
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 11.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14 - 032/14 

Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Tore Stemland, Kjetil Sørbotten, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo, Gry Janne Rugås. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, advokat Thomas Benson, rådmann, ordfører, leder Fauna KF, 

enhetsleder VVA, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 13.03.14 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  13.03.14  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Gry Janne Rugås (FL): Ber om at referatsak ang. befaring av garasje i Liaveien 2 

settes opp som egen sak på dagsorden. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 

 



 Ekstra sak 32/13 ble enstemmig satt opp på dagsorden. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Tema: Utbyggingsavtaler v/advokat Thomas Benson. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 En privat utbygger vil bygge ut hybler for skoleungdom på området mellom Prix og 

Galvano/tidligere Europris. Området må omreguleres. Skal vi gi dispensasjon eller 

vente på rullering av arealplanen. Arealplan er ikke ferdig før juni 2015. Utvalget var 

positiv til dispensasjon. 

 

Plan- og utviklingsutvalget dro på befaring til Liaveien. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) innvilget permisjon fra og med sak 27/14. 
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      JournalpostID:   14/1577      

 Arkiv sakID.:   14/385  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    023/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-023/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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      JournalpostID:   14/1575      

 Arkiv sakID.:   14/383  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    024/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 009/14: 103/350, 352 - FAUSKE KOMMUNE -  SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR TØMRERARBEIDER INKL TEKNISKE FAG, 

OMSORGSBOLIGER I TORGGATA 16, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-2, jvf SAK10 §5-1, meddeles 

igangsettingstillatelse av tømrerarbeider inkludert tekniske fag for oppføring av 

omsorgsboligen i torggata 16 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsretter fra Fauskebygg AS, GK Norge AS, Aktiv Sprinkler AS, 

Rørleggern Fauske AS, Otis AS, samt søknad om lokal godkjenning og søknad om 

ansvarsrett fra Fauske Elektro AS og Nico Håndverk AS, godkjennes. 

 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 11.09.2012 i sak 132/12 og 

igangsettingstillatelse i sak 008/13 datert 25.01.2013 

 

 

 

DPLU. 010/14: 50/3 - TORGEIR LØKÅS - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE VÅNINGSHUS NR 2 PÅ EIENDOMMEN VED NESS/VOLLAN I 

VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

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

tillatelse til omdisponering av ca 0,8 dekar dyrka mark som inngår i de 2 dekar tomt som 

søkes fradelt for eksisterende våningshus nr 2. Dette begrunnes med at eiendommen har 

behov for denne dyrkamarka og at fradeling av dette arealet også vil bidra til en litt 

dårligere arrondering for noe av dyrkamarka. En slik omdisponering vil heller ikke være 

samfunnsgavnlig av betydning og samtidig være klart i strid med kommuneplanens 

arealdel. 

 



Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av omsøkte areal på 2 

dekar for omsøkte våningshus nr 2 på landbrukseiendommen idet 0,8 dekar av dette 

arealet er dyrka mark og i det forannevnte ikke blitt tillatt omdisponert. Den øvrige del av 

det omsøkte areal på ca 1,2 dekar tillates derimot fradelt. En slik fradeling synes ikke å 

medføre tap av produksjonsareal for landbrukseiendommen og synes heller ikke å ville 

medføre drifts- og/eller miljømessige problem for jord- og skogbruket. 

 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel § 3.1 a) for fradeling av kun 1,2 dekar for eksisterende våningshus nr 2. Det gis 

ikke dispensasjon for fradeling av 2 dekar som omsøkt idet en slik fradeling også 

omfatter 0,8 dekar med dyrka mark, noe som vil medføre for store ulemper for jordbruket 

på eiendommen. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av kun 1,2 

dekar tomt for våningshus nr 2 på eiendommen.  Det gis ikke tillatelse til fradeling av 2 

dekar som omsøkt idet en slik fradeling også omfatter 0,8 dekar med dyrka mark, noe 

som vil medføre for store ulemper for jordbruket på eiendommen.   

 

 

 

DPLU. 011/14: 101/222, 223 - TOMMY KJÆRRAN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, BRUKSENDRING AV UNDERETASJE FRA VERKSTED/LAGER TIL 

BOLIG BRA 174,5 M2, LA 132 M2, TILBYGG TIL BOLIG I 2 ETASJER, BRA 92 M2, 

LA 89 M2, SAMT TILBYGG  GARASJE/INNGANG BRA  52 M2,  

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 d meddeles bruksendring av underetasjen i 

boligen fra verksted/lager til tre leiligheter i Saltdalsveien 31, Fauske gnr.101 

bnr.222,223 som omsøkt.  

 

Under forutsetning av innvilget dispensasjon fra Statens Vegvesen, vedr. byggegrense 

langs offentlig vei, og i medhold av plan-og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse 

til oppføring av tilbygg i 2 etasjer på betongplate over eksisterende garasje, samt 

oppføring av ny garasje som tilbygg til boligen i Saltdalsveien 31, Fauske gnr.101 

bnr.222,223 som omsøkt. 

 

Brann-og rømningsveier må være ivaretatt i forhold til gjeldende forskrifter. Hver 

leilighet/boenhet må være egen branncelle. I tillegg må vanlige brannsikringstiltak i bolig 

være ivaretatt. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Tommy Kjærran godkjennes, jvf. SAK 10 § 6-

8. Dimensjonering og utførelse/produksjon av takkonstruksjon for tilbygget, må utføres 

av foretak med godkjent kompetanse, jvf. TEK 10 § 10-2. 

Søknad om ansvarsrett fra Rørlegger’n Fauske AS godkjennes.  

 

Rivingsavfall ved riving/ombygging må leveres til godkjent deponi. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann og kloakk, pga. utvidet boligareal, må innbetales til 

kommunen (Regning blir tilsendt). 



