonen om å gjøre endringer med 

fylkeskommunenes oppgaver. Dette fordi det ikke var flertall for en slik endring i Stortinget. 

 

Dermed står vi hovedsakelig tilbake med de statlige oppgaver i fylkesmannsembetene, 

direktoratene og spesialisthelsetjenesten. Rådmannen stiller seg tvilende til endringer i 

fylkesmannsembetene. Dette fordi fylkesmannen er statens representant mht oppfølging, 

kontroll, tilsyn, klagebehandling og ivaretakelse av rettssikkerhet overfor kommunene. Dette er 

oppgaver som må være tilstede uavhengig av størrelsen på kommunene. Direktoratene har også 

tilsyn med kommunene, men ikke minst har de tunge fagmiljø som det vil være overraskende om 

ble flyttet til kommunene. Dermed står vi igjen med oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten 

som mest sannsynlig vil bli overført kommunene. Da vil vi ha en kommunehelsereform på 

samme måte som i Danmark, og ikke en kommunestrukturreform som tillyst hvor kommunene 

skulle overta større forvaltningsmessige oppgaver og tjenesteproduksjon som eks videregående 

skoler, samferdsel og næring. 

 

Når rådmannen ikke kan anbefale kommunestyret å delta i denne konkrete utredning er det med 

bakgrunn i følgende forhold: 

 

 Utredningen er fokusert på næringslivets utfordringer som bare er en svært liten del av 

kommunenes portefølje 

 

 Kjernen i utredningen er å gjøre endringer i kommunestrukturen i Salten. Dersom dette 

sal gjøres må det vedtas og styres av den politiske ledelse i den enkelte kommune basert 

på hva som vil være kommunenes oppgaver i fremtiden 

 

 Dersom kommunestyret fatter vedtak om slike strukturendringer må det legges opp til en 

strukturert og god prosess som tar hensyn til kompleksitet og arbeidsmengde i arbeidet og 

det faktum at vi skal drifte kommunene samtidig som en slik prosess foregår, og til slutt 

 

 Kommunestyret bør ta hensyn til det arbeidet som Kommunaldepartementet nå legger 

opp til gjennom en varslet kommuneproposisjon til våren. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske kommune ønsker ikke å delta i en mulighetsstudie med hovedfokus på 

næringsmessige utfordringer. 

 

 

FOR-002/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune ønsker ikke å delta i en mulighetsstudie med hovedfokus på 

næringsmessige utfordringer. 



 

 

KOM-002/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Odd Emil Ingebrigtsen, BRUS orienterte. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

Fauske kommunestyre ber Salten Regionråd utrede ny kommunestruktur i Salten. I dette 

arbeidet skal man se på flere forhold, herunder konsekvenser for infrastruktur, 

lokaldemokrati, fordeling av ressurser og andre samfunnsmessige forhold. 

Når det gjelder næringsmessige forhold ber vi Salten Regionråd invitere BRUS til å 

utrede dette i en mulighetsstudie. 

 

I styringsgruppa til Salten Regionråd må det være representanter for alle deltakende 

kommuner. Mulighetsstudiet finansieres gjennom et samarbeid med departementet, 

Salten Regionråd og andre aktører. 

 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre ber Salten Regionråd utrede ny kommunestruktur i Salten. I dette 

arbeidet skal man se på flere forhold, herunder konsekvenser for infrastruktur, 

lokaldemokrati, fordeling av ressurser og andre samfunnsmessige forhold. 

Når det gjelder næringsmessige forhold ber vi Salten Regionråd invitere BRUS til å 

utrede dette i en mulighetsstudie. 

 

I styringsgruppa til Salten Regionråd må det være representanter for alle deltakende 

kommuner. Mulighetsstudiet finansieres gjennom et samarbeid med departementet, 

Salten Regionråd og andre aktører. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014 - 2019 

   

 
Vedlegg: 1. Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 2014-2019  

2. Høringsdokument 

3. Innspill fra høringen, vedlegg 1-8 

 

 

Sammendrag: 
 

Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gir Oppvekstområdet felles strategi og 

satsningsområder. Ressursutnyttelse og samhandling er viktig for å oppnå gode tjenester til 

kommunens innbyggere. Kravet til koordinerte tjenester og felles målsettinger i arbeidet med 

barn og unge, skal gi brukerne mulighet for en trygg oppvekst. Planen stiller krav til politiske 

prioriteringer, administrativ oppfølging, ansattes arbeid og brukeres bidrag.  

 

For å skape gode oppvekstsvilkår i kommunen må det være et samspill mellom innbyggere, 

kommunale tjenester, frivillige, lag og foreninger. Det afrikanske ordtaket 

«det trenges en hel landsby for å oppdra et barn» stiller krav til hele lokalsamfunnet vårt.  

 

Foreldrenes rolle er et hovedmoment i planen. Lokale undersøkelser (Ungdata) gir signaler om 

foreldrenes betydning for god oppvekst. Kommunen må legge til rette for å gjøre foreldre mest 

mulig robust gjennom tidlig intervensjon der behovet er tilstede. 

 

Forebyggende arbeid er sentralt i planen. Fokus på tidlig innsats skal forebygge behovet for 

større behov for innsats på et senere tidspunkt. For mange barn og unge vil utfordringer kunne 

løses før problemene forsterkes. Samarbeid og samhandling mellom kommunale tjenester og 

foreldre må bygge på gjensidig respekt og ta utgangspunkt i barnets beste. 

 

Folkehelse er satsningsområde i Fauske. Kommunens ansvar for å tilrettelegge for mulighet til 

god folkehelse ligger i planen. God folkehelse for barn og unge handler mye om trivsel, trygghet, 

mestring og et nærmiljø som bryr seg. Samspill mellom kommunale tjenestetilbud, frivillige og 

foreldre er viktig for å lykkes med å skape et oppvekstmiljø som bidrar til god folkehelse.   

 

Saksopplysninger: 

 



Samhandlingsplan oppvekst er et resultat av behovet for å se arbeidet innen oppvekstområdet i et 

samlet perspektiv. Ny kommunal organisering med barnevern, familiesenter, barnehager, skoler, 

integrering og kultur i en enhet gir muligheter for økt samhandling og utnyttelse av ressursene til 

beste for barn og unge.  

 

Samordning, samlokalisering og samhandling er sentrale begrep i planen. For å få til godt og 

målrettet arbeid kreves klare felles mål, rutiner og samhandling. Planen skal være det 

overbyggende element for oppvekstområdet. De ulike enhetenes virksomhetsplaner skal bygge 

videre på målsettingene i planen og skape handling ute i organisasjonen.  

 

Felles satsningsområder skal gi sterkere fokus på arbeidsoppgavene. Etablering av rutiner for 

kvalitetssikring av mål og oppnåelse av den enkelte enhets målsettinger følges opp av rådmann 

og politisk nivå.  

Planen bygger videre på mye av arbeidet som allerede gjøres i organisasjonen.  

Brukerundersøkelser skal gjennomføres innen enhetene for å få brukernes mening om tjenestene 

og samarbeidet mellom kommune og innbyggere. 

Dette skal gi politisk nivå, administrasjonen, ansatte og ikke minst brukeren, oversikt på hvilke 

krav og forventninger som ligger til grunn i tjenestene.  

 

Planen har virketid 2014-2019, og skal evalueres av hvert nytt kommunestyre.  

 

Samhandlingsplanen er jobbet frem som et prosjekt med støtte fra Fylkesmannen i Nordland. 

Arbeidet har involvert ledelse/ansatte i oppvekst, tillitsvalgte og verneombud i organisasjonen. 

Frivillige lag og foreninger har vært kontaktet og hatt mulighet til å komme med innspill i 

planarbeidet. Ungdomsrådet har vært informert/utfordret på innspill til arbeidet. Arbeidet har 

vært koordinert gjennom en styringsgruppe med deltagelse fra rådmannen og ledere i 

oppvekstområdet. Prosjektet har samhandlet med andre kommunale prosjekt som pågår. 

Modellkommune- og Foreldrestøtteprosjektene har vært sentrale i arbeidet med 

Samhandlingsplanen. Oppbygging av rutiner, samhandling og fokus på foreldreressursen er 

basert på arbeidet med disse prosjektene. Det er utarbeidet en handlingsveileder og ei 

verktøykasse som skal brukes i organisasjonen for å kvalitetssikre en felles plattform i 

organisasjonens arbeid.  

 

Samhandlingsplanen har vært på høring i november/desember hos berørte parter. Frist for 

innspill var 10. desember. Innspillene er behandlet i styringsgruppen for prosjektet. Planen skal 

behandles av AMU, partssammensatt og politisk nivå i januar/februar 2014.  

 

Kommentarer til høringsuttalelsene: 

 

1) Kultur og idrett(vedlegg 1). 

Forslag fra kulturenheten om å endre teksten slik at de ulike tilbudene blir 

spesifisert og tydeliggjort.  

Kommentar: endring av teksten tatt til etterretning 

 

2) SU Valnesfjord og FAU Kosmo(vedlegg 2 og 3). 

Forslagene er like og vurdert under ett.  

Kommentar: teksten i dokumentet endres til: Når skolestrukturvedtaket er realisert 

har Fauske kommune 4 offentlige grunnskoler. 

 

3) SU Vestmyra barnehage(vedlegg 4) 



Kommentar: Høringsuttalelsen tatt til etterretning, ingen vesentlige endringer 

foreslått.  

 

4) SU Finneid skole(vedlegg 5) 

Kommentar: Planen er ambisiøs og forpliktende for alle ledd i organisasjonen. 

Når det gjelder innspill om ICDP og behov for begrepsforklaring, så skal planen 

kunne leses av alle. Behovet for avklaring av begrep skal gi likt grunnlag for hva 

som legges i uttrykkene. Når det gjelder verdigrunnlaget, så er teksten vurdert og 

opprettholdes. 

 

5) Innspill fra lærer Finneid skole(vedlegg 6) 

Kommentar: Planen er et overbyggende dokument som skal vise 

satsningsområder og prioriterte mål innen oppvekstområdet. Enhetenes 

virksomhetsplaner skal bygge videre på Samhandlingsplanen og konkretisere hva 

målsettingene betyr for praksis i hverdagen. Innspillene har vært diskutert i 

styringsgruppen, og teksten i Samhandlingsplanen opprettholdes. Innspill på at 

det må være samsvar mellom det som står i plan og det som gjennomføres i 

skolen er viktig. Planen må ikke bli bare fine ord, men realiseres i handling. Det 

betyr politiske og administrative beslutninger som gjør målsettingene realistiske 

og målbare.  

 

6) SU Sulitjelma(vedlegg 7) 

Kommentar: SU slutter seg til planen og synes dette er en god plan. 

 

7) Fagforbundet og Utdanningsforbundet(vedlegg 8) 

Kommentar: Kompetanseutvikling er mål i alle enhetene, og dette må utdypes i 

virksomhetsplanene. Når det gjelder innspill på ansvarsfordeling, så kreves det 

politiske beslutninger og administrativt lederskap i planen. Målsettingene til 

enhetene stiller krav til ledere og ansatte om målrettet innsats på 

satsningsområder. Rutiner for oppfølging må gjennomføres og følges opp.  

Innspillet om at planen må være realistisk og gjennomførbar, og at det er samsvar 

mellom mål og handling er viktig. Planen må ikke bli et dokument med fine ord 

og lite handling. Politiske beslutninger som gjør målene realistiske og 

gjennomførbare er en forutsetning for å få dette til.  

Samhandlingsplanen er gitt virketid 2014-2019, med mange ambisiøse mål og 

etablering av felles rutiner. At planen ikke inneholder en tidsplan for 

gjennomføring har sammenheng med at det er mange pågående og 

sammenfallende kommunale prosesser som skal gjennomføres. Tidsaspektet i en 

del av disse er kjent, bla. skolestruktur. Andre prosesser som får innvirkning i 

planen er ikke så tidfestet, bla. etableringen av Familiens Hus og fremtidig 

barnehagestruktur. De kjente og nære ting som virksomhetsplaner og etablering 

av rutiner for kvalitetssikring kan gjennomføres i løpet av 2014. Andre element 

vil kunne ta litt tid, men planen har et tidsperspektiv på 5 år med evaluering 

allerede i 2015.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 



2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

DRIF-003/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

PART-001/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

FOR-003/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets og partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  



 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 

 

KOM-003/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Anne Godding (R) foreslo følgende tilleggsforslag: 

Skolehelsetjenesten er en svært viktig del av tjenesten ovenfor barn og familier. Derfor 

må den settes inn i Samhandlingsplan som eget punkt på lik linje med PPT som nytt pkt. 

4.2.4. Alternativt må den eksplisitt nevnes under pkt. 3.1.5 «Samhandling». 

 

R’s forslag ble forkastet med 17 mot 13 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

1. Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019 gjøres gjeldene fra vedtaksdato.  

 

2. Utarbeidelse av virksomhetsplaner i oppvekstområdet bygger videre på 

målsettingene i planen og ferdigstilles i løpet av 2014.  

 

3. Etablering av rutiner for brukerundersøkelser gjennomføres etter koordinering av 

rådmannen. Utarbeidelse av rutiner for evalueringer og måloppnåelse 

kvalitetssikres gjennom oppfølging fra rådmannen.  

 

4. Planen evalueres første gang av nytt kommunestyret 2015.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef    

Prosjektleder til videre forføyning    
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VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - UTREDNING OG VURDERING I 

FORHOL DTIL NY BYGG ELLER REHABILITERING 

   

 
Vedlegg: Norconsult – utkast romprogram Valnesfjord skole og flerbrukshall 

Norconsult – beregninger Valnesfjord skole rehabilitering 

Norconsult – beregninger Valnesfjord skole nybygg 

Bedriftskompetanse – en bedriftsøkonomisk vurdering av Valnesfjord skole og 

flerbrukshall/gymsal 

 

 

Sammendrag: 
 
Tidligere vedtak 

Kommunestyret behandlet i sak om ny skolestruktur (sak 124/12 Kommunestyret 21.06.2012) også 

forholdet vedrørende Valnesfjord skole.  

 

Kommunestyret har videre i forbindelse med budsjettvedtakene for 2012,2013 og 2014 knyttet prosjektet 

Valnesfjord skole sammen med Flerbrukshall.  

 

Jfr. Punkt b i vedtaket om ny skolestruktur (sak 124/12 kommunestyret 21.06.2012), er rådmannen bedt 

om å legge fram egen sak for kommunestyret forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfjord skal 

være  - nybygg eller rehabilitering.  

 

Planlegging/bygging av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord er et av flere delprosjekter i prosjektet  

gjennomføring av ny skolestruktur. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og mandat og 

prosjektbeskrivelse for prosjektet som helhet ble behandlet i sak 17/13 FOR 11.03.13. 

 

 

Organisering av arbeidet 

Det er nedsatt en egen prosjektgruppe/brukergruppe for arbeidet med planleggingen av Valnesfjord skole 

og flerbrukshall. 

 

Prosjektgruppen har følgende sammensetting: 

 

Evald Solbakken, prosjektleder 

Randi Myrbakk, rektor Valnesfjord skole 

Terje Valla, konstituert enhetsleder skole 

Odd Arve Horsdal, leder Fauske kommunale Eiendomsforetak KF 

Tore Finnvik, lærer repr.  

Tove Myrvoll, repr. andre tilsatte 

Kjetil Haugli, repr. hallstyret  

Lars Bergli, nærmiljøutvalget  

Karoline Marken, elevrepresentant 



Wadel Haugen, FAU  

Turid Hensiksen, FAU avd. Kosmo skole 

Magne Engan, verneombudr 

 

Av hensyn til den stramme tidsplanen som satt for gjennomføring av ny skolestruktur er 

planleggingsarbeidet blitt framskyndet og er allerede kommet godt i gang. 

 

 

Hovedproblemstillinger 

Rådmannen legger med dette fram sak Valnesfjord skole med tanke på å avklare følgende tre 

problemstillinger: 

 

1. Hvordan skal den fremtidige skolen i Valnesfjord være – utredning og vurdering i forhold til 

nybygg, rehabilitering og lokalisering 

2. Hvordan skal idretts-/kulturfasiliteter i den framtidige skolen i Valnesfjord være - utredning og 

vurdering i forhold til flerbrukshall eller ”gymsal”  

3. Investeringsramme for ny skole og idretts-/kulturfasiliteter i Valnesfjord. 

 

Rådmannen har hatt som første oppgave å få gjort utredninger i forhold til hvilke løsninger er minst 

kostnadskrevende for prosjektet Valnesfjord skole – nybygg, rehabilitering, lokalisering samt 

flerbrukshall eller ”gymsal”. Figuren under gir et forenklet bilde av alternativene.  

 

 

 
 

 

Arealprogram, elevtallsutvikling og kombinert barne- og ungdomsskole 

Som utgangspunkt for beregningene på dette har vi fått laget et utkast til arealprogram for nye 

Valnesfjord skole i to varianter. En løsning der arealbehovet for skole og flerbrukshall er lagt sammen og 

hvor en også får sambruk av en god del av fellesarealet. Den andre arealoppstillingen er skole og gymsal 

utfra hva skolen har behov for som minimumsløsning for eget bruk.  

 

Norconsult har bistått oss i dette, og vi foreslår med bakgrunn i elevtallsutviklingen og fødselstall de siste 

år, at Valnesfjord skole planlegges og dimensjoneres for et elevtall på 200. Skolen blir en kombinert 

barne- og ungdomsskole med klassetrinn 1. – 10. trinn.   

 

For arealberegning og behovsvurderinger knyttet til flerbrukshall og samarbeidsløsninger mellom skole 

og flerbrukshall har Norconsult bygget sine vurderinger på de behovsanalysene som er utført tidligere 

(17.06.2010) av ODIN arkitektkontor.   

 

Brutto areal for skole og flerbrukshall er ut fra dette beregnet til 4467m
2
.  

 



Brutto areal for skole med gymsal er beregnet til 4000m
2
. 

 

 

Byggeteknisk vurdering Valnesfjord skole 

Odin arkitektkontor gjorde en mulighetsstudie av Valnesfjord skole med gjennomgang av hele 

skoleanlegget (rapport datert 2.06.2010) der en vurderte bygningsmessig tilstand og tekniske anlegg med 

tanke på mulig rehabilitering. Konklusjonen på undersøkelsen fra den gang var at «gammelskolen» med 

tilbygg (byggeår 1957/1999) og idrettsbygget/samfunnshuset (byggeår 1972) bygningsmessig og teknisk 

vurderes som dårlig. Bygningene beskrives også som utdatert i forhold til dagens krav når det gjelder 

funksjonalitet og egnethet til skolevirksomhet. De defineres derfor å være rivningsmoden.   

 

Noe bedre vurdering blir gitt for ungdomsskolen/«nyskolen» (byggeår 1984), men også her sier rapporten 

at bygningen er i mindre bra tilstand. Bygget er ikke universelt utformet og har store mangler mht. helse, 

miljø og sikkerhet. Rominndelingen vurderes å være uhensiktsmessig i forhold til å kunne tilrettelegge for 

fleksible og varierte undervisningsformer. Det vil derfor være nødvendig med en betydelig innvendig 

ombygging og tilpasning, og med tunge materialvalg i korridorer og vegger vil dette gi store kostnader 

ved en rehabilitering av bygget.  

 

Nybygg eller rehabilitering 

Vi har gjort en sammenligning av kostnadene med å oppgradere ungdomsskolen til tilfredsstillende 

teknisk standard med kostnadene for tilsvarende nybygg i samme størrelse (1400m
2
)   

Rehabilitering her innbefatter ikke større innvendige ombygginger, men er beregnet utfra kostnadene med 

å reparere bygget og få dette i tilfredsstillende teknisk tilstand etter dagens krav. Norconsult har bistått oss 

med disse beregningene. Regnestykket viser at en rehabilitering som nevnt ovenfor vil ha en 

investeringskostnad på 33.253.000.- NOK, mens investeringskostnadene med nybygg vil være 

45.221.000.- NOK.  

 

Kostnadsoverslag fra Norconsult er vedlagt saksdokumentene. 

 

En løsning der vi velger rehabilitering og gjenbruk av ungdomsskolen vil bety at vi tillegg til disse 

arealene (1400m
2
) har behov for et nybygg tilsvarende 3067m

2
 (4467m

2
 – 1400m

2
) 

(NB! Det er her bruk arealramme skole og flerbrukshall som utgangspunkt for beregningen)  

 

Ut over overnevnte utregninger har vi med bistand fra Norconsult fått laget noen skisser til hvordan 

arealet i ungdomsskolebygget kan brukes ved en eventuell rehabilitering og også en vurdering av hvilke 

funksjoner en kan legge inn i denne bygningen uten å gjøre store ombygginger. 

 

Slik bygget er utformet og innenfor de rammene dette gir vil bygget ikke ha tilstrekkelig størrelse til å gi 

plass til trinnarealene for barnetrinnet 1.-7. trinn (140 elever) og det vil heller ikke passe i forhold til 

arealbehovet for ungdomsskoletrinnet 8.-10. trinn ( 60 elever) Dvs. bygget er for stort for bruk til 

ungdomsskole, og rominndelingen samsvarer dårlig med romprogrammet slik dette er satt opp. 

 

Norconsult sier at dersom en tenker gjenbruk av skolebygget vil alternativet være at arealene som er 

oppført som støttefunksjoner (kontorplass ledelse/administrasjon, personalarbeidsplasser, kontor 

helsesøster, kontor driftspersonell, personalgarderober, møterom, renholdsentral og lager), samt noe av 

arealene til spesialrom (bibliotek, musikk/drama, naturfag, kunst og håndverk) plasseres i dette bygget.  

Arealmessig er dette ingen god løsning ettersom vi utfra arealoppstillingen for disse funksjonene da vil 

sitte igjen med 286 m
2 
i overskudd. Resultatet blir at vi påføres store unødvendige kostnader på arealer vi 

ikke har bruk for både på rehabiliteringen (kr 23.800 pr m
2
) og ikke minst på framtidige FDVU kostnader.  

 

 

Hovedalternativene for prosjekt Valnesfjord skole 

For å få fram et best mulig grunnlag for å vurdere spørsmålet om nybygg eller rehabilitering som løsning 

på prosjektet Valnesfjord skole har rådmannen benyttet ekstern rådgiver, Torbjørn Bjørklund fra 



Bedriftskompetanse as til å gjøre en mer grundig gjennomgang og analyse av de økonomiske forholdene 

ved dette prosjektet.  

 

Bestillingen for arbeidet har vært å vurdere ulike alternativer som kan være aktuelle løsninger. 

 

Analysearbeidet er gjort i to trinn. Hensikten er å gjøre problemstillingen mer oversiktlig. Det at 

problemstillingen er splittet opp i to trinn påvirker ikke hva som er den mest optimale bedriftsøkonomiske 

løsningen. Rehabilitering/bygging av skole og tilhørende fasiliteter for idrett/kultur er integrert i et felles 

prosjekt. 

 

Trinn 1 er å velge rehabilitering eller nybygg for den nye skolen i Valnesfjord.  

De fire alternativene som er utredet og vurdert er: 

 

Skole med plassering på samme tomteområde som dagens bygninger   

 Alternativ 1:  Rehabilitering av ungdomsskolebygget - pluss nybygg skole  

 Alternativ 2:  Rivning av ungdomsskolen – bygge helt nytt bygg skole  

 

Ny lokasjon og oppbygging ny skole   

 Alternativ 3:  Bygge ny skole på annen plass på nåværende skoletomt, selge deler 

av skoletomten med påstående bygninger 

 Alternativ 4:  Bygge ny skole på annen tomt i Valnesfjord, samt selge hele den gamle 

skoletomten med påstående bygninger  

 

Trinn 2 er å velge fasiliteter for idrett/kultur for den nye skolen i Valnesfjord. 

De to alternativene som er utredet og vurdert er: 

 Flerbrukshall 

 Gymsal 

 

Gjennomgangen har hatt som mål å gi svar på hvilke alternativer er den minst kostnadskrevende løsning 

økonomisk sett for kommunen. Regnestykket er begrenset til å omhandle kun de bedriftsøkonomiske og 

tallmessige størrelsene ved de ulike alternativene. Vi har ikke funnet det naturlig i denne omgang å trekke 

inn samfunnsøkonomiske betraktninger eller også at kvalitet og funksjonalitet vil være forskjellig ved de 

ulike løsningene. F. eks vil en kombinasjon rehabilitering pluss nybygg gi dårligere funksjonalitet enn 

nybygg sett i forhold til dagens krav til romløsning og egnethet for undervisningsformål.  

 

Kartleggingen, analysen og vurderingen som Bedriftskompetanse har gjort omfatter følgende vurderinger: 

 Prosjektkostnader for oppgradering/rehabilitering av bygg 

 Prosjektkostnader for nybygg skole 

 Prosjektkostnader for nybygg flerbrukshall / gymsal 

 Årlige kostnader knyttet til FDVU av skolebygg, flerbrukshall eller gymsal (Forvaltning, Drift, 

Vedlikehold,byggUtvikling) 

 Verdi ved salg/avhending 

 Årlige kostnadsendringer som konsekvens av forandringer i driften 

 Realrente 

 Tidshorisont 

 

 

Konklusjon rehabilitering eller nybygg 

Bedriftskompetanse as har gjort en analyse og beregning av hvilke kostnader som påløper ved bygging og drift 

av ny skole for Valnesfjord. Det er som tidligere påpekt 4 hovedalternativer. Alternativene 1 og 2 innebærer 

plassering av skolen på samme sted på dagens skoletomt. Alternativ 1 innebærer rehabilitering og nybygg, 

mens alternativ 2 forutsetter nybygg av hele skolen.  

Alternativene 3 og 4 er ny lokalisering av skolen på henholdsvis dagens skoletomt eller ny tomt i Valnesfjord. 

Dette forutsetter nybygg. 



 

Slik arealprogrammet viser vil alternativ 1 rehabilitering og nybygg kreve 3002m
2
, mens alternativene 2,3 og 4 

fordrer nybygg tilsvarende 2716m
2
. Forskjellen i areal er 287m

2
. 

 

Bedriftskompetanse har i sitt regnestykke satt opp investeringskostnadene, kostnadene til FDVU 

(forvaltning,drift,vedlikehold,utvikling) pluss kostnader til oppgradering etter 30 år. LCC (Life CycleCost) er 

brukt for å vise de samlede kostnadene ved ny Valnesfjord skole eksklusive (flerbrukshall eller gymsal) i et 

40-årig tidsperspektiv. Tabellen under gir en oversikt over nåverdien for alternativene 1 og 2. Skole på samme 

lokasjon.  

 

 
 

Basert på nåverdiberegninger er alternativ 1 Rehabilitering og nybygg marginalt bedre enn alternativ 2 Riving 

og nybygg. Dersom tidshorisonten endres fra 40 til 50 år framstår alternativ 2 marginalt bedre enn alternativ 1.  

 

Tabellen under gir en oversikt over nåverdien for alternativene 3 og 4. Skole på ny lokasjon.  

 
 

Basert på nåverdiberegninger er alternativ 3 Ny lokasjon på eksisterende tomt marginalt bedre enn alternativ 4 

Ny tomt i Valnesfjord. 

 

Når man setter opp alternativene 1 og 2 opp mot alternativene 3 og 4 er det vesentlig forskjell mellom de to 

gruppene. Alternativene 1 og 2 er ny Valnesfjord skole på dagens lokasjoner, mens alternativene 3 og 4 er ny 

skole på nye lokasjoner. Dersom man setter det beste alternativet i gruppen nye lokasjoner (alt. 3 og 4) opp 

mot dagens lokasjoner (alt. 1 og 2) er det betydelige forskjeller mellom alternativene. Dette kommer klart frem 

dersom alternativ 3 Ny lokasjon på eksisterende tomt sammenlignes mot alternativ 1 Rehabilitering og nybygg 

eksisterende lokasjon. Tabellen under gir en oversikt hvorfor alternativ 3 (og 4) bør velges framfor alternativ 1 

(og 2).  

 

Alt	1 Alt	2

		NÅVERDI

Rehabilitering	og	

nybygg Riving	og	nybygg

Differanse	i	nåverdi	

alt.	1	og	alt.	2

Oppgradering 31	733	333NOK					 -NOK																			 31	733	333NOK										

Nybygg 49	280	571NOK					 83	549	333NOK					 34	268	762-NOK										

Sum	investeringer 81	013	905NOK					 83	549	333NOK					 2	535	429-NOK													

Leie	brakkerigg 7	902	494NOK							 7	902	494NOK							 -NOK																							

Avhendingskostnader 3	333	333NOK							 5	714	286NOK							 2	380	952-NOK													

Rehabilitering	etter	30	år 5	040	146NOK							 4	559	972NOK							 480	174NOK															

Forvaltning	og	drift	i	40	år 44	152	780NOK					 39	946	353NOK					 4	206	427NOK													

TOTALE	KOSTNADER 141	442	658NOK			 141	672	438NOK			 229	780-NOK															

Alt	3 Alt	4

		NÅVERDI
Ny	lokasjon	på	

eksisterende	tomt	
Ny	tomt	i	
Valnesfjord

Differanse	i	nåverdi	
alt.	3	og	alt.	4

Tomtekostnader 5	000	000NOK							 10	000	000NOK					 5	000	000NOK													
Nybygg 83	549	333NOK					 83	549	333NOK					 -NOK																							
Salg	gammel	skole	 4	664	723-NOK							 9	329	446-NOK							 4	664	723-NOK													

Sum	investeringer 83	884	610NOK					 84	219	887NOK					 335	277NOK															

Rehabilitering	etter	30	år 4	559	972NOK							 4	559	972NOK							 -NOK																							
Forvaltning	og	drift	i	40	år 39	946	353NOK					 39	946	353NOK					 -NOK																							

TOTALE	KOSTNADER 128	390	935NOK			 128	726	212NOK			 335	277NOK															



 
  

Konklusjon er at alternativ 3 er betydelig rimeligere enn alternativ 1. Differansen i nåverdi er 13,1 mill.NOK.  

 

Dersom kommunen velger alternativ 1 fremfor alternativ 3 må kommunen over en periode på 40 år (2016 - 

2056) årlig tilføre kr. 798 662 000 ekstra til Valnesfjord skole. Til sammen utgjør dette 31,9 mill. NOK ekstra 

(40 år x kr. 798 662 000 = kr. 31 946 483). 

 

For nærmere innsyn i beregningsgrunnlaget og vurderingene av de enkelte alternativer for valg av nybygg eller 

rehabilitering vises til vedlagt rapport fra Bedriftskompetanse. 

 

 

Konklusjon flerbrukshall eller gymsal  

Bedriftskompetanse as har også gjort en analyse og beregning av hvilke kostnader som påløper ved bygging 

og drift av flerbrukshall eller gymsal som en integrert del av felles prosjektet med ny Valnesfjord skole. 

 

Slik arealprogrammet viser vil bygging av flerbrukshall kreve 1751m
2
, mens en gymsal fordrer 1284m

2
. 

Forskjellen i areal er 467m
2
. 

 

Bedriftskompetanse har i sitt regnestykke satt opp investeringskostnadene, investeringsstøtte for bygging av 

flerbrukshall eller gymsal, kostnadene til FDVU (forvaltning,drift,vedlikehold,utvikling) pluss kostnader til 

oppgradering etter 30 år. LCC (Life CycleCost) er brukt for å vise de samlede kostnadene ved en flerbrukshall 

versus gymsal i et 40-årig tidsperspektiv. Tabellen under gir en oversikt over nåverdien av de to alternativene. 

 

 
 

Konklusjon er at  gymsal er betydelig rimeligere enn flerbrukshall. Differansen i nåverdi er 13,8 mill.NOK.  

 

Dersom kommunen velger flerbrukshall fremfor gymsal må kommunen over en periode på 40 år (2016 - 2056) 

årlig tilføre kr. 846 087 ekstra til Valnesfjord skole. Til sammen utgjør dette 33,8 mill. NOK ekstra (40 år x 

kr. 846 087 = kr. 33 843 480).   

 

For nærmere innsyn i beregningsgrunnlaget og vurderingene av flerbrukshall eller gymsal vises til vedlagt 

rapport fra Bedriftskompetanse. 

 

Leie	brakkerigg 7	902	494NOK							

Avhendings-

kostnader 3	333	333NOK							
Rehabiliterings-

kostnader 480	174NOK											
Forvaltnings-

kostnader 4	206	427NOK							

Delsum	Gevinst 15	922	429NOK					
Tomtekostnader 5	000	000-NOK							
Investerings-

kostnader 2	535	429-NOK							

Delsum	Gevinst 8	387	000NOK							

Nåverdi	salgsgevinster Salg	gammel	skole	 4	664	723NOK							

NÅVERDI	GEVINST 13	051	723NOK					

Nåverdi	innsparinger

Nåverdi	økte	kostnader

		NÅVERDI Flerbrukshall Gymsal

Differanse	i	nåverdi	

Flerbrukshall	versus	
Gymsal

Investering 33	352	381NOK					 24	457	143NOK					 8	895	238NOK													
Støtte	 6	349	206-NOK							 3	628	118-NOK							 2	721	088-NOK													

Sum	investering 27	003	175NOK					 20	829	025NOK					 6	174	150NOK													

Rehabilitering	etter	30	år 2	939	805NOK							 2	155	745NOK							 784	060NOK															

Forvaltning	og	drift	i	40	år 25	753	337NOK					 18	884	800NOK					 6	868	537NOK													

TOTALE	KOSTNADER 55	696	317NOK					 41	869	570NOK					 13	826	747NOK										



 

Hovedkonklusjon basert på bedriftsøkonomiske vurderinger 

Valg av løsning for ny Valnesfjord skole og tilhørende flerbrukshall eller gymsal viser at det er store 

forskjeller i kostnadene over en 40 års periode mellom de ulike alternativene.  

 

Den minst kostnadskrevende løsningen for kommunen er alternativ 3 Bygge ny skole på annen plass på 

nåværende skoletomt, selge deler av skoletomten med påstående bygninger og bygge gymsal framfor 

flerbrukshall.  

 

 

 

Investeringsramme 

Merk spesielt ved gjennomgangen av investeringsramme så er ikke tidshorisont for drifts-, oppgraderings-, 

årlige kostnader til FDVU eller kroneverdi hensyntatt.  