 

 

 

DPLU. 012/14: 59/32 - PER BUSCH - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

RIVING AV BRANNSKADET ENEBOLIG, BYGN.NR.188861415, OG 

RAMMETILLATELSE FOR GJENOPPBYGGING AV ENEBOLIG M/KJELLER BRA 

307 M2, LA 220 M, HELSKOG, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for brannskadet 

enebolig på Helskog, gnr.59 bnr.32 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles rammetillatelse for 

gjenoppbygging av enebolig m/kjeller på Helskog, gnr.59 bnr.32 som omsøkt.  

 

Allmennhetens ferdsel i området må ikke hindres ved etablering av gjerder og lignende. 

 

Avfallsplan og kvitteringer på levering av rivingsavfall til godkjent avfallsmottak, må 

innsendes når rivingsarbeidet er ferdig. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann må innbetales til kommunen (Regning blir tilsendt). 

 

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

ansvarsrett fra Maskineier Roar Løkås AS godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 013/14: 97/7 - MARIT KRISTIANSEN M.FL. - SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE ØST FOR STENGVATN - ERVERVER: MARIT 

KRISTIANSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

til fradeling av tomt på 1 dekar som omsøkt for eksisterende hytte.  

 

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

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

eksisterende hytte.. 

 

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

dekar som omsøkt for eksisterende hytte. Siden berørte hytte i ligger i nedslagsfeltet til 

Stengvatn, vises det til de regler som gjelder for eksisterende hytter i nedslagsfeltet for 

Stengvatnet som drikkevannskilde (beskrevet i saksutredningen). 

 

 

 

DPLU. 014/14:  SØKNAD OM KONSESJON VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV 

BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 86/15,16 I FAUSKE KOMMUNE 



 

VEDTAK : 
 

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

av 28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Harriet Synnøve Jensen konsesjon for erverv 

av gnr. 86/15 og 16 i Fauske kommune. 

 

Det settes som vilkår for innvilgning av konsesjon at dyrka jord og beitearealer leies bort 

på langsiktig kontrakt hvis det skulle oppstå interesse for det. 

 

 

 

DPLU. 015/14: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOM 

TILLEGGSJORD - GNR. 115/44 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen på kr. 65.000,- anses som akseptabel. 

 

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

konsesjon for erverv av fast eiendom (Konsesjonsloven) av 28.11.2003, samt delegasjon, 

innvilges Anita og Jostein Hunstad konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 115/44 i 

Fauske kommune som tilleggsareal. 

 

Det sette som vilkår for konsesjon at eiendommen skal drives på en jordbruksforsvarlig 

måte, sammen med gnr. 112/1,56 som en driftsenhet, i minst 5 år sammenhengende fra 

overtakelsestidspunktet. 

 

I følge Jordlovens § 8 er det driveplikt på all dyrka jord uansett eiertid. Alternativ til egen 

drift er at dyrka jord og beite leies bort, i samråd med kommunal landbruksmyndighet, på 

langsiktig, skriftlig kontrakt med varighet på minst 10 år, jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 11 

samt Jordlovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 016/14: 57/6 - COOP NORDLAND SA - SØKNAD OM RIVING AV 

BUTIKKBYGNING PÅ STRØMSNES, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-8 meddeles tillatelse til 

rivningsarbeidene av forretningsbygget på eiendommen med G.nr. 57/6 på Strømsnes i 

Valnesfjord som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS, lokal godkjenning og ansvarsrett fra Ing. S. J. 

Wiik AS samt Betongarbeid og Transport AS godkjennes. 

 

Når rivningsarbeidene er ferdig skal fraksjonsrapport innleveres til kommunen. 

 

 



 

DPLU. 017/14: 72/4 OG 28 - ØRJAN TORRISSEN - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV LITEN LANDBRUKSEIENDOM PÅ GÅRDEN BRINGSLIMARK  -  

SELGER : FINN STEINAR NORDMO M.FL. 

 

VEDTAK : 
 

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

erverv av fast eiendom av 28.11.2003, Ørjan Torrissen konsesjon for erverv av 

eiendommen gnr 72, bnr 4 og bnr 28 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 018/14: 119/1 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR 119/143 MED EKSISTERENDE BOLIG 

VED BURSI I SULITJELMA - ERVERVER: KENNETH HANSSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til fradeling av omsøkte tilleggsareal på ca 0,2 dekar til bebygd boligtomt 

med gnr 119/143 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 019/14: 103/1601 - FAUSKEGRUPPEN AS - SØKNAD OM FRADELING AV 

BOLIGTOMT I TILKNYTNING TIL HAUANBAKKEN REGULERINGSPLAN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkte 

fradeling av tomt på 1,71 dekar for bolighus med flere boenheter.  

 

 

 

DPLU. 021/14: 88/1 OG 91/2 - SKS PRODUKSJON AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM VED SJØNSTÅ/TVERRÅMO - SELGER: FINNEID 

GRUS AS 

 

VEDTAK : 
 

Kjøpesummen på kr 2.300.000,- anses som akseptabel. 

 

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

erverv av fast eiendom av 28.11.2003, Salten Kraftsamband Produksjon AS konsesjon for 

erverv av eiendommene gnr 88, bnr 1 og gnr 91, bnr 2 i Fauske kommune som omsøkt. 

 

 

 



DPLU. 023/14: 104/385 - MARIT BERNHOFT ERIKSTAD - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, RIVING AV BRANNSKADET ENEBOLIG I 

NERMOVEIEN 10, FAUSKE. BYGN.NR. 188930182 

 

VEDTAK : 
 

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

rivingstillatelse av enebolig i Nermoveien 10, Bygn.nr. 188930182, som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Betongarbeid og Transport AS 

godkjennes. 

 

 Fraksjonsrapport med kvitteringer må innleveres kommunen sammen med 

ferdigmelding. 

 

 

 

DPLU. 024/14: 76/145 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

FOR FIBERNODE PÅ AREAL OMFATTET AV  REGULERINGSPLANEN FURNES 

NORD - ERVERVER: FAUSKE LYSVERK AS 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon for fradeling av tomt på 0,02 dekar for fibernode i område omfattet 

av reguleringsplanen Furnes Nord. Det gis også med hjemmel i plan- og bygningslovens  

§ 20-1 tillatelse til fradeling av omsøkte tomt på 0,02 dekar for fibernode. Det settes som 

betingelse for fradelingen at det samtidig med at omsøkte tomt tinglyses også tinglyses 

nødvendig adkomst for Fauske lysverk til tomten. 

 

 

 

DPLU. 025/14: 56/17 - ROGER OG LISBETH LØKÅS - SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT FOR EKSISTERENDE ELDRE BOLIGHUS VED LØKÅS -  ERVERVER: LILL 

ANITA LØKÅS 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for omsøkte fradeling av areal 

på ca 1,8 dekar for eksisterende bolighus.  

 

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

areal på ca 1,8 dekar for eksisterende bolighus. Det settes som betingelse at det samtidig 

med tinglysingen av omsøkte areal også blir tinglyst adkomstrett for eiendommen  

gnr 56/17 over fremre del av den eksisterende adkomstveien som ligger på omsøkte areal. 

 

 

 



DPLU. 026/14: 119/1, TOMT NR 9708 - STATSKOG SF - SØKNAD OM PUNKTFESTE 

FOR HYTTE VEST FOR IHLENDAMMEN  I SULITJELMA - ERVERVER: MATS 

ANDRÈ BENDIKSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1 tillatelse til omsøkte punktfeste for hytte ved tomt nr 9708 på gnr 119/1 i Fauske 

kommune som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 027/14: FAUSKE LYSVERK AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR 

ETABLERING AV MIDLERTIDIG TIDEVANNSKRAFTANLEGG, 

FINNEIDSTRØMMEN, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles rammetillatelse for 

midlertidig plassering av tidevannskraftanlegg i Finneidstrømmen, Fauske, som omsøkt. 

Tillatelsen gjelder for ti år, fra anlegget er plassert ut. 

 

Vilkår gitt i tillatelse fra Kystverket, datert 19.02.2014, må følges. 

 

Ved avhending av anlegget, må anlegget fjernes og området ryddes. 

 

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker fra Norconsult AS godkjennes. Søknad om 

lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauske Lysverk godkjennes.   

 

 

 

DPLU. 028/14: 103/388 - PROFFTEKNIKK EIENDOM - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEDELPLANEN - BRUKSENDRING AV 

FORRETNINGSLOKALER, I STORGATA 69, I 2. OG 3. ETASJE TIL 

BOLIGFORMÅL 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-1 meddeles dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel § 10.3.1 for bruksendring i 2. og 3. etasje fra forretningsformål 

til boligformål, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 029/14: 84/86 - PER SIGGERUD - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL § 3.1 FOR ETABLERING AV MIDLERTIDIG 

SAGBRUK PÅ EIENDOMMEN TIL ALTA SKIFERLEGGING PÅ TUVA, LEIVSET 

 

VEDTAK : 
 



I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-3, Naturmangfoldlovens §§ 8 og 14, 

meddeles midlertidig dispensasjon fra kommunedelplanens § 3.1 for etablering av 

midlertidig sagbruk på eiendommen til Alta Skiferlegging Nord AS på Leivset, G.nr. 

84/86, i en periode på 10 år fra vedtaksdato, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 030/14: SØKNAD OM TILLATELSE TIL SCOOTERTRANSPORT TIL HYTTE 

I VALNESFJORD GNR 53 BNR43. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.2 og 3 innvilges dispensasjon fra gjeldende 

kommuneplan med tema motorferdsel: 

 

a. Anita Stokland og Knut Røthing, Mathopen, innvilges inntil 6 turer for transport 

av materialer, bagasje, utstyr og brensel til sin hytte beliggende på «Åsen» over 

Stokland, jfr vedlagte kartutsnitt. 

 

b. Dispensasjonen gjelder til 1. mai 2014. 

 

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

 

d. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

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

med tema motorferdsel. 

 

 

 

DPLU. 031/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN FOR MOTORFERDSEL I 

UTMARK 

 

VEDTAK : 
 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel: 

 

1. Hilde Holtan,  Fauske, innvilges dispensasjon for inntil 5 turer for transport av 

materialer og utstyr til egen hytte, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

2. Dispensasjonen gjelder fom 1. mars til og med 30. april 2014 

 

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

 

4. Kartutsnitt med inntegnet trase til hytta, samt bevis på eie,  skal medbringes ved 

transport til hytta. 

 

5. Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 



 

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

tema motorferdsel. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-024/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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 Arkiv sakID.:   14/384  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    025/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/975 I 14/243 28.01.2014 Norges Bygdekvinnelag 14 000 BYGDEKVINNER 

KREVER STERKERE VERN AV 

MATJORDA! 

 14/1698 I 13/1229 21.02.2014 Fylkesmannen i Nordland KLAGEBEHANDLING - 

DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN - 

FRADELING AV HYTTETOMT   

- STADFESTING AV 

KOMMUNENS VEDTAK 

 14/1894 I 14/461 25.02.2014 RenateE. Braseth ØNSKE OM BEFARING PÅ 

OPPFØRT GARASJE I 

LIAVEIEN 2 

 

 

 

PLUT-025/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Dokumentene ble referert og tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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  KOMMUNESTYRE  03.04.2014 

 

 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SENTRALSKOLEOMRÅDET 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Sentralskoleområdet (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-

analyse. Geoteknisk vurdering fra Rambøll, datert 21.06.2013. Trafikkanalyse fra SKD. Notat GS-vei 
fra BB Entreprenør AS. Notat fra folkehelserådgiver. 

 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 
Fauske Eiendomsutvikling AS, v/Ole Johan Pettersen fremmer privat forslag til 
områderegulering av Sentralskoleområdet i Fauske sentrum. Utarbeidelse av planforslaget er 
gjort av Salten Kartdata AS (SKD). 
 