 

Tabellen under gir en enkel oversikt over investeringsbehovet. Det er mulig at leie av brakkerigg burde være 

inkludert i oversikten over sum investeringer og salg for å få et mest mulig riktig bilde av kostnadene ved 

oppstarten av prosjektet.    

 

 
 

 

Slik tabellen viser vil investeringsbehovet for ny skole Valnesfjord vil være som følger: 

 

Alt. 3 ny skole/ny lokasjon og med gymsal :           NOK 110.290.800  (NOK 87.326.800+ NOK 22.964.000) 

Alt. 3 ny skole/ny lokasjon og med flerbrukshall:   NOK 117.097.800  (NOK 87.326.800+ NOK 29.771.000) 

 

Tidligere vedtatt investeringsramme for ny Valnesfjord skole er 80 mill. NOK. 

 

Tabell over viser at tidligere vedtatt investeringsramme er for liten og at det vil være nødvendig å øke 

investeringsrammen ganske betydelig enten en velger ny skole med gymsal eller integrert løsning skole med 

flerbrukshall. Forskjellen i sum i investeringsbehovet mellom de to alternativene vil være NOK 6.807.000) 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Til spørsmålet om hvordan den fremtidige skolen i Valnesfjord skal være i forhold til nybygg 

eller rehabilitering vil rådmannen anbefale å velge den løsningen som er minst kostnadskrevende 

på sikt for kommunen. Det vil si at alternativene 3 og 4 er vesentlig bedre enn alternativ 1 og 2. 

 

Alt.	1 Alt.	2 Alt.	3 Alt.	4
Rehabilitering	og	

nybygg Riving	og	nybygg

Ny	lokasjon	på	
eksisterende	tomt Ny	tomt	Valnesfjord Gymsal Flerbrukshall

Tomtekostnader 	NOK										5	000	000	 10	000	000NOK								
Rehabilitering 33	320	000NOK								
Nybygg 51	744	600NOK								 87	726	800NOK								 87	726	800NOK								 87	726	800NOK								 26	964	000NOK								 36	771	000NOK								
Støtteordning 4	000	000-NOK										 7	000	000-NOK										
Salg	bygg/tomt 5	400	000-NOK										 10	800	000-NOK								

Sum	investeringer	og	
salg 85	064	600NOK								 87	726	800NOK								 87	326	800NOK								 86	926	800NOK								 22	964	000NOK								 29	771	000NOK								

Leie	brakkerigg	2	år 8	500	000NOK										 8	500	000NOK										

Avhendingskostnader 3	500	000NOK										 6	000	000NOK										

Oppgraderingskostnader	
etter	30	år	 24	016	000NOK								 21	728	000NOK								 21	728	000NOK								 21	728	000NOK								 10	272	000NOK								 14	008	000NOK								

Årlige	FDVUs	kostnader	 2	701	800NOK										 2	444	400NOK										 2	444	400NOK										 2	444	400NOK										 1	155	600NOK										 1	575	900NOK										

Løsning	idrett	/	kultur



Det anbefales derfor at det arbeides videre med alternativene 3 og 4.  

Formannskap og kommunestyre gis oppdaterte orienteringer etter hvert som undersøkelser og 

utredninger rundt mulige tomteløsninger er nærmere avklart.  

 

Til spørsmålet om ambisjonsnivå for idrett/kultur integrert i ny skole i Valnesfjord vil 

anbefalingen være å gå for skole med «gymsal» framfor flerbrukshall dersom en vurderer dette 

utfra bedriftsøkonomiske hensyn. En slik løsning er minst kostnadskrevende på sikt for 

kommunen og vil også dekke skolens behov for undervisningsarealer til idrettsformål. 

 

Dersom en velger kombinasjonen skole og flerbrukshall må forutsetningene være at 

merkostnadene ved dette, anslagsvis kr 846087,-  i økte årlige utgifter til investering og drift helt 

eller delvis må dekkes opp gjennom inntekter fra brukere av flerbrukshallen.  

 

Under arbeidet med saksforberedelsen har det vært avholdt møte mellom administrasjonen og 

representanter fra Styret i flerbrukshallen. En oppfølging fra dette møtet er at «hallstyret» 

utarbeider overslag over mulige inntekter for driften av flerbrukshallen samt også fremlegger 

forslag på tiltak for øvrig som vil kunne redusere kommunens kostnader til drift av flerbrukshall  

Hallstyret forventer å ha sine beregninger og forslag til driftsbudsjett for flerbrukshallen klar ila 

uken. Disse ettersendes sakspapirene så snart de er klare for utsending.   

 

Til spørsmålet om finansieringsramme for investeringer Valnesfjord skole viser oppstillingen 

over investeringsbehovet at budsjettposten som er innlagt i langtidsbudsjettet for dette prosjektet  

må oppjusteres i tråd med beregningene som nå foreligger. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen jobbe videre med  

prosjektet Valnesfjord skole og løsning for idrett/kultur utfra en løsning der en planlegger 

nybygg framfor rehabilitering av eksisterende bygninger. 

 

Spørsmålet om valg av tomteløsning vurderes nærmere og fremlegges som egen sak for 

kommunestyret.  

 

Den økte investeringsrammen innarbeides i fremtidige budsjett/økonomiplaner.  
 

 

FOR-004/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Prosjektleder orienterte. 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole på dagens tomt. 

2. Flerbrukshallen i Valnesfjord ønsker vi realisert. Dette skal kommunen bidra 

økonomisk med. Det forutsettes imidlertid at hallgruppa bidrar med å få 

merkostnaden på 6,9 mill. kroner betydelig redusert. 

3. Biblioteket i Valnesfjord flyttes til nyskola og det fremmes sak om framtidig bruk av 

Helse- og sosialsenteret. 

 

 



AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole på dagens tomt. 

2. Flerbrukshallen i Valnesfjord ønsker vi realisert. Dette skal kommunen bidra 

økonomisk med. Det forutsettes imidlertid at hallgruppa bidrar med å få 

merkostnaden på 6,9 mill. kroner betydelig redusert. 

3. Biblioteket i Valnesfjord flyttes til nyskola og det fremmes sak om framtidig bruk av 

Helse- og sosialsenteret. 

 

 

KOM-004/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole med flerbrukshall på dagens 

tomt. 

2. Investeringsrammen, basert på framlagte dokumenter i saken, fastsettes til ca. kr. 122 

mill. Eventuelle tilskudd, sponsormidler, salgsmidler kommer til fratrekk. 

3. Det tas sikte på ferdigstillelse og innflytting til skolestart høsten 2017. 

4. Den økte investeringsrammen innarbeides i fremtidige budsjett/økonomiplaner. 

 

FL’s forslag ble trukket. 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, H, FL, 

FRP, SV og V: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Flerbrukshallen bygges i samarbeid med lokale aktører. 

2. Det fremmes egen sak om flytting av biblioteket i Valnesfjord inn i nyskola. 

3. Det fremmes også egen sak om muligheter og bruk av dagens helse- og sosialsenter. 

 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunestyre velger alternativ 3 for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Flerbrukshallen bygges i samarbeid med lokale aktører. 

2. Det fremmes egen sak om flytting av biblioteket i Valnesfjord inn i nyskola. 

3. Det fremmes også egen sak om muligheter og bruk av dagens helse- og sosialsenter. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

 



Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Enhetsleder skole    

Fauske Eiendom KF    

Kommunalsjef helse og omsorg    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

Prosjektleder til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/22      

      Arkiv sakID.:   14/11  Saksbehandler:  Arve Rolandsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    004/14 DRIFTSUTVALG Dato:  22.01.2014 

 002/14 PARTSSAMMENSATT UTVALG  03.02.2014 

 005/14 FORMANNSKAP  03.02.2014 

 005/14 KOMMUNESTYRE  13.02.2014 

 

 

 

NYE PPT INDRE SALTEN 

   

 
Vedlegg: Ny samarbeidsavtale mellom kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune, Saltdal kommune, Beiarn kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune og 

Nordland fylkeskommune har i dag en interkommunal samarbeidsavtale omkring driften av en 

pedagogisk psykologisk tjeneste kjent som Indre Salten PPT, som varer frem til 1.8.2014. 

Driftsutvalget og kommunestyret er vel kjent med denne avtalen, og bakgrunnen for den. 

Avtalen har vært organisert etter kommunelovens § 27 om Interkommunale selskaper, med eget 

styre. 

 

Fauske kommune har over tid nå, parallelt med det interne arbeidet rundt samhandlingsplanen 

for samhandlingsområdet oppvekst og kultur, jobbet med å skulle opprette vår egen kommunale 

PP – tjeneste. Dette arbeidet har vært innrettet slik at sluttresultatet skulle gi ei videreutvikling av 

vår allerede velfungerende Barne- og Familieenhet, hvor planen var å innlemme vår egen 

pedagogiske psykologiske tjeneste i Barne – og Familieenheten som en egen avdeling i denne 

enheten med sterke samarbeidsrelasjoner til både Barnevernet og Familiesenteret. 

 

Etter vedtaket om at Indre Salten PPT skulle opphøre fra 1.8.14, har de andre kommunene hatt 

samarbeidsmøter seg imellom for om mulig å få på plass en ny organisasjon som de skulle 

samarbeide videre om, mens Nordland Fylkeskommune tidlig i 2013 varslet at de vurderte å 

starte sin egen tjeneste, eller innlemme denne i sin allerede eksisterende PP-tjeneste. Det er nå 

gjennom vedtak i Fylkesrådet avklart at Fylkeskommunen ønsker å stå for driften av sin egen 

tjeneste. 

 

Fauske Kommune har etter at vårt administrative arbeid med vår samhandlingsplan for 

oppvekstområdet var ferdigstilt og klar for politisk behandling, presentert vårt arbeid for hvordan 

vi har tenkt å utvikle vår nye organisasjon med vår egen PP – tjeneste som en del av Barne – og 

Familieenheten, for de andre kommunene. 

I etterkant av vår presentasjon overfor de andre kommunene har det kommet opp som ett 

alternativ en mulig drift av en vertskommuneløsning. 

 



Dette har Rådmannen stilt seg positiv til, og det har deretter vært jobbet med det for øyet å 

etablere ei vertskommuneløsning der Fauske kommune er vertskommune for de andre 

kommunene nevnt i saksfremlegget, bortsett fra Nordland Fylkeskommune. 

 

Avtalen har et annet forankringsgrunnlag enn den forrige organisasjonen hadde, og navnet er 

foreslått endret til Nye PPT- Indre Salten. Avtalen vil juridisk være organisert etter 

Kommunelovens § 28-1b om administrativt vertskommunesamarbeid. 

 

Vertskommuneløsningen vil innebære en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte overdras da til 

Fauske med hjemmel i den nye avtalen som foreligger. Forutsetningen for dette er at Nordland 

Fylkeskommune erkjenner ansvar for den ressurs de har hatt inn i den tidligere organisasjonen. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at ei slik løsning er juridisk bindende, og moralsk riktig. 

Fauske kommune har i samarbeid med de resterende kommunene gjort skritt mot 

Fylkeskommunen for å få dette avklart, og Nordland Fylkeskommune er varslet fra oss at vi 

ønsker å holde de ansvarlig som nevnt over. 

    

 

Saksopplysninger: 

 

Selve avtaleteksten er utarbeidet med juridisk bistand, samt at det har vært interesseutveksling 

mellom Fauske kommune og de andre kommunene. Således er det en felles oppfatning av at den 

nye vertskommuneløsningen vil løse flere av de utfordringer som kommunene har opplevd 

gjennom den eksisterende organiseringen av PP-tjenesten. 

 

Rådmannen vil allikevel minne om at det innenfor dette feltet er mange krevende oppgaver for 

denne tjenesten, som fortsatt vil kreve oppmerksomhet fremover. Vi har i avtaleteksten prøvd å 

ta vare på de viktigste prinsippene for styring og avklaringer om arbeidsgiveransvar, på samme 

tid som vi har gitt felles styringssignal om hvilken retning vi ønsker å dreie utviklingen av 

tjenesten i. Det er også laget et rammeverk for samarbeid og påvirkningsmuligheter for de andre 

kommunene, og det er gjennom avtalen lagt til rette for opprettholdelse og utvikling av et 

slagkraftig fagmiljø innenfor PP-tjenesten. 

 

De ansatte i eksisterende PP- tjeneste er presentert for den modellen som her foreslås, og det 

samme er de tillitsvalgte. 

Av de signaler vi har mottatt fra tillitsvalgte og eksisterende organisasjon oppfatter vi at det er 

positiv tilslutning til en virksomhetsoverdragelse og opprettelse av en vertskommuneløsning med 

Fauske kommune som vertskommune.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

En modell med Fauske kommune som vertskommune for en ny PP-tjeneste, lagt inn under den 

eksisterende Barne- og Familieenheten, vil gi både vertskommune og de samarbeidende 

kommuner grunnlag for å utvikle PP-tjenesten i den retning som er nødvendig for å imøtekomme 

de økende utfordringer som skoler og barnehager står i, både på system og individnivå. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
Vedlagt avtale godkjennes. 



Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

DRIF-004/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

PART-002/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

FOR-005/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets og partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 

 

KOM-005/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedlagt avtale godkjennes. 

Rådmannen bes med dette om å fullføre prosessen med vertskommuneløsning slik den 

vedlagte avtalens tekst angir. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef oppvekst og kultur til videre forføyning    
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SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI PÅ SALTENHALLEN 

   

 
Vedlegg: Søknaden fra FK Fauske/Sprint 

Idrettsfunksjonell godkjenning 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier (FOR 2001-02-02 nr 144). 

 

Saksopplysninger: 

 

Fotballklubben Fauske/Sprint søker om kommunal garanti i forbindelse søknad om tippemidler. 

Bakgrunnen for søknaden er hjemlet i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet» punkt 2.2.4. som sier: 

 

Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommune, eventuelt 

fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av pkt 2.3 (Krav 

til driften av anlegget), tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet.  Dette gjelder nås 

samlet tilskudd til anlegget overstiger kr 3.000.000 til nybygg og/eller rehabilitering av følgende 

anleggstyper: 

 Alle typer haller 

 Alpinanlegg 

 Golfanlegg 

 Motorsportanlegg 

 Kunstisbaner 

 Rideanlegg 

 

Garantien skal være en selvskyldnergaranti
1
.  Garantitiden skal være 20 år.  Garantien skal være 

stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden.  Kommunale 

garantier der maksimumsansvaret er over kr 500.000,- krever statlig godkjenning av 

Fylkesmannen. 

 

 

 

                                                 
1
 Selvskyldnergaranti 

Ved en selvskyldnergaranti er det tilstrekkelig å påvise at det krav som dekkes er misligholdt. Om misligholdet 

skyldes manglende betalingsevne eller bare sviktende betalingsvilje, er uten betydning. Men garantisten kan gjøre 

gjeldende innsigelser mot kreditor i det underliggende forhold, f.eks. manglende oppfyllelse av en 

leveringsforpliktelse, at kravet allerede er betalt ved motregning, eller noe annet. Selvskyldnergarantisten står 

ansvarlig som om han selv er skyldner, men kan også gjøre gjeldende skyldnerens innsigelser. 



 

 

Denne saken blir behandlet i Fauske kommune med bakgrunn i «Forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale garantier» (FOR 2001-02-02 nr 144) som er hjemlet i Kommunelovens  
§ 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen 

eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 

2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn 

kommunen eller fylkeskommunen selv. 

3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser 

om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser. 

 
Etter forskriftens § 2 kan en kommune stille garanti forplikte seg ved simpel kausjon eller 

selvskyldnerkausjon.  

Det kreves etter § 4 at når det kommunale/fylkeskommunale organet gjør vedtak om 

garantistillelse skal det alltid angis det maksimumsansvar garantien omfatter. 

I dette tilfellet er det søknadssummen fra FK Fauske Sprint om tippemidler på kr 10.080.000,-. 

(I prosjektbeskrivelsen er det lagt inn et høyere tall 11.4 mill, men dette er blitt justert ned av FK 

Fauske-Sprint i deres konkrete søknad om tippemidler) 

 

§ 3 i forskriften sier også at vedtak om garantistillelse alltid skal angi garantiens varighet. 

I dette tilfellet er det i bestemmelsene krav om at garantitiden skal settes til 20 år. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommunestyre har tidligere vedtatt følgende økonomisk engasjement i Fauske-Sprints 

prosjekt «Saltenhallen»: 

 

1) Dekning av kostnader knyttet til opparbeidelse av tomt og nødvendig infrastruktur 

innenfor en kostnadsramme på kr 11.25 mill (inkl.mva) 

2) Investeringstilskudd kr 5,0 mill 

3) Årlig leiegaranti (så lenge behovet er tilstede) kr 0,4 mill (inkl.mva) 

 

 

Som oppstillingen over viser har Fauske kommune hatt et stort engasjement i denne saken over 

flere år. 

Ved departementet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er det også gitt en faglig aksept fra 

kommunen på at behovet for denne type hall i vår kommune/nære region er tilstede.  Denne blir 

også lagt til grunn når det gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av departementet. 

 

Det Fauske kommune i denne saken skal ta stilling til, er om kommunen skal være garantist for 

tippemiddelbeløpet som Fauske-Sprint søker om, stort kr 10.8 millioner.   

 

Ansvarlig garantist vil måtte stille som selvskyldner hvis Fauske-Sprint ikke klarer å drive 

Saltenhallen etter de forutsetninger og budsjetter som Saltenhallen/Fauske-Sprint til enhver tid 

måtte ha. 