Planområdet omfatter areal tilhørende eiendommen 103/1570, del av 103/292 tilhørende 
Fauske kommune og del av 121/1 tilhørende Statens vegvesen. Totalt areal for planområdet 
er på ca. 23,4 daa.. Området ligger innenfor sentrumsavgrensingen like sør for Fauske 
svømmehall og nord for rv. 80. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. Nærmest rv. 80 

planlegges det to forretningsbygg med areal på inntil ca. 3400 m
2
. Bak forretningsbygg 

planlegges det 46 boenheter fordelt på fire 6-mannsboliger, åtte 2-mannsboliger og to 3-

mannsboliger. Planen viser eksisterende lekeareal, atkomst og parkering samt 

fortau/gangveg gjennom området. 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Carport/bod, Forretninger, Lekeplass.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau, Gang- og sykkelveg, 

Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser.  
 
Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Fauske Sentrum, del II vedtatt av 

kommunestyret 03.02.2011. Planområdet er her avsatt til forretning/kontor 

(F/K5) og offentlige bygninger (O10). 

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

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



Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert 
av 
SKD i Planbeskrivelsen. 
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 
kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 
folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 
 
Internt notat med kommentarer fra folkehelserådgiver er vedlagt. 
 
Rådmannen ser at plassering av en gjennomgående gang- og sykkelvei på vestsiden av 
planområdet er den beste løsningen. Imidlertid vil en slik løsning være vanskelig å 
gjennomføre på bakgrunn av vanskelige grunnforhold og krav fra utbygger om 
opprettholdelse av areal til forretningsbygg/boliger. På bakgrunn av dette har Fauske 
kommune bedt om en alternativ løsning til plassering av gang- og sykkelsti gjennom 
planområdet. En gjennomgang på østsiden av planområdet (G1, G2, G3, G4, GS1) anses 
som en akseptabel løsning, der sikkerheten blir ivaretatt gjennom belyste fotgjengerfelt. 
Lekeplassen LEK1 vurderes å ha tilstrekkelig areal i forhold til de krav som er satt til 
friområde for 46 boenheter. 
 
Kommentar fra barnas representant er som følger: 
Jeg synes den nye løsningen ser helt OK ut. Så lenge sikkerheten er ivaretatt med lys og 

gangfelt der det er nødvendig tenker jeg at det er likegyldig om gangveien er på øst-siden 

eller vestsiden. 

 

Rådmannen anser at trafikksikkerheten i området er tilstrekkelig med de tiltak som er 

beskrevet i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. 
 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

PLUT-076/13 VEDTAK-  15.10.2013 
 



Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

Rådmannens forslag til vedtak med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. 

 

Før planforslaget legges ut på høring gjøres følgende endringer i planbestemmelsene: 

 

§3, punkt 3.4 avsnitt b endres til følgende: 

Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. 

 

§3, punkt 3.4 nytt avsnitt c: 

Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 

 

Forslag til nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

Gang/sykkelvei ved passering svømmehall, må det fremkomme en annen løsning på, i 

samarbeid med Fauske kommune. Gang/sykkelvei bør ikke være i tilknytning til 

parkeringsarealet til svømmehall. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

Plankart i målestokk 1:1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse, geoteknisk vurdering fra 

Rambøll, trafikkanalyse fra SKD og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 13.11.13 - 27.12.13. Det er 

innkommet ni uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Ingen innsigelser 

til planen fra offentlige myndigheter. 

 

Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en vurdering/anbefaling 

vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 20.12.2013 

 

Uttalelse - forslag til områderegulering av Sentralskoleområdet i Fauske sentrum 

 



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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen 

følgende uttalelse: 

 
Planfaglig uttalelse 

Fauske kommune har vedtatt a legge forslag til områderegulering for 

Sentralskoleområdet ut til offentlig ettersyn. Planen skal tilrettelegge for boliger og 

forretninger. Nærmest rv 80 planlegges to forretningsbygg med areal inntil 3 400 kvm. I 

området bak planlegges 46 boenheter fordelt på fire seksmannsboliger, åtte 

tomannsboliger og to tremannsboliger. Dette området ligger inntil Fauske svømmehall, 

og i nærheten av skole, idrettsområde og lekeplasser. 

 

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Fauske sentrum, del II (2011). 

Området ligger innenfor sentrumsavgrensingen i delplanen. 

 

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant 

annet fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot vare arkiver. Sa langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i 

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved 

eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til 

reguleringsbestemmelser. 

Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra 

Sametinget. Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 75 65 05 

23. 

 

Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og 

gjennomføring av all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele 

fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har også stort fokus. 

I tillegg er lokalisering av nye boligfelt og andre byggeprosjekt, i forhold til rutetraseer og 

transportkorridorer et viktig saksfelt. 

Forslaget til områderegulering av Sentralskoleområdet på Fauske omfatter arealer som 

angår samferdselsavdelingens ansvarsområder og vi har således følgende merknader: 

Innenfor planområdet er det satt av areal for busstopp for sentrumsbuss. Sentrumsbussen 

på Fauske trafikkeres i dag med busser med 21 passasjerseter og en lengde på 8 meter. 

Det må i utformingen av busstoppen tas høyde for at stoppen vil bli trafikkert av busser 

med flere passasjerseter, og en lengde opp mot 13 meter. 



I det planforslaget som foreligger er det tatt høyde for to av- og/eller påkjøringer fra Rv 

80. Dette  gir mulighet for gjennomkjøring for bussen. Statens vegvesen har imidlertid gitt 

signaler om kun en avkjøring til området, og arealet for busstopp vil derved måtte 

utformes med sikte på at busser kan snu inne på området. 

Vi registrerer at det i planbeskrivelsens punkt 3.2 sies at kommunen vil kontakte Nordland 

fylkeskommune i sammenheng med planlegging av busstoppen for sentrumsbussen i det 

regulerte området. Vi ser fram til slik henvendelse som utgangspunkt for dialog om 

utforming og behov. 
 

Samferdselsfaglig uttalelse: Steinar Randby 75 65 08 56 

 

Vurdering/anbefaling 

Eksisterende avkjørsler til området skal benyttes for innkjøring til området, mens det kun blir 

tillatt med utkjøring i avkjørsel nærmest sentrum (avkjøring 1). Busser kjører inn avkjøring 2 og 

ut avkjøring 1 og det vurderes derfor at det ikke er behov for å utforme en snuplass inne på 

området. Den viste busstopp i plankartet anses å være en tilstrekkelig løsning for sentrumsbussen. 