 



Den dokumentasjon på driftsmodell/driftsbudsjett som finnes nå er vist i prosjektbeskrivelsen 

som følger søknaden, gitt at finansieringen blir som vist i driftsbudsjettet. 

 

 

I følge prosjektbeskrivelsen har rådmannen følgende kommentarer til den: 

 

1) Mellomfinansiering - løsninger 

Hvis Fauske-Sprint tildeles tippemidler etter søknad på 10.8 millioner, er det allment 

kjent og vanlig at dette utbetales over tid.  Et beløp på 10.8 millioner vil erfaringsmessig 

måtte bli utbetalt på 8-10 år.  Erfaringsmessig vil derfor varekostnadene bli høyere enn 

det som er stipulert under finanskostnader.  Men til syvende og sist er det hvilke avtaler 

utbygger får i bank/finansiell institusjon som avgjør det. 

 

2) Inntekter 

Uten at administrasjonen har lokale/regionale erfaringstall, kan det synes som om at 

inntektsmulighetene som vist i prosjektbeskrivelsen er optimistiske.  Vi har kun 

kommunale erfaringstall, som er basert på de utleiepriser som kommunen har (som er 

markedsmessige nøkterne), og det er et sprik mellom det som forventes i 

prosjektbeskrivelsen og det kommunen opererer med.   

 

For øvrig virker det som prosjektet har et solid fundament, med mange og solide bidragsytere, og 

som vi tidligere i saksframlegget viser at kommunens engasjement også har vært stort, og gjør at 

framtidsutsiktene for hallen vil være positive. 

 

Det er også viktig å bemerke at hvis det bevilges/utbetales tippemidler til dette anlegget så vet vi 

erfaringsmessig at det vil gå 8-10 år før noen andre idrettsanlegg vil kunne motta tippemidler.  

Grunnen til dette er at det foretas geografiske hensyn ved tildeling, og de siste årene har Fauske 

kommune mottatt i snitt 1,5 millioner kroner årlig til anlegg i Fauske.  Det er ikke grunn til å tro 

at denne praksisen vil endres. 

 

Ønskes det en like høy takt på utvikling av idrettsanlegg må derfor andre anlegg finne egne 

mellomsfinansieringsløsninger, til endelig utbetaling kommer.  En utviding av 

forskutteringsfondet for tippemidler kan være en metode. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 

 

FOR-006/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 

 

KOM-006/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune stiller selvskyldnerkausjon for kr 10.800.000,- for tippemidler tildelt 

Fauske-Sprints fotballhall «Saltenhallen».   

2) Selvskyldnerkausjonen gjelder i 20 år fra eventuell utbetaling fra Kulturdepartementet. 

3) Det utarbeides egen selvskyldnergarantiavtale mellom Fauske-Sprint og Fauske 

kommune. 

4) Kommunen søker pant i påstående bygg med best mulig prioritet som sikkerhet for sin 

garantistillelse. 

5) Garantistillelsen fordrer Fylkesmannens godkjennelse. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef kultur til videre forføyning    

Økonomisjef    
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KUNSTGRESSBANE SENTRUM - TILLEGGSFINANSIERING 

   

 
Vedlegg: Budsjett for Kunstgressbane Sentrum – utarbeidet av Siv.Ing. Sven Aune 

 

Saksopplysninger: 

 

I KOM-sak 98/13 ble det bevilget kr 1.000.000,- (nettotall) til «Kunstgressbane Sentrum» over 

investeringsbudsjett 2014.  

 

Prosjektet er allerede kostnadsberegnet i den totale pakken som enhet Bygg/eiendom fikk gjort i 

forbindelse med folkehelseprosjektet 2010. Totalpris på banen er av Siv.Ing Sven Aune i 2011 

estimert til kr 5.500.000,- hvorav kr 2.200.000,- er spillemidler og kr 1.100.000,- er 

merverdikompensasjon. 

 

14. januar har Siv.Ing Sven Aune utformet og oppdatert finansieringsplanen. 

Det har i perioden vært en generell prisstigning på 6,2 % og kursen på € har steget med ca 10 %. 

Derfor blir de samlede anleggskostnader inklusive merverdiavgift som følger: 

 

 

Grunnarbeider   Kr 3150000,- 

Kunstgressdekke   Kr 1950000,- 

Lysanlegg   Kr 1000000,- 

Totale utgifter   Kr 6100000,- 

 

Grunntilskuddet for kunstgressbaner er kr 2,5 mill. kr for grunnarbeider, kunstgressdekke og 

flomlysanlegg begrenset oppad til 1/3 av godkjent anleggskostnad + Nord-Norge-tillegg på 20 

%, forutsatt en spillebane på 64*100 m. Med en anleggskostnad på 6,1 mill kr, vil dette kunne gi 

et spillemiddeltilskudd på kr 2.440.000,-.  Det kan derfor forventes følgende netto 

anleggskostnader: 

 

Sum anleggskostnader   kr 6.100000,- 

Spillemidler     kr 2.440000,- 

Nettoanleggskostnader   kr 3.660000,- 

- Merverdiavgift, 25%   kr 1.220000 

Kostnader etter refusjoner   kr 2.440000,- 

 

Kommunestyret la inn 1.000.000,- i budsjett 2014, noe som gjør at banen er underfinansiert med 

kr 1.440.000,- (nettotall).  



 

Slik de øvrige kunstgressbaner er realisert er det skjedd i samarbeid med det lokale idrettslaget. 

Idrettslaget har  gjort dugnadsarbeid, og også gjort egne bevilgninger til å få finansiert banene, 

hvis kostnadene kommer over det som er gjort i kostnadsberegningen. Det forutsettes det også at 

Fauske/Sprint i denne sammenhengen også går inn i prosjektet med de samme forutsetninger. 

 

Bakgrunnen for at denne banen er dyrere enn øvrige baner, er at Fauske grus er anlagt i myrsjikt 

og dette fordyrer banen med ca kr 1.000.000,- pga behov for drenspad. 

 

Reglene for å søke tippemidler er helt klare; før søknad sendes skal finansieringa være klar.  Frist 

for å sende inn søknad er 15. januar 2014.  Dette er gjort.  Dokumentasjon på finansieringplan 

skal være sendt til departementet to måneder senere – altså 15. mars. 

 

Dette forutsettes derfor at Kommunestyret bevilger kr 1.440.000,- i tillegg for å få denne banen 

fullfinansiert. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

FOR-007/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 

 

KOM-007/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det bevilges ytterligere kr. 1.440.000,- til Kunstgressbane Sentrum. 

Bevilgningen finansieres gjennom låneopptak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

Økonomisjef    
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NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014 

   
Vedlegg: Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 

https://www.klp.no/bedrift/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/ny-pensjonsordning-for-folkevalgte-

1.24052 

https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24042.1380886048!/menu/standard/file/F_230_saerskilte_vedtek

ter_pensjonsordning_web.pdf 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunen beslutte hvilken pensjons-

ordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014. KLP anbefaler at valg av alternativ 

gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag. 

 

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for 

folkevalgte.  Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte 

bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte.  Kravet til full opptjeningstid er 16 år og 

pensjonsalder er 65 år.  Fra 1.1.2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny 

pensjonsløsning for de folkevalgte.  Omleggingen skyldes endringer i forskrift om 

pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1.1.2014.   

 

Etter endringene i forskriften, gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære 

pensjonsordningen for kommunens ansatte med de samme pensjonsregler som disse, men med 

noen få særbestemmelser.  Alternativt kan kommunen velge at de folkevalgte skal innlemmes i 

en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for 

stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.   

 

Når det gjelder omfang av ordningen for pensjonsordning for folkevalgte vises det til § 1 i tillegg 

til vedtekter: 
”Folkevalgte i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra minst 1/3 av full godtgjørelse skal meldes inn i 

kommunens eller fylkeskommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere. Det kan avtales lavere 

minstegrense for innmelding av folkevalgte enn hva som gjelder i pensjonsordningen for øvrig. Som full stilling 

regnes godtgjørelsen til den høyest lønnede valgte heltidspolitikeren i kommunen eller fylkeskommunen. Dersom 

kommunen eller fylkeskommunen ikke har heltidspolitikere, skal det fastsettes en prosentsats på grunnlag av hva 

godtgjørelsen ville ha vært for den høyest lønnede heltidspolitikeren”. 

 

Vedtekter og forsikringsvilkår for de to alternative ordningene. 

Kommuneloven § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de 

folkevalgte. Det er ikke lovpålagt å ha en slik ordning. 

https://www.klp.no/bedrift/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/ny-pensjonsordning-for-folkevalgte-1.24052
https://www.klp.no/bedrift/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/ny-pensjonsordning-for-folkevalgte-1.24052
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24042.1380886048!/menu/standard/file/F_230_saerskilte_vedtekter_pensjonsordning_web.pdf
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24042.1380886048!/menu/standard/file/F_230_saerskilte_vedtekter_pensjonsordning_web.pdf
https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/brosjyrer-og-vedtekter/brosjyrer-og-vedtekter-rad-7.4918/vedtekter-7.4920/vedtekter-7.4922


  

  

Kommunestyret skal ta stilling til:  

 Hvorvidt kommunen fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte  

 Eventuelt hvilken av de to alternative løsningene kommunen skal ha for sine folkevalgte  

 Om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal 

innlemmes (lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen)  

 Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og 

finansiering blir som de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at 

folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte.  

 

Ønsker Fauske kommune en pensjonsløsning for de folkevalgte, kan det velges mellom to 

alternativer: 

 

Alternativ 1 

 

1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte 

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i 

kommunen, men med enkelte tilpasninger.  

Uføre- og etterlatte-ytelser vil også være som i den ordinære felles- ordningen for de ansatte. 

 

De særskilte tilpasninger som vil gjelde for folkevalgte fra 1.1.2014 er: 

 Hovedintensjonen i ordningen er 66 % alderspensjon etter 30 års opptjeningstid. 

 Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. 

 Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse. 

 Aldersgrensen er 70 år. 

 AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen, mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales. 

 Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningen og pensjon opptjent i.h.t. nye regler fra 

I. januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens § 7. 

 

Alternativ 2 

 

2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter 

Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatte-ytelser vil være som 

i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. 

 

Fra januar 2014 vil alle aktive medlemmer i den nåværende pensjonsordningen for folkevalgte i 

KLP bli innmeldt i henholdsvis Fellesordningen for kommuner og bedrifter eller i 

Fellesordningen for fylkeskommuner, med andre ord meldes de folkevalgte inn i 

kommunen/fylkeskommunens ordinære tjenestepensjonsordning i første omgang. Det vil også 

bli fakturert premie sammen med denne. 

 
Hovedpunkter og de viktigste elementene for den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte (etter 
mønster av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer): 

 Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid. 

 Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. 

 Pensjonsopptjeningen til alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlaget opp 

til 7,i grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 

grunnbeløp. 

 Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon. 



 Alderspensjonen kan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år. 

 Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon. 

 Alderspensjonen skal levealder-justeres. Det legges til grunn at totalsummen man får i 

pensjon blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år. 

 Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet. 

 Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. 

Denne fastsettes årlig. 

 Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for 

ansatte. Ved opptjeningstid forut for 1. januar 2014 blir denne medlemstiden omregnet til 

30-deler ved at tiden deles på 16 og ganges med 30. 

 Rett til ektefellepensjon og barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære 

pensjonsordningen for ansatte. Medlemstiden omregnes på samme måte som for 

uføreytelser. 

 Pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten frem til uttak av 

alders- pensjon. 

 Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden. 

 

For fullstendig oversikt over reglene i den nye særskilte folkevalgtordningen for kommuner og 

fylkeskommuner vises til "Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og 

fylkeskommuner": 

https://www.klp.no/polopoly_fs/1.24042.1380886048!/menu/standard/file/F_230_saerskilte_ved

tekter_pensjonsordning_web.pdf 

 

Gjennomføring av ny pensjonsordning i Fauske kommune 

 

Praktisk informasjon 

 Alle aktive meldes inn i ny ordning 01.01.2014.  

 Kommunens valg av alternativ vil gjelde alle folkevalgte i kommunen som oppfyller krav 

til medlemskap.  

 Kommunens valg er ment å være et varig valg.  

 Uansett alternativ meldes de folkevalgte foreløpig inn i Fellesordningen for kommuner 

og bedrifter / Fellesordningen for fylkeskommuner, og er dermed forsikret for riktig 

uføre- og etterlattepensjon.  

 

Gammel ordning 

 Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter  

 Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i 

gammel ordning  

 Arbeidsgiver skal fortsatt betale: 

- Reguleringspremie 

- Bruttogarantitilskudd  

- Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye 

tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme) 

- Rentegarantipremie  

 
For rettighetene i den opphørte ordningen vil følgende gjelde fra 2014: 

 Pensjonsgrunnlaget vil være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse per 31. desember 2013. For 
folkevalgte som har fratrådt vervet tidligere vil pensjonsgrunnlaget være det vedkommende hadde på det 
tidligere fratredelsestidspunktet. 

 Pensjonsgrunnlaget lønnsvekst-reguleres frem til pensjonsuttak, på samme måte som i felles- ordningene. 



 Alderspensjon kan fortsatt tas ut fra fylte 65 år. 

 Full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid. 

 Levealdersjustering og individuell garanti. 

 Særskilte regler for maksimal samlet pensjon for opptjening både for og etter I. januar 2014. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I tilsendt dokumentasjon fra KLP opplyses det ikke hvor stor premien i en ny ordning med 

mønster etter pensjon for stortingsrepresentanter vil bli.  Premien vil bl.a. avhenge av hvor 

mange som meldes inn i denne ordningen.  Det antas likevel at det vil bli en høyere premie enn i 

fellesordningen, dette bl.a som følge av at folkevalgte (ordførere) normalt vil ha høyere lønn og 

ha en høyere alder enn gjennomsnittet i fellesordningen.  Det er derfor all grunn til å tro at en 

ordning etter mønster for stortingsrepresentanter vil bli dyrere enn om folkevalgte meldes inn i 

fellesordningen.  Dersom folkevalgte meldes inn i fellesordningen vil ikke det gi utslag av 

betydning på premien da de vil bli få i en stor ordning. 

 

I dag er det en pensjonsordning som kun gjelder for ordfører. Ordførers godtgjøring er kr. 

836.579,- pr. år og pensjonskostnaden er kr. 437.939, - hvilket utgjør 52 %.  

 

Med utgangspunkt i en økonomisk vurdering foreslår Rådmannen at alternativ 1 velges og at de 

aktuelle folkevalgte meldes inn i kommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere. 

Pensjonskostnadene vil da bli ca. 21 % av den enkeltes godtgjøring. 

 

Ny ordning kan omfatte flere folkevalgte enn ordfører. Folkevalgte i tillitsverv som medfører 

godtgjøring beregnet ut fra minst 1/3 av full stilling, vil da bli meldt inn kommunens ordinære 

pensjonsordning for arbeidstakere.  

Det bør samtidig inngås avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 

FOR-008/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 

 

KOM-008/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Folkevalgte i Fauske kommune, i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra 

minst 1/3 av full godtgjørelse, meldes inn kommunens ordinære pensjonsordning for 

arbeidstakere. Det inngås samtidig avtale om AFP 62-64 år for de folkevalgte. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING 

FOR 2014 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I 2013 ble det bevilget inntil kroner 12 000 000 i startlån. Ubrukte midler pr. 31.12.13 som kan 

videretildeles er på ca. kroner 4 000 000.  Pr. 31.12.13 utgjør  16%  forhåndsgodkjenninger. 

 

Av grunnlaget nevnes noen tall;  Ca. 35% utgjør økonomiske vanskeligstilte, ca. 40% 

førstegangsetablerere, ca 11% flyktninger, ca. 24% reetablere, ca. 11% utbedringer/tilpasninger 

og ca. 22% psykiske helse. I grunnlaget kan en sak utgjøre flere forhold som både psykisk helse 

og førstegangsetablerer . Av mottatte søknader er ca. 26% avslått som hovedsakelig begrunnet 

med manglende betjeningsevne, ikke i målgruppen og at boligen er for stor og kostbar i forhold 

til husstandens behov og økonomi. 

 

Det er fortsatt stor etterspørsel etter startlån. Flere søknader er til behandling. 

 

Startlånet er et sentralt virkemiddel i den sosiale boligpolitikken. Det skal være et 

finansieringstilbud for boligtiltak hvor det vanligvis ikke gis lån i det ordinære finansmarkedet. 

Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for personer med svak posisjon på 

boligmarkedet, mangler bolig, bor i uegnet bolig og står i fare for å miste boligen. 

 

Ny forskrift for startlån har vært ute på høring og iht Husbanken skal den vedtas første halvdel 

av 2014. Styringssignalene som er kommet fra myndighetene er at kommunen må prioritere de 

som har langvarige boligfinansieringsproblemer. Det vil bli innskjerping av målgruppen som 

igjen kanskje medfører at noen målgrupper ikke lengre er aktuelle som f.eks 

førstegangsetablerere. Kommunene er pålagt å utarbeide nye retningslinjer for startlån. Når disse 

er ferdigstilt vil de ble lagt frem for kommunestyret for godkjenning 

 

Finanstilsynets retningslinjer for utlånspraksis for private  banker vedtatt i 2011 og ytterligere 

instramminger i 2012 gjelder fortsatt. 

 

Pr. 31.12.13 har Fauske kommune en total låneportefølje på ca. kroner 52 000 000 fordelt på 242 

lån og 31 tilskudd. Boligtilskuddene utgjør ca. kroner 1 950 000. 



 

Porteføljen inneholder også tidligere etableringslån. Startlån ble innført i januar 2003. Fauske 

kommune har ikke hatt noen tap på lånene siden startlån ble innført. Tapsrisikoen fordeles med 

25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet av kommunen, staten tar tapsrisikoen for de 

siste 75% prosentene. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Med bakgrunn i de nye styringssignalene fra myndighetene vil det med stor sannsynlighet bli 

større etterspørsel etter startlån. I tillegg vil det kanskje også bli større låneutmåling til de 

aktuelle målgrupper, målgrupper som vi erfarer at private banker i liten grad gir lån til.  

Basert på erfaringer, ubrukte midler fra 2013, boligmarkedet i Fauske anser vi ut fra en 

totalvurdering et nytt opptak på kroner 10 000 000 som tilstrekkelig.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 

 

FOR-021/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 

 

KOM-009/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2014 på kroner 10 000 000. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Boligkontor til videre forføyning    

Økonomisjef    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/599      

      Arkiv sakID.:   14/159  Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    009/14 FORMANNSKAP Dato:  03.02.2014 

 010/14 KOMMUNESTYRE  13.02.2014 

 

 

 

ENDRINGER I REGLEMENT FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 

   

 
Vedlegg: Forslag til endret reglement for Fauske kommunestyre og formannskap 

 

Sammendrag: 
 

Reglementet ble sist endret i kommunestyresak 18/13, hvor det ble gjort mindre endringer. 

 

Det er nå et ønske fra ordførers side om å innføre en prøveordning med generell 

taletidsbegrensning. Et mindretall i kommunestyret har imidlertid motsatt seg dette og ønsker 

ikke å innføre taletidsbegrensning eller å vedta taletid for hele møtet under godkjenning av 

dagsorden. 

 

I følge reglementet må forslag om taletid tas opp før ordskiftet i den enkelte sak begynner. 

Ordfører mener dette er uhensiktsmessig og ønsker å legge til rette for at møtene gjennomføres 

på en så rasjonell måte som mulig. 

 

Av hensyn til gjennomføringen av møtene legges det derfor frem forslag til endring av reglement 

hva angår taletid, i tillegg legges det frem forslag til endringer/presiseringer i forhold til 

reglementets § 26. 

 

Ordfører mener at det fremlagte forslaget skaper rom for at alle som ønsker det kan ta del i 

debattene og det er lagt opp til at man kan ta ordet så mange ganger man vil i den enkelte sak. 

Taletid vil, slik ordfører opp fatter det, også bidra til at den enkelte representant holder seg nøye 

til det ordskiftet gjelder. 

 

I følge kommuneloven § 34 nr. 2 kan ethvert medlem i kommunestyret rette forespørsel til 

lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten. Loven gir samtidig åpning for at det 

enkelte kommunestyre kan gi mer utbygde og formaliserte regler, derfor fremmes det forslag til 

endringer i reglementets § 26. 

 

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 



 

FOR-009/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Ordførers forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 

 

KOM-010/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Gjeldende reglement, vedtatt i kommunestyretsak 18/13, videreføres. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Vedlagte forslag til endring i reglement for Fauske kommune – kommunestyre og 

formannskap vedtas og gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning. 

2. Prinsippene i reglementet for formannskap og kommunestyre gjelder også for alle 

faste råd, utvalg og styrer i kommunen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ordfører    

Rådmann    
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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. 

 



 

KOM-011/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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 

 

 

 
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. 

 

 

KOM-012/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende endring i plan- og utviklingsutvalgets 

innstilling på vegne av AP og H: 

Pkt. 3. 

Plan – og utviklingsutvalget bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av 

motorferdselsplanen. Planen tas opp til endelig godkjenning i kommunestyret senest ved 

årskifte 1/1-2015. 

 

Pkt. 2. 

Ordfører gis fullmakt til å forhandle om å videreføre gjeldende kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo nytt pkt. 4: 

Pkt. 4. 



Kommunestyret ber ordfører søke å fremforhandle en løsning hvor Fauske kommune kan 

videreføre dagens forsøksordning. 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

 

FRP fremmer sammen med AP og H forslag til pkt. 2 og 3. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble enstemmig forkastet. 

AP/H/FRP’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 3 ble enstemmig forkastet. 

AP/H/FRP’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 28 mot 3 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. 

 

2. Ordfører gis fullmakt til å forhandle om å videreføre gjeldende kommunedelplan med 

tema motorferdsel. 

 

3. Plan – og utviklingsutvalget bes iverksette umiddelbart fullstendig rullering av 

motorferdselsplanen. Planen tas opp til endelig godkjenning i kommunestyret senest 

ved årskifte 1/1-2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Ordfører    
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HENSTILLING TIL STORTINGET OM GRUNNLOVSFESTING AV DET LOKALE 

FOLKESTYRE 

   

 
Vedlegg: Brev fra KS datert 29.01.2014 

Høring fra KS i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite 29.. mars 2012 

Forslag til uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til KS brev datert 29.01.2014 angående grunnlovfesting av det lokale selvstyret. 

 

Kommuner er i dag omtalt to steder i Grunnloven, henholdsvis i § 58 (valgting) og i § 105 femte 

ledd (dokumentinnsyn og møteoffentlighet). Dette viser at konstitusjonen forutsetter at en 

kommune finnes, og at det derfor også er naturlig at det tas inn en bestemmelse i grunnloven 

som uttrykker at det er folket i lokale valg som skal «styre» kommunene. 

 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommunestyre støtter følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale 

folkestyret: 

 

Til stortingsrepresentantene 

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. 

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 

må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 

står 

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 

foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 

nødvendige flertall. 

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. 

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt 

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og 

Dokument 12:26 (2011-2012)) 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 

flertall for et av disse forslagene. 

 

 

 

KOM-013/14 VEDTAK-  13.02.2014 



 

Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre støtter følgende uttalelse om grunnlovfesting av det lokale 

folkestyret: 

 

Til stortingsrepresentantene 

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. 

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også 

må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet 

står 

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært 

foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det 

nødvendige flertall. 

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. 

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt 

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og 

Dokument 12:26 (2011-2012)) 

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig 

flertall for et av disse forslagene. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

KS - Kommunesektorens 

interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon 

Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 

Stortinget Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen 

0026 OSLO 
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UTBYGGINGSAVTALER MED KONSESJONSSØKERE FOR BYGGING AV 

SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: - Møtereferater  

- Svar fra konsesjonssøkerne 

 

Sammendrag: 

De planlagte kraftverkene vil innebære evigvarende irreversible inngrep, og kommunen skal i 

denne sammenheng vurdere prosjektets samlede ulemper opp mot prosjektets samlede fordeler. 

Kommunen har allerede en viss oversikt over ulempene, slik dette er beskrevet i 

konsesjonssøknaden. Når det gjelder fordeler ved tiltaket, har kommunen få lovbestemte 

rettigheter ved småkraftutbygging (ikke konsesjonskraft, næringsfond, konsesjonsavgifter, 

begrenset eiendomsskatt, mv.). En utbyggingsavtale kan kompensere for manglende lovbestemte 

rettigheter, og vil for kommunen innebære en fordel ved tiltaket.  

Når saken fremlegges uten innstilling er det for at kommunestyre på selvstendig grunnlag kan 

vurdere hvorvidt utbyggingsavtalene skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget. 

Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg – småkraftverk - kommunestyresak 086/13 

Det er avholdt 3 forhandlingsmøter med konsesjonsøkerne, møtereferat ligger vedlagt. 

 

Følgende status på forhandlingene: 

Fjellkraft -Laksåga  

 Utbygger vil arbeide for å bruke lokale tjenester og materiell 

 Negativ til årlig tilskudd   

 

Blåfall- Tverråmoen  

 Utbygger vil arbeide for å  bruke lokale tjenester og materiell 

 Langs tilsynsveien til dammen etableres 1-2 rasteplasser med gapahuk/benker/bord og ildsted 

Anleggsmaskinene og tilgjengelig masse fra kraftutbyggingen i Sulitjelmaområdet benyttes til 

utbedring av parkeringsplassen.  

 Negativ til årlig tilskudd  

 

Småkraft – Kvannelva/littj- Tverråga (Slipsknuten) 

 Utbygger vil arbeide for å  bruke lokale tjenester og materiell 

 Forsterking og verdibasert vedlikehold av kjørevei over Sjønståelva 

 Negativ til  tilskudd før det er gått  40 år  

 

Sjønståfossen (Nord-Norsk Småkraft AS)  



 Fiberkabel som forventes lagt fram til kraftstasjonen stilles om mulig til disposisjon for 

innholdsleverandør som kan tilby tjenester til ordinære vilkår til lag/foreninger/stiftelser og andre 

interessenter på Sjønstå.  

 Veien ned til Sjønstå fra riksvei 830 blir rustet opp til en bedre standard. Vedlikeholdes som i dag 

i et spleiselag mellom interessentene på Sjønstå.  

 NOK 200.000,- til etablering av mobildekning på Sjønstå.  

 NOK 300.000,- til Sjønstå Gård.  

 NOK 100.000,- til turismetiltak for lag og foreninger på Sjønstå. Eksempelvis å ta frem rester av 

den gamle fjellveien  

 

 

  

Galbmejohka (SulisKraft AS)  

 Tilrettelegging for friluftsliv på Hellarmo etter framlagt skisse utarbeidet av Helt Grønn i 

samarbeid med Statskog SF. SulisKraft AS vil her bidra med et beløp på NOK 1.000.000,-. Det 

forutsettes at Statskog SF og andre bidrar i sum med et tilsvarende beløp.  

 Inntil NOK 500.000,- til etablering av et rom i kraftverket egnet for undervisning i 

kraftverksrelaterte tema, et "Newtonrom».  

 SulisKraft AS og Statskog SF skal være en pådriver for å få utbedret utløpskanalen/stikkrennen ut 

fra Hellarmovatnet gjennom veien slik at de største flomstigningene i området unngås.  

 SulisKraft AS og Statskog SF skal arbeide for å bedre trafikksikkerheten ved Hellarmovatnet 

etter en tilrettelegging av området  

 

 

Valffarjohka (SulisKraft AS)  

 Etter avtale med Nordlandsmuseet / huseier om mulig redde og bruke noe av eksisternde 

bygningsmasse til et «museumskraftverk» i drift som en attraksjon. Beløpet til bygningsmessige 

tiltak skal ikke overskride NOK 500.000,- over kostnaden med å etablere et ordinært 

kraftverksbygg. Andre offentlige eller private midler må dekke øvrige kostnader tilknyttet 

rehabilitering av bygget og etablering av museet.  

 NOK 50.000,- til opprusting av eksisterende tursti og etablering av gapahuk/benker/ildsted.  

 

 

Granheibekken (SulisKraft AS)  

 «Oppgradere»/redusere forfallet på «gammelveien» fra Fagerli til Jakobsbakken med inntil et 

beløp på NOK 75.000,-. Beløpet kan med fordel tildeles et lokalt lag eller en forening som kan 

utføre arbeidet.  

 NOK 25.000,- til etablering av rasteplasser ved Granheim og langs gammel  

 

Oterelva (SulisKraft AS)  

 Opprusting av DNT-stien med ny bru over Oterelva.  

 NOK 150.000.- til SOT for oppussing og vedlikehold av Lomihytta.  

 NOK 150.000,- til SOT for etablering av en sikret sti mellom Lomivatn og Otervatn. Det 

forutsettes at at tiltaket får nødvendig tillatelse og kan realiseres uten store og krevende 

sikringstiltak.  

 

Generelt fra Nord Norsk småkraft og Suliskraft  

 Nord Norsk Småkraft / Suliskraft er i en utbyggingsfase, og er etablert på Fauske med 2 ansatte / 

prosjektledere. Videre utvikling av organisasjonen vil avhenge av hvor mange småkraftprosjekt 

som får konsesjon og blir realisert. Det samme gjelder også flere av eierne, herunder Statskog 

Energi AS som med sine 2 ansatte også er lokalisert til Fauske.  



 I en driftsfase har Nord-Norsk Småkraft AS og SulisKraft AS som mål å være aktive sponsorer 

av lag, foreninger og kulturelle formål i sine vertskommuner. Omfanget vil naturlig variere med 

aktivitetene i området og selskapenes økonomiske resultater.  

 Nord-Norsk Småkraft AS har i 2013 bidratt med midler til drift av Sjønstå Gård.  

 SulisKraft AS har allerede i 2011 bidratt økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av rapporten 

«Kulturhistorie / museumsdrift og Næringsutvikling i Sulitjelma».  

 Nord-Norsk Småkraft AS og SulisKraft AS vil om mulig legge til rette for at lokalt næringsliv 

kan konkurrere om levering av varer og tjenester ved byggingen av ovennevnte kraftverk.  

 

Saken legges fram til orientering. 

 

 

 

PLUT-019/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Tas til orientering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Tas til orientering. 

 

 

KOM-014/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    
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SØKNAD OM Å BYGGE 8 SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE- 

HØRINGSUTTALELSE 

   

 
Vedlegg: - Innkomne høringsuttalelser til  Fauske kommune  

- Referat fra folkemøte 6 november 2013 

- Rådmannens brev til NVE av 28.10.2013 om å pålegge tiltakshaverne utrede 

sumvirkningene av de 8 småkraftsøknadene  

- Svarbrev fra NVE 8.november 2013  

- Kart over utbyggingene  

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt til høring 8 søknader om bygging av småkraft verk i Fauske 

kommune – Sulitjelmaområdet med ny utsatt høringsfrist 21.februar. At alle søknader kommer i 

en gruppe er tilsiktet. Dette for å kunne se søknadene i en sammenheng for å vurdere 

belastningen i gjeldende område. Det vil også effektivisere saksbehandlingen. 

Høringsuttalelsene som gis fra kommunen bør fokusere på : 

Konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke (hva er de gode prosjektene her?) 

 Valg av eventuelle alternativer  

 Forslag til avbøtende tiltak 

 Synspunkter på den samlede belastning  

 Spesielt vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus 

 Inntekter og lokal utvikling 

 

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke krav om 

reguleringsplan. Kommunen har innsigelsesrett i høringsperioden d.v.s. til 21.februar 2014. 

Det kreves konsesjon etter jorddelingsloven, noe som blir aktuelt hvis tillatelsen/konsesjon gis av 

NVE. 

 

Etter at høringsfristen er ute vil søkere få anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før 

NVE gjennomfører befaring i området. Fauske kommune vil delta på denne befaringen. Dersom 

NVE gir konsesjon til bygging av småkraftverk, knyttes det vilkår til denne jfr vannressursloven 

§6 som kan innbefatte bl.a. byggefrister, vannslipping, minstevannføring, naturforvaltning, 

kulturminner og sanksjoner ved eventuelle brudd på vilkårene. 

Andre forhold som vil bli avklart hvis konsesjon gis, er avståelse av konsesjonskraft og 

skattemessige forhold. 

Det er gjennomført et folkemøte med ca 100 deltager, onsdag 6 november 2013 hvor NVE 

informerte om saksgang og konsesjonssøkerne informerte om prosjektet. Det ble etterfulgt av en 

diskusjon vedrørende utbyggingen, hvor de fleste innlegg var imot eller skeptisk til utbygging. 

Mange av disse innleggene finnes i de innkomne høringsuttalelser som ligger vedlagt 



 

På grunn av antallet søknader – med enkeltvise beskrivelser – er det utfordrende å vurdere den 

samlede belastningen på miljøet. Fauske kommune har tilskrevet NVE og anmodet NVE om å 

pålegge konsesjonssøkerne å utføre en samlet utredning av alle de omsøkte kraftverkene. 

Kommunen mener at en slik samlet sumvurdering kunne vært et nyttig arbeidsverktøy for å 

kartlegge den samlede belastningen av de evigvarende inngrepene forut for uttalelse til 

prosjektene. NVE har i brev av 8 november 2013 stilt seg avvisende til en slik samlet utredning 

under henvisning til høringsfristen 21. februar 2014, og at det ikke er praksis i NVE for å 

pålegge slike utredninger.  

 

 

Saksopplysninger: 

Det er innkommet 8 søknader om bygging av småkraftverk som er følgende (utfyllende 

opplysninger vises det til vedlagt høringsskriv fra NVE). Fullstendig søknad finnes på 

www.nve.no/konsesjonssaker. Søknaden er også oppbevart på saksbehandlers kontor til 

gjennomsyn. 