 

 

Sametinget 26.11.2013 

 

Områderegulering - Sentralskoleområdet i Fauske kommune 

Vi viser til Deres brev av 07.11.2013. 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte 

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget. 

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes § 

4.1.c. Kulturminnemyndighetene  forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 

utfore arbeidet i marken. 

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete i 

følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan 

for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt 

ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 

offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte 

uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 

ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad. Aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i planbestemmelsens §4.1, avsnitt c. 

 

 

Geir Karlsen (gnr. 103, bnr. 95), 20.12.2013  



 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV SENTRALSKOLEOMRÅDET - DERES 

REF 13/9631/JIK 

 

Viser til deres brev av 07.11.2013 angående ovenstående, og tillater oss å komme med 

følgende merknad: 

Vi har i dag en gammel traktorvei som går ut mot veien opp til sentralskolen/bassenget. 

Denne utkjørselen kan se ut til å bli stengt slik det fremkommer på vedlagte tegning. Veien 

fra riksvei 80 og til bassenget er i dag våre barn's skolevei, og vi ønsker a beholde 

muligheten for dem å kunne komme seg til skolen samme vei. Dvs. at vi ønsker å få tilgang 

til gang og sykkelvei som er planlagt ved siden av "Sentralskolebakken" via 

sentralskoleområdet. 

Gjør for øvrig oppmerksom på at vår eiendom har en gammel veirett i området og som må 

hensyntas. 

Ellers har vi ingen innvendinger og ønsker aktiviteten i området velkommen. 

Håper på velvillig behandling, og ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på. 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Fra skyldelingsforretning av 7. mars 1922 ble det bestemt at gnr. 103, bnr. 95 og gnr. 103, 

bnr. 93 skal kunne benytte anlagt vei over 103/93 fra hovedvei opp til Kirkeveien i fellesskap. 

 

For å kunne opprettholde eksisterende veirett over planområdet er det lagt inn en gang- 

sykkelvei G11 på vestsiden av planområdet fra rv. 80 opp til G4. 

 

Følgende legges til bestemmelsene § 4, nytt punkt 4.5: 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 og 

gnr. 103, bnr. 1570. 

 

Plansjefen anser med dette at veiretten for 103/95 blir opprettholdt. 

 



 
Gammel vei opp til Kirkeveien. Foto: Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune, 29.01.2014 

 

 

Faglig trafikkforum Fauske, 07.12.2013 

 

UTTALELSE - OMRÅDEREGULERING AV SENTRASKOLEOMRÅDET. 

Faglig Trafikkforum Fauske har behandlet ovennevnte reguleringsplan og vil 

komme med følgende uttalelse: 

Forslaget i planen om å legge gang-/sykkelvei på østsiden av planlagt bolig- og 

forretningsområde for å knytte skole-/barnehageområdet, og befolkningen generelt i 

området, sammen med området v/RV 80/Fauske Bygdetun, anses som direkte farlig 

for myke trafikanter. To innkjøringer til boliger (46 nye boenheter), samt 



eksisterende boliger i Selbergveien, må krysses og i tillegg må innkjøring til 

parkering for forretningsbygg krysses. Dette gjelder beboere på nordsiden og 

sørsiden, samt unger fra barnehage, Fauske videregående skole og Vestmyra nye 

skole. 

Svømmehall, idrettshall og fotballbane blir mye benyttet av barn/unge også på fritiden. 

Dette vil igjen føre til mye ferdsel på gang-/sykkelveien over sentralskoleområdet for dem 

som bor på sør, øst el vestsiden av reguleringsområdet. 

Det legges opp til at også den øvrige befolkningen skal kunne benytte uteområdene 

v/Vestmyra nye skole. For å komme til dette området fra «sjøsiden», vil gang-

/sykkelvei gjennom planområdet i stor grad bli benyttet, og denne må da være 

tryggest mulig for dem. 

Museumsområdet (Fauske Bygdetun) benyttes i dag av både skoler og 

barnehage i undervisningsøyemed, og trygg ferdsel gjennom 

Sentralskoleområdet må derfor være en betingelse for at reguleringsplanen 

skal kunne godkjennes. 

Konklusjon: Gang-/sykkelvei gjennom området må ligge på vestsiden av det området 

som skal omreguleres. 

 

Vurdering/anbefaling: 

I forbindelse med veirett og utarbeidelse av G11 anser plansjefen at kravet om en 

trygg ferdsel gjennom planområdet er tilfredsstilt. 
 

 



 
Sti mot Kirkeveien og svømmehall. Foto: Jan Ivar Karlsen, Fauske kommune, 29.01.2014 

 

Statens vegvesen 20.12.2013 

 

Uttalelse til områdereguleringsplan for Sentralskoleområdet 

 

Viser til deres brev datert 7.11.2013. 

 

Planen skal legge til rette for utbygging av boliger og forretninger i det tidligere 

skoleområdet. Nærmest rv. 80 planlegges forretninger med parkering mot riksvegen og 

boliger i bakkant av planområdet. 

 

Det er utført grunnundersøkelser for området og i bestemmelsene er det tatt med krav 

til videre undersøkelser før det kan gis byggetillatelse. 

 

Reguleringsplanen legger opp til a benytte to avkjørsler fra rv. 80 der det ikke tillates 

utkjøring på rv. 80 fra avkjørselen lengst fra sentrum (avkjørsel 2). På vår oppfordring er 

det utarbeidet en trafikkanalyse som belyser den trafikkbelastningen som utbyggingen av 

området vil medføre for trafikken på rv. 80. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbyggingen vil medføre akseptabel ventetid for trafikken på rv. 80 og at utbyggingen ikke 

vil kreve spesielle tiltak for trafikkavviklingen på rv. 80. 

 



Planen forutsetter at to gangfelt på rv. 80 må flyttes for a kunne utbedre de to avkjørslene i 

henhold til vegnormalen 017. Bestemmelsenes § 3.4 omhandler gang- og sykkelvegen og 

gangfeltene. Det må i tillegg tas med en rekkefølgebestemmelse som sier at de to nye 

gangfeltene på rv. 80 skal være opparbeidet i henhold til Statens vegvesens sine handbøker 

og tiltakene i § 3.4 skal være utbygd før avkjørslene kan utbedres. 

 

Planen og planbeskrivelsen forutsetter at begge avkjørslene utformes i henhold til 

vegnormalen 017 Veg- og gateutforming, dimensjoneres for kjøremåte A og at 

avkjørselen nærmest sentrum kanaliseres (avkjørsel 1). Avkjørselen lengst fra sentrum 

(avkjørsel 2) skal også flyttes lengre fra sentrum. Bestemmelsene må imidlertid også gis 

en rekkefølgebestemmelse som sier at avkjørslene skal opparbeides i henhold til planen 

og ferdigstilles før første bebyggelse kan tas i bruk. 
 

Trafikk-analysen forutsetter at avkjørsel 2 fra kjøreveg FAl kun skal ha innkjøring fra rv. 

80 og ikke utkjøring til rv. 80. FAl må derfor gis en bestemmelse som regulerer den 

forutsatte bruken av avkjørselen. 

 
Vi ber Fauske kommune endre bestemmelsene i henhold til våre merknader for å sikre at 

reguleringsplanen blir utbygd i tråd med intensjonene i planen. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Følgende legges til bestemmelsene § 4, nytt punkt 4.6: 

 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke tillatt. 

 

 

Følgende legges til bestemmelsenes § 4, punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

1. Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med belysning i 

samråd med Statens Vegvesen. 

2. Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i henhold 

til plankart. 

3. Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles før første 

bebyggelse kan tas i bruk. 

 

 

 

NVE, 08.01.2014 

 

Høringsuttalelse - offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Sentralskoleområdet 

- Fauske kommune 

 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 07.11.2013 og vårt innspill til planoppstart datert 

27.11.2012. Vi beklager sein tilbakemelding, men ber likevel om at vårt innspill blir tatt med i 

den videre saksbehandlingen. 



Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger og forretninger. 

Grunnforhold 

1 vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at planområdet i henhold til NGUs 

løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består av tykk havavsetning, noe som kan være en 

indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges utfylling og/eller ny bebyggelse på 

slike arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det 

kan være fare for kvikkleireskred. 

Plandokumentene viser at det er foretatt grunnundersøkelser, jfr. geoteknisk vurdering utført 

av Rambøll datert 21.06.2013. Denne konkluderer med at tomta er utfordrende i forhold til 

grave- og fundamenteringsarbeid og at det derfor er viktig at planlegging, prosjektering og 

utførelse gjennomføres under tett oppfølging og deltakelse av geotekniker. 

NVE synes det er positivt at det er utført grunnundersøkelser og at det foreligger en 

geoteknisk vurdering. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at tiltaket kommer i 

tiltakskategori K3, jfr. veileder i NVEs rettningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i 

arealplanar og at det da er krav om 3. partskontroll (uavhengig kontroll) av geoteknisk 

vurdering. Vi ber kommunen følge dette opp. 

 
Konklusjon 

Kommunen skal påse at faren for naturbetinget fare er tilstrekkelig utredet før reguleringsplan vedtas. 

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet på dette plannivået, jfr. geoteknisk 

vurdering utført av Rambøll datert 21.06.2013. Det er i tillegg stilt krav i planbestemmelsene § 4.1 a) 

om geotekniske utredninger i forbindelse med byggetillatelse. Under forutsetning av at vilkårene som er 

satt i Rambølls geotekniske vurdering følges, har ikke NVE ytterligere merknader til 

områdereguleringsplanen. 
 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

3. partskontroll tas i sammenheng med byggesak. Det henvises for øvrig til § 4.1, avsnitt a. 

 

 

Sameiet Selbergveien 1, 13.12.2013 

 

 

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING AV SENTRALSKOLEOMRÅDE 

Vi viser til brevet vedr. saken som alle sameiere i Selbergveien 1 har mottatt. 

Styret i sameiet har valgt å sende merknader til reguleringsplanen på vegne av 

Sameiet Selbergveien 1. 

Vi har følgende merknader å komme med: 

1. Høyden på planlagte bygg ikke må bli høyere enn de bygg som står der nå. 

2. Avstanden mellom tilførselsveien på nordøstsiden av byggene blir den samme som 

avstanden mellom gamle paviljongen og veien opp til svømmehallen i dag. 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


Vi vil ellers bemerke at bygget i Selbergveien 1, ikke er med på kartet som var lagt ved brevet. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

I reguleringsbestemmelsens § 2.3, avsnitt a, er maksimal byggehøyde for forretningsbygg F1 

og F2 satt til 9,0 m. Disse vil ikke være høyere enn nåværende bygg. 

 

I et sentrumsområde kan det forventes en naturlig fortetning og det vil derfor kunne 

forekomme delvis tap av utsikt/lysforhold. Oppretting av B1-B3, F1 og F2 vurderes å ikke gi 

noen negative konsekvenser for beboere i Selbergveien 1. 

 

Tomten til Selbergveien 1 er utenfor plangrensen. Bygget har ikke kommet med i 

kartgrunnlaget fordi det enda ikke er lagt inn i matrikkelen.  

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 12.12.2013 

 

Uttalelse – områdereg Terminalveien/områdereg Sentralskoleområdet 

Del vises til høring av planforslag Sentralskoleområdet ref. 13/963 l/J DC samt planforslag 

Terminalveien øst ref. 13/8744/JEI. 

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

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern. 

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

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

med kommuneoverlegen. 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål "å fremme 

folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 

annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen". 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes. 