Kraftverk Område Tiltaks-
haver 

Eiendomsskatt 
konsesjonskraft 

Prod 
 gwh 

Inves-
tering i 
mill.kr 

Kr/kwh 

Tverråmoen Øvre del  
Tverrelva  

Blåfall as Rør-1200m Verk/ 
linje/jordkabel+ 
konsesjonskraft 

9,41 37,7 4 

Granheibekken Sør-øst 
Langvann 

Suliskraft Rør-1500 m verk/ 
linje/jordkabel 

2,7 18,4 6,8 

Valffarjohka Fagerli Suliskraft Rør 30m, rørgate, 
Fagerli kraftstasjon 
må opprustes og 
takseres på nytt 

3,9 21,4 5,5 

Oterelva Otervatn-
Lomivatn 

Suliskraft Rør,verk 
linje,jordkabel 

6,2 28,4 4,6 

Galbmejohka 
 

Hellarmo Suliskraft Linje - 2700 m 16 57 3,6 

Kvannelva 
Littj Tverråga 

«slipsknuten» Småkraft Rør-1850 m, verk, 
linje, jordkabel 

15 39,8 2,66 

Laksåga Nord for 
Øvrevatnet 

Fjellkraft Rør -2150m, 
verk,linje,kabel+ 
konsesjonskraft  

25 122,2 4,9 

Sjønståfossen Sjønstå Nord norsk 
småkraft  

Rør- 1850 m. 
verk,linje,kabel 

7,3 42,5 5,8 

sum    87,81 367,4  

 

Vedrørende skattemessige forhold vil dette bli vurdert ved eventuell positiv behandling av 

søknaden fra NVE. Skattelegging som er aktuell: 

 

Eiendomsskatt  

Kommunal eiendomsskatt vil omfatte småkraftverk, og maksimalsatsen er 0,7 % av skattetaksten 

for anlegget. For kraftverk med installert ytelse under 10MVA (ca 10 MW), det vil i praksis si 

alle småkraftverk, benyttes skattemessig kapital som beregningsgrunnlag. I et par eksempler i 

Nordland har dette utgjort kr. 110 – 200.000 pr år for et ”typisk”småkraftverk, men 

eiendomsskatten vil reduseres over tid. 

http://www.nve.no/konsesjonssaker


 

 

Naturressursskatt 

Naturressursskatt vil ikke være aktuelt når installert effekt er under 5 mw. Alle de omsøkte 

kraftverkene er under 5mw installert effekt. 

 

Konsesjonskraft  

Plikten til å avstå konsesjonskraft gjelder kraftverk som benytter vann regulert etter 

vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven. 

Konsesjoner gitt etter vannressursloven har ikke vilkår om konsesjonskraft. 

NVE beregner mengde konsesjonskraft(inntil 10 %) og fordelingen til de berørte kommunene, 

evt. fylkeskommunen. Det er 2 anlegg som er aktuell blant de omsøkte kraftverk- Sjønståfossen 

(7,3gwh) og Laksåga (25 gwh) fordi de bygges i et allerede utbygd vassdrag som er regulert etter 

vassdragsreguleringsloven. 

 

Saksbehandlers vurdering og en kort beskrivelse av hvert prosjekt  

 

Laksåga  

Laksåga kraftverk vil utnytte et fall på 137 m i Laksåga mellom Nedrevatnet og planlagt 

kraftstasjon på kote 35. Nedrevatnet skal reguleres 1 m mellom 171 moh og 172 moh. Sidelva 

Stortverråga overføres for utnyttelse i kraftstasjonen med inntak plassert 200 moh. Lengden på 

vannveien fra Nedrevatnet blir i alt 2750 m, hvorav 2350 m vil være som nedgravd rørgate, mens 

de øverste 400 m vil være en mikrotunnel. Rørgaten vil i hovedsak følge eksisterende vei i 

dalføret. Fra inntaket i Stortverråga vil vannet først bli ført i en 300 m lang mikrotunnel, og 

videre i en 700 m lang nedgravd rørgate ned til sammenkoblingen med tilløpsrøret fra 

Nedrevatnet. Lengden på berørt elvestrekning i Laksåga mellom Nedrevatnet og kraftstasjonen 

er 2400 m, mens lengde på berørt elvestrekning i Stortverråga er 1200 m ned til samløpet med 

Laksåga nedenfor kraftstasjonen. Det vil samlet bli behov for 300 m ny vei, 200 m til 

kraftstasjonen, og 100 m til inntaket i Nedrevatnet. For øvrig skal eksisterende vei benyttes. Det 

skal ikke etableres permanent vei til inntaket i Stortverråga. Middelvannføringene i Laksåga og 

Stortverråga er på hhv. 2,93 m
3
/s og 1,02 m

3
/s og kraftverket er planlagt med en maksimal 

slukeevne på 4,56 m
3
/s. Kraftstasjonen skal minimum kjøres med en driftsvannføring på 1,2 

m
3
/s. Installert effekt vil bli på 4,9 MW, som etter planene vil gi en årsproduksjon på 24,7 GWh. 

Det er planlagt å slippe en helårlig minstevannføring på 300 l/s i Laksåga og 100 l/s i 

Stortverråga. Ca. 40 % av Laksågas nedbørfelt er overført til utnyttelse i Siso kraftverk. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Rådmannen vurderer at kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring.  

 

Den lokale kraftforsyningen er i fare for å bli nedlagt grunnet tilstanden til den eksisterende 

linjen, og det lave forbruket i dalen. Tiltaket vil være med å opprettholde lokal kraftforsyning 

Det er planlagt å utnytte oppdemmingen av Nedrevatnet til å dempe vannstandsvariasjonen i 

vannet. Dette kan eventuelt være fordelaktig for hytteeiere og andre brukere av området. 

Tiltaket vil ha negativ påvirkning på vegetasjonstypen Fosseng og enkeltarter av 

karplanter, typiske moser og noen lavarter og ha negativ påvirkning på Fossekall. 

For Friluftslivet vil det ha negative konsekvenser med dårligere fiskemuligheter på den utbygde 

strekninga og redusert naturopplevelse av den reduserte vannføringen. Området er registrert som 

friluftslivsområde i friluftslivkartlegginga for kommunen. 

 



 

Sjønståfossen  

Sjønståfossen kraftverk vil utnytte et fall på 56 meter i Sjønståelva. Inntaket er planlagt plassert 

58,4 moh ved eksisterende terskel i elva. Elva blir allerede utnyttet i Sjønstå kraftverk. Fra 

inntaket vil vannet blir ført i et 1260 m langt nedgravd rør fram til kraftstasjon plassert 2,4 moh., 

like oppstrøms Øvrevatnet. Rørene vil ligge på østsida av elva. Eksisterende veier vil bli brukt 

under anleggsarbeidet. Det er planlagt ca. 100 m ny tilkomstvei til kraftstasjonen. 

Middelvannføringen er 3,0 m3/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 6,0 

m³/s. Installert effekt vil bli på ca. 2,7 MW. Etter planene vil årsproduksjon være på 7,3 GWh. 

Utbyggingen vil føre til ytterligere redusert vannføring på en 1370 m lang strekning i 

Sjønståelva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 600 l/s i sommersesongen og 150 l/s 

i vintersesongen. 

 

Saksbehandlers vurdering:  

I anleggsperioden vil  veien ned til Sjønstå i bli stengt i deler av anleggsperioden og 

trafikkregulering av riksveien. Her må det unngås at veien til Sjønstå blir stengt i besøksperioden 

juni til august til Sjønståtunet og Folkets hus.   

Utbyggingen vil gi vesentlig redusert vannføring. Dette vil gjøre at vannstanden i nedre 

terskelbasseng (oppstrøms Sjønståfjelltunnelen) blir noe lavere enn i dag, men et brukbart 

vannspeil forventes å opprettholdes av terskelen ved fylkesvegbrua (Sjønståfjelltunnelen), slik at 

den landskapsmessige konsekvensen blir begrenset. Vannføringen gjennom juvet vil bli vesentlig 

redusert, men her er elva lite synlig fra omkringliggende områder. 

Rørgatetraséen vil i øvre del medføre direkte inngrep i den vedtaksfreda vegen. Etablering av 

rørgatetrasé vil medføre inngrep i og langs vegen, det er viktig at vegen bli istandsatt til det 

opprinnelige etter arbeidet.  

Sjønstå gård vil ikke bli direkte berørt, og tiltaket vil ikke bli synlig fra bygningsmassen. 

Når det gjelder konsesjonskraft så vil Sjønståfossen kraftverk gjennom å utnytte allerede regulert 

vannføring, utløse konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Den posisjon kommer Sjønståfossen i 

hvis Galbmejohka,Kvannelva/Littj Tverråga og Tverråmoen blir bygd ut. Da vil Sjønståfossen 

utytte allerede regulert vannføring. 

 

Tverråmoen 

Tverråmo kraftverk vil utnytte et fall på 180 m i Tverrelva, ei sideelv til Sjønståelva. Inntaket er 

planlagt 400 moh. Fra inntaket vil vannet bli ført i et 1200 m langt nedgravd rør fram til 

kraftstasjonen plassert 220 moh. Vannveien er på nordvestsiden av Tverrelva. Det vil bli etablert 

en 1400 m lang vei fram til kraftstasjonen. Herfra vil det etableres en midlertidig anleggsvei opp 

til inntaket, som i hovedsak vil følge rørgatetraseen. I driftsfasen vil denne framstå som en 

kjøresterk del av terrenget som kun vil bli benyttet i forbindelse med tilsyn. Middelvannføringen 

er 1,15 m
3
/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2,5 m

3
/s. Installert effekt 

vil bli på 3,5 MW. Etter planene blir årsproduksjonen 9,4 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert 

vannføring på en 1500 m lang strekning i Tverrelva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring 

på 200 l/s i sommersesongen og 20 l/s i vintersesongen. Nedenfor planlagt kraftstasjon er 

Tverrelva utnyttet i Sjønstå kraftverk 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Tiltaket vil berøre et område med fritidsbebyggelse og tiltaksområdet er registret som et viktig 

friluftslivsområde i friluftskartlegginga. Naturopplevelsen vil bli forringet med den reduserte 

vannføringa i Tverrelva.  Det viktigste avbøtende tiltaket er kravet om minstevannføring og at 

inngrepsområder revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så mye som mulig av 



den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva og at samtlige terrenginngrep utføres og 

avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. Det må 

unngås store skjæringer og fyllinger. 

 

Kvannelva og Littj Tverråga 

Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk vil utnytte et fall på 490 m i de to elvene. Littj Tverråga 

danner fossen kjent som ”Slipsknuten”. Littj Tverråga og en mindre bekk er planlagt overført til 

Kvannelva. Overføringen blir ca. 1,85 km lang. Inntakene vil ligge 570 moh. Fra hovedinntaket i 

Kvannelva vil vannet blir ført i et 1390 m langt nedgravd rør på nordsida av Kvannelva fram til 

kraftstasjonen plassert 80 moh. Fra eksisterende vei ved Stormo vil veien bli oppgradert over ca. 

800 m fram til kraftstasjonen. Eksisterende elvekrysning må også oppgraderes. Det er ikke 

planlagt anleggsvei langs rørtraseen. Middelvannføringen er 240 l/s i Kvannelva og 390 l/s i Littj 

Tverråga. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,27 m³/s, og det vil få en 

installert effekt på ca. 5,1 MW. Etter planene vil årsproduksjon være på 15 GWh. Utbyggingen 

vil føre til redusert vannføring på en 1450 m lang strekning i Kvannelva og en 2000 m lang 

strekning i Littj Tverråga. Det er planlagt minstevannføring på 50 l/s i Littj Tverråga og 31 l/s i 

Kvannelva sommerstid, og ingen minstevannføring vinterstid. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Tiltaket vil føre til at elvekryssingen ved Stormo vil bli oppgradert slik at den vil tåle tyngre 

kjøretøy. 

Begge elvene setter preg på landskapet i influensområdet, og fossene i Littj -Tverråga og 

Kvannelva er begge synlige fra rv. 830. Fossen i førstnevnte, Slipsknuten, 

er en av seks fosser i Skjerstadfjordområdet som er prioritert i småkraftplanen for Nordland. 

Rørgatetraseen langs Kvannelva vil kunne sees fra rv. 830. Denne går hovedsakelig igjennom 

skog, og vil gradvis gå mer i ett med øvrig landskap ettersom revegeteringen tiltar. Kraftstasjon 

og adkomstvei vil skjermes av skogen i området. 

Det mest åpenbare landskapsmessige omfanget av tiltaket er redusert vannføring i de to elvene. 

Særlig Littj Tverråga med fosser blir sterkt forringet som landskapselement. Bredden på 

fossepartiet vil bli smalere, og mer av bergveggen bak vil bli synlig på sidene og gjennom 

elvestrengen. Vannføringen vil være synlig, men Slipsknuten vil ikke framstå med betydelig 

opplevelsesverdi eller «verneverdi» som prioritert foss slik den gjør i dag. Det synlige 

fossepartiet i Kvannelva har i utgangspunktet mindre opplevelsesverdi enn Slipsknuten, og selv 

om vannføringen blir vesentlig redusert også her, vurderes det å være av noe mindre betydning 

enn i Littj Tverråga . Den sterke forringelsen av fossen i Littj Tverråga som landskapselement 

gjør at dette tiltaket ikke bør gjennomføres.  

 

Galbmerjohka (Hellarmofossen) 

Galbmejohka kraftverk vil utnytte et fall på 497 m i Galbmejohka. Inntaket er planlagt 635 moh. 

Fra inntaket vil vannet blir ført i en 600 m lang boret sjakt og deretter 400 m langt nedgravd rør 

fram til kraftstasjon på 135 moh på østsida av elva. Eksisterende vei vil bli oppgradert over ca. 

300 m fram til kraftstasjonen. Det er planlagt ca. 100 m anleggsvei langs rørtraseen fram til 

tunnelpåhugg. Masser fra tunnelsprenging og -boring er planlagt deponert like ovenfor 

kraftstasjonen og i eksisterende steinbrudd ved Sjønstå. Middelvannføringen er 810 l/s og 

kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,2 m³/s. Installert effekt vil bli på ca. 4,9 

MW. Etter planene vil årsproduksjon være på 18,3 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert 

vannføring på en 1400 m lang strekning i Galbmejohka. Det er planlagt å slippe en 

minstevannføring på 232 l/s i sommersesongen og 17 l/s i vintersesongen. 

 



Saksbehandlers vurdering: 

Galbmejohka (Hellarmofossen) har stor landskapsverdi,  men vannføringa og fossefallet vil 

fortsatt være godt synlig etter utbyggingen. I søknaden står det følgende: 

 

«Fossen i Galbmejohka er vurdert til å være et meget viktig landskapselement. Fossefallet er det 

største og mest synlige langs Rv 830 fra Sulitjelma til Fauske. Fosserøyken virvles opp i lufta og 

påvirker sidevegetasjonen, et naturfenomen som kan sees fra veien og områder rundt. Fossen er 

også viktig for friluftslivet i området. Fossen er gitt første prioritet av Fauske kommune i 

Regional plan om små vannkraftverk i Nordland.» 

 

Fossens verdi som landskapselement vil bli mindre ved redusert vannføring. En billedserie som 

er tatt av fossen viser den reduserte vannføringen tydelig, men at fossen er fortsatt godt synlig.  

Maksimum slukeevne er 1,2 m3/s og bilder viser at i juni –juli varierer vannføringen fra 1m3 til 

11m3. 3 stk. bilder i tidsrommet juni til begynnelsen av juli  viser vannføring fra 3m3-11m3/s. 

Her vil en slukeevne på 1,2 m3/s ikke redusere fossen vesentlig. Det er i dette tidsrommet fossen 

er mest eksponert. I resten av sommerhalvåret vil fossen være stort sett være på 

minstevannføring som er 0,232 m3/s som vist i fig. 4 i billedserien i søknaden. 

 

Utbyggingen kan ha negativ påvirkning på fosse-eng, enkelte arter av karplanter, noen moser og 

lav arter. Utbygger vil samarbeide med lokalt initiativ for å utvikle område for friluftsliv . 

 

Granheibekken 

Granheibekken kraftverk vil utnytte et fall på 220 m med inntak 350 moh og kraftstasjonen 130 

moh. Inntaksdammen blir 4 m høy og 16 m lang. Vannveien legges i et 1500 m langt nedgravd 

rør mellom inntaket og kraftstasjonen. Rørgata får en permanent ATV-vei opp til inntaket. 

Opprusting av eksisterende kjerrevei vil gi om lag 1,5 km permanent vei inn til kraftstasjonen. 

Middelvannføringen er 280 l/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på 560 l/s. Kraftverket 

vil ha en installert effekt på 1,0 MW og skal etter planen produsere 2,7 GWh/år. Utbyggingen vil 

fraføre vann på en 1400 m lang elvestrekning i Granheibekken. Søker planlegger å slippe 

minstevannføring på 40 l/s sommerstid og 10 l/s vinterstid. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

I anleggsperioden vil det være støy fra anleggsmaskiner som vil være sjenerende for besøkende 

på kirkegården like ved. Fosspartiet som er synlig fra Sulitjelma tettsted vil bli redusert 

vesentlig. Traseen kommer i konflikt  med den gamle kjerreveien, men denne er tenkt tilbakeført 

til samme stand som før utbyggingen. 

 

Valffarjohka 

Valffarjohka kraftverk vil utnytte et fall på 235 m med inntak 370 moh og kraftstasjonen 135 

moh. Inntaksdammen blir 2,5 m høy og 15 m lang. Vannveien legges sørvest for elven i et 30 m 

langt nedgravd rør fram til innløp borehull. Borehullet har en lengde på 130 m. Fra påhugget går 

vannveien videre i et 1260 m langt nedgravd rør fram til kraftstasjonen med elvekrysning av 

Valffarjohka ved 185 moh. Kraftstasjonen blir lagt i gamle Fagerli kraftstasjon. Rørgaten blir 

permanent vei fra kraftstasjonen opp til påhugget 335 moh. Inntaket bygges veiløst. Vei til 

kraftstasjonen eksisterer allerede. Middelvannføringen er 380 l/s og det er søkt om en maksimal 

slukeevne på 800 l/s. 

Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,5 MW og skal etter planen produsere 3,9 GWh/år. 

Utbyggingen vil fraføre vann på en 1600 m lang elvestrekning i Valffarjohka. 

Søker planlegger å slippe minstevannsføring på 80 l/s sommerstid og 20 l/s vinterstid. 

 



Saksbehandlers vurdering: 

Suliskraft vil forsøke og foreta utbygging av Valffarjohka kraftverk som et «museumskraftverk» 

i gamle Fagerli kraftstasjon, som vil bidra til å ta vare på og vise fram historie. Dette er ment å 

skje i samarbeid med Salten museum, og vil være positivt for kulturmiljøet både fordi den gamle 

bygningen restaureres, og fordi kraftproduksjonen i elva er den del av den lokale gruvehistorien. 

Valffarjohka er et viktig friluftsområde med stor bruksfrekvens som også brukes av skolen. 

Utbyggingen vil ikke direkte berøre denne aktiviteten, men inngrep og redusert vannføring vil gi 

redusert naturopplevelse. 

Den sterkt redusert vannføringen vil redusere dybde og størrelse på den aktuelle gytekulpen i 

Balmielva og vil øke faren for innfrysing vinterstid. Dette kan redusere rekrutteringen av ørret til 

Langvatnet. 

Utbyggingen medfører sterkt redusert vannføring. Fossene i Valffarjohka og Balmielva vil miste 

det meste av opplevelsesverdien, noe som er negativt for friluftslivet. 

 

Oterelva  

Oterelva kraftverk vil utnytte et fall på 226 (211) m med inntak på 939 moh og kraftstasjonen på 

713 (728) moh. Alternativ løsning i parentes. Vannspeilet på Nedre Otervatn heves med 2 m, og 

reguleres med 1 m mellom 939 moh og 938 moh. Dammen blir 2,5 m høy og 12 m lang. 

Vannveien vil gå i tunnel ca 60 m sørøst for dammen (280 m nordvest for dammen) over en 

strekning på 450 (520) m. Inntaket blir veiløst. Om lag 3 km ny permanent vei inkludert bro over 

Oterelva legges bort til kraftstasjonen. Middelvannføringen er 550 l/s og det er søkt om en 

maksimal slukeevne på 1000 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,0 (1,8) MW og skal 

etter planen produsere 6,2 (5,7) GWh/år. Utbyggingen vil fraføre vann på en 720 (580) m lang 

elvestrekning. Søker planlegger å slippe minstevannføring på 40 l/s sommerstid og 10 l/s 

vintersti. 

 

Saksbehandlers vurdering:  

Området er sterkt preget av tidligere utbygging, med Lomivatnet som et 2-års-magasin med en 

regulerbar sone på opptil 59 m. 

Området vurderes å ha middels til stor verdi for tema INON og influensområdet omfatter  også 

villmarksprega områder. Det er områder som har stor verdi. Nord for Otervatnet vil dette gi 

reduksjon av inngrepsfritt areal som er en del av et større sammenhengende område som strekker 

seg over flere kommune, og også omfatter villmarksprega naturområder langs grensa mot 

Sverige. Området ved Otervatnet er inngangen til Sulitjelmamassivet og et populært område for 

turer til fjelltoppene i massivet med bl.a. Sulitjelmakongen. 

Kraftutbyggingen vil gi vesentlig redusert vannføring i Oterelva, herunder fossen som er svært 

eksponert i landskapet og en viktig del av opplevelsen for de som ferdes i området langs DNT 

stien.  

Utbyggingen vil føre til terrenginngrep ved inntaksdam og kraftstasjon. Støy og maskinell trafikk 

under byggingen for turister.  

 

 

Tabelloversikt - virkninger for miljø, naturressurser og samfunn slik de er vurdert i 

søknaden  
Tema/navn på            
kraftvek 

Laksåga Sjønstå Tverrå 
mo 

Valffar- 
johka 

Oterelva Galbme- 
johka 

Kvannelva  
Littj Tverråga 

Granhei-
bekken 

Vanntemp,is,klim Ubetydelig  Ubetydeli   Ubetydeli   

Ras flom, erosjon Ubetydelig  Ubetydeli   Ubetydeli   

Rødlistarter Ubetydelig Ubety-
delig 

Liten 
negativ 

Ubety-
delig 

 Liten 
negativ 

 Ubetydelig 

Terrestrisk miljø Middels 
negativ  

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
middels 

Liten 
middels 

 Liten negativ 



negativ negativ 

Akvatisk miljø Liten negativ Liten 
middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten 
Middels 
negativ 

Ubetyde
lig 

Liten 
negativ 

Liten negativ Ubetydelig 
liten negativ 

Verneplan* Ingen ingen Ingen Ingen Ingen  Ingen Ubetydelig 

Landskap -
INON** 

Middels 
negativ 

Liten 
middels 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten 
middels 
negativ 

middel  
stor 
negativ 

Middels 
negativ 

Middels 
 til stor 
negativ 

Middels 
negativ/ 
Ubetydelig  

Kulturminner Liten negativ Liten 
negativ 

Ubetyd-
elig 

Liten 
middels 
positiv 

Ubetyde
lig 

ubetydelig Ubetydelig Liten middels 
negativ 

Reindrift Liten negativ Ubety-
delig 

Liten 
negativ 

Ubetyd-
elig 

Liten 
negativ 

Liten 
negativ 

Liten middels 
negativ 

U/liten 
negativ 

Jord- og 
skogressurs 

Liten negativ ingen ubetydelig Ubetydeli Ubetyde
lig 

Liten 
negatv 

Ubetydelig u/liten 
negativ  

Ferskvann 
ressurs 

ubetydelig Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Ubetydeli Ubety-
delig 

Ubetydeli Ubetydelig u/liten 
negativ 

Bruker 
interesser 

Liten middels 
negativ 

Liten 
negativ 

Middels 
negativ 

Liten 
middels 
negativ 

Liten 
middels 
negativ 

Ubetyd-
elig 

Liten negativ Middels 
negativ 

*Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag  

Terretrestisk miljø – land/jordbaserte miljø 

** INON-Landskap og inngrepsfrie naturområder  

 

Arealplanstatus 

Arealplanstatus er vurdert ihht kommuneplanens arealdel (vedtatt 03.02.2011).  

Alle prosjektene ligger i hovedsak i LNF områder . Tverråmoen vil ha rørgate gjennom LNF-C8 

som tillater spredt fritidsbebyggelse. Valfferjohka har planlagt rørgata gjennom et område for et 

masseuttak/- deponi. (GS9 i kommunedelplan for Langvatn 2) Behov for endring/justering av 

GS9 må vurderes. 

 

Reindrift 

Det er viktig å påpeke at det er bygd og planlegges en rekke nye kraftutbygginger innenfor 

Balvatn reindriftsdistrikt. Isolert sett kan den enkelte utbygging ha liten eller stor effekt, men den 

samlede effekt kan bli langt større enn summen av de enkelte. Ut fra den foreliggende 

kunnskapsnivå er  det vanskelig å vurdere hvor stor den evt. økende belastning vil være. Viser til 

Reindriftsforvaltningen i Nordland sin behandling/høringsuttalelse. 

 

Konsesjonskraft 

Det er  sendt brev til NVE hvor Rådmannen reiser spørsmål om prosjektene Laksåga(Fjellkraft ), 

Oterelva(Suliskraft) og Kvannelva (Småkraft) skal konsesjonsbehandles etter 

vassdragsreguleringsloven, da det er søkt om regulering/overføring , noe som kan utløse rett til 

konsesjonskraft, i den grad det benyttes vannføring som allerede er regulert. 

 

Svar fra NVE:» Vassdragsreguleringsloven gjelder kun reguleringer som utløser minst 500 

naturhestekrefter, eller overføring fra et nedbørfelt til et annet. Småkraftsøknaden vi(NVE) 

behandler er dermed under grensen for hva som skal behandles etter vassdrags-reguleringsloven. 

Det er ellers riktig at nye kraftverk som vil utnytte allerede regulert vannføring , utløser 

konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. Dette gjelder imidlertidig ingen av foreliggende saker. 

Laksåga og Sjønståfossen vil utnytte restvannføringer i allerede regulerte vassdrag, men vil ikke 

utnytte regulert vannføring og faller derfor utenfor regelverket for dette.» 

 

Som det framkommer er svaret fra NVE negativt i forhold til at noen av de ovennevnte 

prosjektene utløser rett til konsesjonskraft. NVE bes om å vurdere om det er grunnlag for å 



beregne konsesjonskraft og/eller konsesjonsavgifter for det enkelte prosjekt og da spesielt  få 

vurdert Sjønståfossen da denne vil utnytte allerede regulert vannføring hvis noen av 

småkraftverkene nedenfor demning i Dråvika blir bygget ut. 

 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som kommunen 

må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for vertskommuner ved 

utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal bruke regulert vannføring, er det 

kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft.  

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles etter 

vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette konsesjonskraft, jf. 

vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om forståelsen av 

vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til bestemmelsen i Ot. prp. 

nr.  (1991-1992) kap. 23.1: 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen samme 

vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt vannføring i 

kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av vannføringen ved 

overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i lovens forstand uavhengig 

av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag (dvs fra et 

sidevassdrag til hovedvassdraget) 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen skjer fra 

et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd kommer til 

anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 

manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune forutsetter 

derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, Sjønståfossen kraftverk, 

Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk , Tverråmoen kraftverk og Oterelva kraftverk.  

 

 

 

 

Samlet vurdering –vurdere de samlede fordeler og ulemper ved tiltaket for hele 

konsesjonsperioden- i praksis til evig tid: 

Vannressursloven § 25: 

«Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne 

og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørsfeltet. Når et tiltak av varig 

karakter eller av andre kan få mer langsiktig virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på 

lengre sikt.» 

 

Sulitjelmavassdraget er et sterkt belastet område med store utbygginger og preges av det. Det 

søkes om bygging av 8 kraftverk og dette vil belaste området med ytterligere tap av fossefall og 

stryk som gir liv til naturen.  Landskapsmessig og miljømessig er kraftutbygging en belastning 



for naturen og mangfoldet. Sammenlignet med et stort kraftverk med tilsvarende produksjon, er 

inngrepene spredt ut over et stort område, som kan medføre en større samlet belastning. I 

motsetning til et stort kraftverk, der utbygging kan utløse flere lovbestemte rettigheter (f.eks. 

konsesjonskraft og konsesjonsavgifter), er det få lovbestemte rettigheter knyttet til de omsøkte 

småkraftverkene. Det som likevel gjør at det tilrådes å gi konsesjon til 7 av de 8 omsøkte 

småkraftverkene er med begrunnelse i at småkraftverkene gir miljøvennlig og fornybar energi 

med 73 gwh i årsproduksjon. 

 

Utbyggingen vil føre til investeringer på 328 millioner kroner. Byggingen vil gi økt sysselsetting 

og økt etterspørsel etter varer og tjenester lokalt. En Masteroppgave utført ved Universitetet for 

miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås (Hustoft, 2006) har undersøkt den direkte og indirekte 

lokale verdiskapningen i en kommune ved bygging av småkraftverk. Resultatene av analysen 

viser at verdiskapningen fra småkraftprosjekter er betydelig, og den indirekte verdiskapningen, 

dvs. de økonomiske ringvirkningene i lokalsamfunnet, ofte er like stor som den direkte 

verdiskapningen som tilføres kommunen gjennom forvaltning, administrasjon og drift av 

kraftstasjonene og selskapene. 

Eiendomsskatt til kommunen vil utgjøre første året 2,3 millioner. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 



 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Minstevannføringen i sommerhalvåret økes til 500 l/s  

 Slukeevnen reduseres til 1m3/s 

Følgende må ivaretas: 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke allerede regulert vannføring  



 Anlegget bygges i et tilgrenset/uberørt villmarkspreget område (INON) og det er 

derfor ekstra viktig at inngrepsområder revegeteres med stedlige masser for å 

bevare så mye som mulig av det opprinnelig av vegetasjon og terreng, samtlige 

inngrep må utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte.  

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Store skjæringer og fyllinger må unngås.  

 

Arealplanstatusen er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 



manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

PLUT-020/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) og Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Vi går for anbefalingene i rådmannens forslag til innstilling med unntak av utbygging av 

Galbmejohka og Oterelva på grunn av estetiske og naturmessige hensyn. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet 7 mot 2 stemmer. 

AP’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 



 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 



 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 

manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

KOM-015/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL), Ole Tobias Orvin (SV) og Anne Godding (R) fremmet 

følgende forslag: 

Med henvisning til blant annet de innkomne høringsuttalelsene fra de berørte parter av 

kraftutbyggingen i Sulis, samt de negative konsekvensene dette får for natur og miljø, vil 

Fauske kommune ikke anbefale konsesjon til noen av de omsøkte kraftverkene. 

 



 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo følgende endring til plan- og utviklingsutvalgets 

innstilling: 

Kvannelva og Littj Tverråga (Slipsknuten)  

Det tilrådes gitt konsesjon under følgende forutsetning: 

 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Minstevannføringen i sommerhalvåret økes til 500 l/s  

 Slukeevnen reduseres til 1m3/s 

Følgende må ivaretas: 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke allerede regulert vannføring  

 Anlegget bygges i et tilgrenset/uberørt villmarkspreget område (INON) og det er 

derfor ekstra viktig at inngrepsområder revegeteres med stedlige masser for å 

bevare så mye som mulig av det opprinnelig av vegetasjon og terreng, samtlige 

inngrep må utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte.  

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Store skjæringer og fyllinger må unngås.  

 

Arealplanstatusen er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven 

 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 24 mot 7 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Kvannelva og Littj Tverråga (Slipsknuten) 

ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Laksåga ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Sjønståfossen ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Galbmejohka (Hellarmofossen) ble vedtatt 

med 24 mot 7 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Tverråmoen ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Granheibekken ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Valfferjohka ble vedtatt med 24 mot 7 

stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Oterelva ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. Konsesjonskraft ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga (Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 



Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 



 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 



vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 

manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Rådmann    
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UTREDNING AV FINANSIERING AV RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET 

   
Vedlegg: Oversiktskart med mulig trase for rv. 80 Vestmyra – Klungset. 

Utredning fra Statens vegvesen om bompengefinansiering. (ettersendes) 

 

 

Saksopplysninger: 

Plan for ny rv. 80 mellom Klungset og Vestmyra omfatter ny trase nord for bebyggelsen i 

deler av Fauske, samt kryss i begge endene av parsellen. Omleggingen vil føre trafikken 

mellom rv. 80 og E6 nord for Fauske utenom sentrum.  

Fotgjengerundergang under E6 på Vestmyra og gang- og sykkelveg rv. 80 Stranda – 

Røvika vil gi bedre løsninger for gående og syklende i dette området.  

Planstatus og kostnadsoverslag 

Ny rv. 80 Vestmyra - Klungset ligger inne i kommuneplanen for Fauske. Det foreligger ikke 

vedtatt reguleringsplan. Det foreligger heller ikke vedtatt reguleringsplan for undergang og 

fortau på E6 Vestmyra. Reguleringsplaner antas ferdigstilt i mars 2015. 

For gang- og sykkelveg Stranda – Røvika foreligger vedtatt reguleringsplan og 

kostnadsoverslag fra 2010.  

 

Statlige midler  

Prosjektene rv. 80 Vestmyra – Klungset, undergang/fortau E6 Vestmyra og gang- og sykkelveg 

rv. 80 Stranda – Røvika er definert i NTP som såkalte programområdetiltak. Slike tiltak omtales 

ikke enkeltvis Nasjonal transportplan, men tiltakene fremkommer i handlingsprogrammene til 

Nasjonal transportplan. 

 

Forslag til handlingsprogram for perioden 2014 – 17 ble sendt på høring til fylkeskommunene 

med høringsfrist 20. desember 2013. Handlingsprogrammet vil bli stadfestet av Vegdirektøren 

13. februar 2014.  

 

Hvis forslaget ikke endres vil de aktuelle tiltakene inngå slik i handlingsprogrammet: 

 

Tiltak Statlig 

finansiering 

mill. kr 

Annen 

finansiering 

mill. kr 

Rv. 80 Vestmyra - Klungset  55,0 

E6 Vestmyra, undergang og fortau 26,0  

Rv. 80 Stranda – Røvika, g/s-veg 17,0  



 

Kostnadene for rv. 80 Vestmyra – Klungset med kryssløsninger er foreløpig beregnet til 105 

mill. kr. Prosjektet er dermed ikke fullfinansiert i perioden. Restfinansiering må innarbeides 

handlingsprogrammet for perioden 2018 – 21. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

For Fauske kommune er snarlig utbygging av rv 80 Vestmyra – Klungset av stor betydning for 

videreutvikling av infrastrukturen i Fauske sentrum. Det er bl a vedtatt ny skolestruktur med 

bygging av ny skole på Vestmyra, noe som vil medføre endret trafikkmønster når skolen tas i 

bruk.   