Vår vurdering 

- For både planbestemmelser Terminalveien Øst og Sentralskoleområdet bemerkes at 

bestemmelser om støy, når det angis grenseverdier, også bør ta med NS 8175/2012 sine 

grenser for lydnivå fra tekniske innretninger, og ikke bare arealretningslinje T1442 sine 

sonegrenser som gjelder annen type støy. 

- Boliger i samme bygg eller nær næringsbygg stiller store krav til lydisolering i bygget. 



Næringsdrift som utvikler særlig støy eller annen forurensning (røyk, gass) bør unngås i 

kombinerte bygg. Eksempler på slik næringsdrift er treningssenter, nattklubb, pub, diverse 

verkstedvarianter. 

- Ledningsnett og beredere for vann i byggene må være utformet og driftet slik at risiko for 

legionellasmitte holdes lavest mulig. 

- Det bemerkes at krav om radonsperre og radontiltak er utelatt i planbestemmelser for 

sentralskoleområdet. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Følgende tas inn under planbestemmelsene, nytt punkt 4.7: 

 
4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 

tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 

Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
 

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift i Plan- og  

Bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike  

bygningstyper». Kravene for boliger er gjengitt i tabell 1 nedenfor.  

 
Tabell 1: Utdrag av NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid 

maksimalt og ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,24h, fra utendørs lydkilder. Klasse C er minstekrav.  

 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C  

I oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs 

lydkilder 

Lp,AFmax (dB)  

Natt, kl. 23-07  

45 

 

 

 Følgende legges til planbeskrivelsens § 4.4, avsnitt a: 
 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige 

Lp,AFmax  45 dB.  

 

 

 

Fauske Lysverk 13.12.2013 

 

Forslag til områderegulering av Sentralskoleområdet 

 

Fauske Lysverk har følgende merknader: 

1. Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen 
av området. Dette med bakgrunn i elforsyning (nettutbygging), 
bredbåndutbygging og med tanke på fjernvarmeanlegg. 

2. Det må avsettes trafotomt (4mx4m). Trafokiosk kan plasseres i en avstand av 
minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. 

 



Vurdering/anbefaling: 

 

Elforsyning/bredbåndsutbygging/fjernvarmeanlegg blir del av byggesak. 

 

Det er lagt til et nytt avsnitt i Planbeskrivelsen: 

 

 § 2, avsnitt 2.5 Trafo 

a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 

 

 

 

 

UTTALELSE ANGÅENDE NYTT VEGNAVN SENTRALSKOLEBAKKEN I FORSLAG 

TIL OMRÅDEREGULERING FOR SENTRALSKOLEOMRÅDET 

 

Merknad fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, 31.01.2014 

 

Tilråding for skrivemåte av vegnavnet Sentralskolebakken, Fauske kommune 
Fauske kommune har bedt om tilråding for skrivemåten av vegnavnet 

Sentralskolebakken.  

 

Skrivemåten for navnet er grei. Vi tilrår derfor skrivemåten Sentralskolebakken. 

 

Dersom ikke annet er sagt, er tilrådingene gitt ut fra § 4, 1. ledd, l. og 2. setning i lov om 

stadnamn: "Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av 

skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten 

skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp f or norsk og samisk." 

Hvis navnet ikke har vært på høring, skal navnet nå sendes ut på høring til lokale 

organisasjoner, forening, skoler osv. 

Vi minner om retten til å klage på vedtak etter § 10 i lov om stadnamn, og om at 

endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister v/fylkeskartkontoret til 

Statens kartverk, jf § 12 i loven og forskriftene § 15. Vedtaket skal også meldes til 

Stedsnavntjenesten og andre som er part i saka. 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål om saka, eller trenger nærmere informasjon om 

saksgangen i navnesaker! 

 

 

Vurdering/Anbefaling: 

Forslag til vegnavn opprettholdes. 

 

 

 

Med bakgrunn i at rådmannen er beboer i Selbergveien 1, som har levert uttalelse til planen, 

må rådmannen betraktes som part i saken og dermed inhabil. Saken fremmes derfor uten 

forslag til innstilling. 

 

 

PLUT-026/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Med følgende endringer i planbestemmelsen: 

 

§4, følgende legges til punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 

1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med 

belysning i samråd med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i 

henhold til plankart. 

3) Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles 

før første bebyggelse kan tas i bruk. 

 

§4, følgende legges til punkt 4.4, avsnitt a: 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 

dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 

overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 

§ 4, nytt punkt 4.5: 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 

95 og gnr. 103, bnr. 1570. 

 

§ 4, nytt punkt 4.6: 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er 

ikke tillatt. 

 
§4, nytt punkt 4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges 

for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon 

i inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 

byggesøknad. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Med følgende endringer i planbestemmelsen: 

 

§4, følgende legges til punkt 4.1, nytt avsnitt d: 

 

d) Området skal opparbeides i følgende prioritert rekkefølge: 



1) Det opparbeides fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 med 

belysning i samråd med Statens Vegvesen. 

2) Gang og sykkelsti GS1, GS2, G4, G5, G6, G7, G8, G11 opparbeides i 

henhold til plankart. 

3) Avkjørsel 1 og 2 opparbeides i henhold til planen og skal ferdigstilles 

før første bebyggelse kan tas i bruk. 

 

§4, følgende legges til punkt 4.4, avsnitt a: 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder skal støynivå ikke overstige Lp,A,24h 30 

dB. 

I soverom fra utendørs lydkilder skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke 

overstige Lp,AFmax  45 dB.  

 

§ 4, nytt punkt 4.5: 

a) Gnr. 103, bnr. 95 skal ha adgang til G11 i felles grense mellom gnr. 103, bnr. 95 

og gnr. 103, bnr. 1570. 

 

§ 4, nytt punkt 4.6: 

a) Avkjøring 2 skal kun ha innkjøring fra RV. 80. Utkjøring fra avkjøring 2 er ikke 

tillatt. 

 
§4, nytt punkt 4.7 Radon 

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i 

inneluften.Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved 

byggesøknad. 