 

 For å få til tidligere utbygging av rv 80 Vestmyra – Klungset ser rådmannen to mulige 

fremgangsmåter.  

 

Det ene alternativet er å utrede muligheten for delvis bompengefinansiering av prosjektet slik 

beskrevet i notatet fra Statens vegvesen. Alle prosjekter på offentlig veg som forutsettes 

finansiert med bompenger, skal godkjennes av Stortinget. Fauske kommune må gjøre et 

prinsippvedtak som et grunnlag for at Statens vegvesen skal kunne arbeide med en 

bompengesak. Når saken er utredet utarbeides en egen sak der kommunen og fylkeskommunen 

inviteres til å fatte forpliktende vedtak. 

 

Det andre alternativet er å arbeide for statlig fullfinansiering av prosjektet.  

Sett i lys av signaler fra den nye regjeringen om redusert bruk av bompengefinansiering og ny 

praksis ved finansiering av veiprosjekter er rådmannen av den oppfatning at Fauske kommune 

skal kunne få bevilget statlige midler til fullfinansiering av prosjektet.  

 

Rådmannens anbefaling til kommunestyret er å igangsette en prosess for å få en bevilgning fra 

staten for fullfinasiering av prosjektet, samtidig som det gjøres et prinsippvedtak om å utrede 

delvis bompengefinansiering av prosjektet. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 

 

PLUT-021/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret har fattet flere vedtak, første gang i 2004 i sak 142/04 og deretter i flere 

saker, hvor de har stilt krav for å støtte prosjektet «Veipakke Salten». Herunder at: 

 

 Kommunens innbyggere kan kjøre bompengefritt innen kommunen 



 Parsell RV 80 fra Klungset med tilknytting til E-6 nord for Fauske Sentrum blir 

den del av Veipakke Salten 

 Det bygges over/undergang på riksvei 80 ved Erikstad for å sikre en trygg 

skolevei. 

 

Basert på disse vedtak og forutsetninger som kommunestyret har hatt for å akseptere 

prosjekt Veipakke Salten, så vedtar kommunestyret at en eventuell omlegging for ny rv 

80 mellom Klungset og Vestmyra fullfinansieres gjennom statlige bevilgning, og 

kommunestyret avviser prinsippvedtak om å utrede delvis bompengefinansiering av 

prosjektet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 

 

KOM-016/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Kommunestyret har fattet flere vedtak, første gang i 2004 i sak 142/04 og deretter i flere 

saker, hvor de har stilt krav for å støtte prosjektet «Veipakke Salten». Herunder at: 

 

 Kommunens innbyggere kan kjøre bompengefritt innen kommunen 

 Parsell RV 80 fra Klungset med tilknytting til E-6 nord for Fauske Sentrum blir 

den del av Veipakke Salten 

 Det bygges over/undergang på riksvei 80 ved Erikstad for å sikre en trygg 

skolevei. 

 

Basert på disse vedtak og forutsetninger som kommunestyret har hatt for å akseptere 

prosjekt Veipakke Salten, så vedtar kommunestyret at en eventuell omlegging for ny rv 

80 mellom Klungset og Vestmyra fullfinansieres gjennom statlige bevilgning, og 

kommunestyret avviser prinsippvedtak om å utrede delvis bompengefinansiering av 

prosjektet. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 2. avsnitt ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer 

avgitt for FL’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 



Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 
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 Nei  



grunnforhold   

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 

Nei  



- hendelser på sjø/vann 

- hendelser i luften 

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. 

 

 

 

KOM-017/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet.  

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 første 

ledd b). 

 

Eirik Barstrand (AP) foreslo: 

Fauske kommune vedtar reguleringsplan for Geitberget alt. C. 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

Kommunestyret viser til saksframlegget og vedtar å videreføre dagens atkomst til 

eiendommene. 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret. Kommunestyret vil foreta en befaring i 

området før saken behandles. 

 

 
 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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BETALINGSSATSER FOR SOMMER SFO 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I kommunestyremøte av 14.11.13 ble det i sak nummer 076/13 vedtatt endring av vedtekter og 

rammeplan for SFO, for perioden 2014 – 2017.  

 

Endringene innebar blant annet en omlegging av betalingsterminer for foresatte fra 11 til 10 

måneder i året, slik at SFO følger skoleåret. SFO i skoleferie, som det tidligere er vedtatt at 

kommunen skal drifte, skal da gjennomføres som sommer SFO med egen påmelding, og betaling 

utfra bruk. Dette utfra tidligere års erfaringer med høy påmelding, lite bruk og dermed dårlig 

utnyttelse av personalressurser. 

 

Vedtektene ble gjort gjeldende fra 1.1.14. 

 

Saksopplysninger: 

 

I og med endring av antall terminer fra 11 til 10, og egen påmelding til sommer SFO må det 

fastsettes satser for denne driften. Dette er ikke en del av det vedtatte betalingsregulativet for 

Fauske kommune for 2014, og må komme som et tillegg til dette.  

 

Andre kommuner som har innført sommer SFO har valgt å dele inn i 2 ulike satser. En sats for 

påmelding til enkeltdager, og en annen sats for påmelding til hel uke. Prisene varierer fra 

kommune til kommune, og følger endringer i betalingsregulativene. 

 

Det forutsettes fremdeles i vedtektene at barnet skal ha minimum 3 uker sommerferie fra SFO og 

at disse skal være sammenhengende innenfor sommer SFO perioden på 8 uker. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

I betalingsregulativet for Fauske kommune er det vedtatt en dagsats for barnehager på kr. 200 for 

2014. I og med at sommer SFO også innebærer et heldagstilbud og dermed tilsvarende antall 

timer opphold for en hel dag, er det naturlig å sammenligne seg med denne satsen. Regulativet 

innehar ingen uke sats for barnehage, og dermed er det naturlig å sammenligne seg med hva 

andre kommuner i Norge gjør ved fastsetting av denne satsen. Da ser vi at det gis en viss ukes 

rabatt i forhold til å skulle betale for 5 enkeltdager.  



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

DRIF-005/14 VEDTAK-  22.01.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

FOR-011/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 

Pr. uke 825 kr 

 

 

KOM-018/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Rådmannen foreslår at følgende satser for sommer SFO fra tas inn i betalingsregulativet 

for Fauske kommune, under punkt 19, Betalingssatser for SFO skoleåret 2014/2015. 

 

 

 

Sommer SFO Sats 

Pr. dag 200 kr 



Pr. uke 825 kr 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole til videre forføyning    

Økonomisjef    
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STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - FORSLAG TIL RULLERT PLAN 

(TILTAKSDELEN) FOR PERIODEN  2014 - 2015 

   

 
Vedlegg: 1. Strategisk landbruksplan – Forslag til rullert plan (tiltaksdelen) 2014 - 2015 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Den første utgaven av Strategisk landbruksplan ble utarbeidet som et prosjekt i kommunens 

Strategiske næringsplan. Det mandat kommunestyret den gang ga, var: “Med utgangspunkt i 

eksisterende datagrunnlag skal planen bygges opp etter samme mønster som kommunens 

strategiske næringsplan og hvor den overordnede målsetting og hovedstrategi skal være 

ledetråd.” 

 

Formålet med planarbeidet skulle være å: “utarbeide en plan for videreutvikling av jord- og 

skogbruksnæringene i kommunen, hvor også nye attåt-næringer/bygdeturisme og lignende tas 

med slik at eksisterende arbeidsplasser sikres og nye skapes” (Strategisk næringsplan 1994). 

 

I følge den eksisterende landbruksplanen skal rullering foregå hvert andre år og slik at forslag til 

rullert plan legges fram til behandling i kommunestyret i desember. Hvert fjerde år skal hele 

planen rulleres. Tiltaksdelen i planen skal rulleres hvert andre år. Denne gangen er det kun 

tiltaksdelen som skal rulleres, mens beskrivende del, strategidelen og statistikkoppgaver 

beholdes uendret. 

 

Det avgjørende arbeid for valg av nye tiltak i tiltaksdelene har foregått i planens styringsgruppe. 

Styringsgruppa har hatt 1 møte i tilknytning til rulleringsarbeidet, et møte med mulighet for 

utvidet deltakelse fra faglagene. 

 

De erfaringer som vi har gjort siden kommunestyret godkjente planens første utgave i 1995, har 

fått oss til å la også dette rullerte planforslaget være vesentlig mindre ambisiøst med hensyn til 

antall tiltak. Det samlede kostnadssnivået på tiltakene har imidlertid gått en del opp på grunn av 

et spesielt kostbart tiltak. Mye tyder på at vi tidligere overvurderte arbeidskapasiteten hos 

næringsutøverne og kommunens ansatte innenfor landbruksområdet.  

 

Tiltak i eksisterende plan (2012 – 2013): 



Av de 6 tiltakene i eksisterende landbruksplan vil 2 tiltak bli gjennomført i løpet av inneværende 

år (tiltak 4 og tiltak 6). Sluttrapport for disse vil bli lagt frem for kommunestyret til godkjenning. 

Av de øvrige 4 tiltakene har det blitt arbeidet en del med 2 tiltak (tiltak 2 og 3), mens det ikke 

har vært arbeidet noe av betydning med de 2 øvrige tiltak (tiltak 1 og 5). Tiltak 2, tiltak 3 og 

tiltak 5 har styringsgruppa ment er såpass viktige og realistiske at de er blitt foreslått fortsatt tatt 

med i det rullerte planforslaget. Tiltak 1, som det ikke har vært arbeidet noe med, foreslår 

styringsgruppa blir tatt ut av planen etter anbefaling fra tiltaksansvarlig. 

 

 Tiltak 1 

Reinslakteriet i Holtan – Forprosjekt for etablering av lede-/samlegjerde, bro samt 

forings-/fjøsplass for slaktedyr. Ansvar: Anfinn Pavall. 

 Tiltak 2 

 Forprosjekt for kurs- og utviklingsprogram for sauenæringen, «Sauehold med framtid». 

Ansvar: Sørfold og Fauske Sauealslag. 

 Tiltak 3 

Beitegransking av elgbeiter i kommunens utmark. Ansvar: Viltansvarlig i kommunen 

 Tiltak 4 

 Økt tynningshogst i skogreisingsfeltene. Ansvar: Skogbrukssjefen 

 Tiltak 5 

Kartlegging av kultur- og miljøverdier i jordbruket. Ansvar: Enhetsleder Plan og 

utvikling 

Tiltak 6 

 Effektivisere jakten på rovdyr på privat grunn i Fauske kommune. Ansvar: Sørfold og 

Fauske Sauealslag 

 

Foreslåtte tiltak i rullert plan (2014 – 2015): 

Styringsgruppa foreslår følgende 4 tiltak i rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

 

1. Forprosjekt for kurs- og utviklingsprogram for sauenæringen, “Sauehold med 

framtid”. Ansvar: Sørfold og Fauske Sauealslag 

2. Beitegransking av elgbeiter i kommunens utmark. Ansvar: Viltansvarlig i 

kommunen 

3. Kartlegging av kultur- og miljøverdier i jordbruket. Ansvar: Enhetsleder Plan og 

utvikling 

4. Registrering og oppfølging av ressursbruken i landbruket og rådgivnings-

/motivasjonsarbeid. Ansvar: Enhetsleder Plan og utvikling 

 

Tiltakene i det foreslåtte rullerte planforslaget medfører et samlet finansieringsbehov på  

kr 440.000 for årene 2014 og 2015 til gjennomføring av tiltak. Av dette er kr 400.000 foreslått 

fra næringsfondet. I tillegg  kommer kostnad ved rullering av planen, kostnadsberegnet til kr. 

5000 og foreslått finansiert over næringsfondet. Ubrukte bevilgninger fra næringsfondet pr. dags 

dato (ekskl. finansieringen til tiltak 4 og 6 som skal sluttføres i 2013)  knyttet til det foreslåtte 

rullerte planforslaget utgjør kr 130.000. Netto finansierngsbehov fra næringsfondet vil slik sett 

være kr 275.000 (inkl. rulleringskostnaden). 

 
 

Saksbehandlers vurdering: 

 



Det legges frem et forslag til ny Strategisk landbruksplan som inneholder tiltak som vil kunne 

være av betydning for landbruksnæringen og som er realistisk å kunne få gjennomført innenfor 

de oppsatte rammer for tidsbruk og økonomi. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

FOR-105/13 VEDTAK-  25.11.2013 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Saken sendes PLUT for realitetsbehandling. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes PLUT for realitetsbehandling. 

 

 

PLUT-088/13 VEDTAK-  03.12.2013 
 

Jens-Erik Kosmo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Forslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s tilleggsforslag tiltak pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 



Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes med 

følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

FOR-012/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes med 

følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 

 

KOM-019/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015 godkjennes med 

følgende endringer i foreslåtte tiltak: 

Punkt 2. En strategi for arbeidet etter elgtelling. Hvordan holde elgbestanden på et ønsket 

nivå? 

 

Punkt 3. Dette sees i sammenheng med utarbeidelse av Kulturminneplanen. 

 

Punkt 4. Strategi for videre arbeid etter prosjektperioden. 

 

Med i planen: Satsing på grønnsak- og bærproduksjon og tilrettelegge, veilede 

produsenter fremover. 

 

Det bevilges kr. 275.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2014 – 2015. 

Av dette skal kr 270.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2015. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 130.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2014 – 2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    
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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. 

 

 

KOM-020/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1103      

 Arkiv sakID.:   14/278  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    021/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 001/14: INNVILGELSE AV SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - 

BILKEM MAT AS 

 

VEDTAK : 
 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres vedta slik: 

 

Bilkem Mat AS, Storgt. 10, 8200 Fauskegis serveringbevilling til drift av spise- g 

restaurantdrift som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer: 912 550 036 

 Styrer:                            Muzaffer Erdogan 

 Stedfortreder:                Yusuf Aykut 

 Åpningstider:                 Mandag – Søndag 12:00 – 02:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Betemelsen i røykeloven må følges. 

 

 

 

 

KOM-021/14 -  13.02.2014 
 

De delegerte sakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1104      

 Arkiv sakID.:   14/279  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    022/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2014 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/10957 X 13/1805 17.12.2013  REFERAT FRA MØTE I EIVIND 

SANNES LEGAT - 17.12.13 

 13/10995 I 13/2599 16.12.2013 Fylkesmannen i Nordland OPPFØLGING ETTER 

SYSTEMREVISJON VED 

SALTEN IRIS IKS 

 14/91 I 13/2301 20.12.2013 KS - Kommunesektorens 

interesse- og arbeidsgivero 

HENVENDELSE OM 

PREMIEAVVIK 

 14/291 I 13/888 12.01.2014 RKK Indre Salten ÅRSMELDING 2013 

 14/292 I 13/888 12.01.2014 RKK Indre Salten STRATEGIPLAN - 

VIRKSOMHETSPLAN 2014 

 14/284 I 13/2594 17.12.2013 Kommunal- og 

regionaldepartementet 

ORIENTERING OM 

ENDRINGER I LOV 15.JUNI 

2001 NR. 70 OM FASTSETJING 

OG ENDRING I KOMMUNE- OG 

FYLKESGRENSER 

(INNDELINGSLOVA) 

 14/566 I 14/156 20.01.2014 Skatteoppkreveren i Fauske ÅRSRAPPORT FOR 2013 

 14/1168 I 13/2609 05.02.2014 Fylkesmannen i Nordland KRAV OM 

LOVLIGHETSKONTROLL - 

MØTEREGLEMENT - TALETID 

I KOMMUNESTYRET - 

AVVISNING 

 14/1241 I 14/310 31.01.2014 Arbeidsutvalget i Salten 

Regionråd 

REVITALISERING AV 

JERNBANEFORUM 

NORDLAND 

 14/1242 I 14/310 31.01.2014 Arbeidsutvalget i Salten 

Regionråd 

PARTNERSKAPSAVTALE MED 

NORD-NORGES 

EUROPAKONTOR I BRUSSEL 

 

 

 

KOM-022/14 -  13.02.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 
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      JournalpostID:   14/1144      

      Arkiv sakID.:   14/292  Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    023/14 KOMMUNESTYRE Dato:  13.02.2014 

 

 

 

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE  13. FEBRUAR 2014 - 

RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER 

   

 
Vedlegg: Interpellasjon fra representanten Linn Normann Godtfredsen (AP) 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til interpellasjon fra representanten Linn Normann Godtfredsen (AP). 

 

I reglement for kommunestyre og formannskap heter det: 

 

§ 24. Interpellasjoner. 

 En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  

Interpellasjonen må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 10  

dager. Den skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene. 

 

Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og  

svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  

Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering.  

Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de  

tilstedeværende medlemmene motsetter seg dette. 

 

 

 

KOM-023/14 VEDTAK-  13.02.2014 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringer vil kunne medføre et dårligere og 

mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vi også sette kvinner i en vanskelig 

situasjon i møte med primærhelsetjenesten. 

 

Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar situasjon veier yngst og ber 

derfor om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. Dersom forslaget 

blir vedtatt, vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan 

reservere seg mot å henvise til abort. 

 

Fauske kommune formidler også vårt syn i en høringsuttalelse til Helse- og 

Omsorgsdepartementet. 

 



 

Forslaget ble ikke behandlet da over 1/3 av de tilstedeværende medlemmene (12 

stemmer) motsatte seg dette, jfr. § 24 i reglement for kommunestyre og formannskap. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ordfører    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