 

Nytt vegnavn i planområdet er Sentralskolebakken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     
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KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2014 

   

 
Vedlegg: Kartutsnitt Sykehusveien, Solvollveien, Mosemyrveien, Vollgata, Fugleveien, Bjørkveien, 

Tveråveien, Rishammeren, Krykkja, Ankervn/ Symreveien, Hauklandsveien og ny vei Fv830-

Øverveien. 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til investeringsbudsjett 2014 hvor Fauske kommune har vedtatt å bevilge kr. 3,0 mill. 

til opprusting av kommunale veger. I tillegg har Fauske kommune fått kr. 419.200,- fra 

fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til anlegging av en ny forbindelsesvei mellom Fv830 

og Øverveien i Sulitjelma (rett øst for samfunnshuset).  

 

 

Innledning 

 

Opprusting av grusveier er inndelt i 3 forskjellige vegtyper avhengig av vegfundament og 

tilstand for øvrig. Som en kort beskrivelse kan følgende settes opp: 

 

 Vegtype 1: Oppbygging med vegduk, geonett, grovpukk og grus  

 Vegtype 2: Som vegtype 1 uten geonett. 

 Vegtype 3: Oppgrusing / nytt toppdekke 

 

Utskifting av dårlige stikkrenner samt nødvendig grøfting langs vegene inngår i alle vegtypene. 

 

 

Opprustingsplan 2014 

 

Følgende veger innenfor en kostnadsramme på kr. 3,0 mill. foreslås prioritert i 2014: 

 

 

Asfaltering av Sykehusveien 

 

Sykehusveien går fra Leitebakken og til Kjerrveien. Veien er atkomstvei til en rekke boliger i 

området. I tillegg benyttes den i stor grad av gående/ syklende mellom Hauan og sentrum. Vegen 

er nedslitt og har et mangelfullt overvannsanlegg/ grøfter. 

 

Før asfaltering er det nødvendig å foreta en oppgradering av vegen ved anlegging av flere sluker, 

grøfting samt oppbygging av vegkroppen. 



 

Forslag til investering i forarbeider Sykehusveien:     kr. 170.000,- 

 

Det foreslås å nyasfaltere hele Sykehusveien. Lengden er 300 meter, se vedlegg 1. 

 

Forslag til investering Sykehusveien:      kr. 545.000,- 

 

 

Asfaltering del av Solvollveien 

 

Atkomstveien fra Erikstadveien og til kryss Erikshøgda har et stort vedlikeholdsbehov og krever 

stadig ressurser som vegskraping og støvdemping. Det foreslås å asfaltere del av Solvollveien 

som vist på vedlagte kartutsnitt. Lengden er 120 meter inkl. kryssområder, se vedlegg 2. 

 

Forslag til investering Solvollveien:       kr. 216.000,-  

 

 

Asfaltering Mosemyrveien 

 

Mosemyrveien er gjennomfartsveg mellom Møllnveien og Myrveien samt atkomstveg til mange 

boliger. Mosemyrveien har også et stort vedlikeholdsbehov og krever mye ressurser til 

vegskraping og støvdemping. Lengden er 200 meter, se vedlegg 3. 

 

Forslag til investering Mosemyrveien:      kr. 300.000. 

 

 

Reasfaltering Vollgata 

 

Vollgata er preget av en rekke oppgravinger og stedvis sig i vegkroppen som medfører et stedvis 

svært ujevnt toppdekke. Det foreslås en fjerning av øvre del av vegkroppen på 5 forskjellige 

steder langs vegen, oppretting kummer samt reasfaltering etterpå, se vedlegg 4. 

 

Forslag til investering Vollgata:       kr. 150.000,- 

 

 

Reasfaltering Fugleveien 

 

Første del av Fugleveien ble reasfaltert i 2013. Etter store kostnader med utskifting av 2 

stikkrenner samt ekstra oppbygging av vegbanen over Farvikdalen kom ikke prosjektet helt i mål 

i 2013. Det foreslås derfor videre reasfaltering av en strekning på 150 meter med svært dårlig 

asfalt, se vedlegg 5. 

 

Forslag til investering Fugleveien:       kr. 315.000,- 

 

 

Reasfaltering g/s-veg langs Bjørkveien  

 

Gang/sykkelveien langs Bjørkveien mellom kryss Grønåsveien og Gryttingveien ble for noen år 

siden rustet opp i forbindelse med framføring av ny vannforsyning til Fauske Handelspark. Det 

gjenstår nå 80 meter med svært dårlig asfalt fra kryss Gryttingveien mot øst. Det foreslås en 



reasfaltering på denne strekningen. I tillegg foreslås det å grave opp eksisterende sluk i kryss 

Bjørkveien/ Rognveien samt reasfaltering etterpå, se vedlegg 6. 

 

Forslag til investering Bjørkveien:       kr. 115.000,- 

 

 

Opprusting Tveråveien 

 

Tveråveien er tidligere rustet opp på de flate partiene. Det foreslås i 2014 å ruste opp bakken 

mellom E6 og Medås Gårdsbarnehage samt bakken på motsatt side av åsen med vegtype 3, se 

vedlegg 7.  

 

Forslag til investering Tveråveien:       kr. 180.000,- 

 

 

Opprusting Rishammeren, Sulitjelma 

 

Rishammeren i Sulitjelma er i dårlig forfatning. Det planlegges i 2014 å grøfte langs vegen og 

bygge opp vegbanen slik at overflatevann ledes bort fra vegbanen, se vedlegg 8. 

 

Forslag til investering Rishammeren:      kr. 100.000,- 

 

 

Opprusting Krykkja, Leivset 

 

For noen år siden ble vegen fra E6 og fram til fotballbanen på Krykkja rustet opp. Det foreslås nå 

å videreføre opprustingen (vegtype 3) fram til bebyggelsen på Krykkja. Lengden er 300 meter, se 

vedlegg 9. 

 

Forslag til investering Krykkja:       kr. 135.000,- 

 

 

Opprusting deler av Ankerveien, Sildrevegen og Symreveien 

 

Ankerveien Sør og Sildreveien sør er i spesielt dårlig forfatning. Det foreslås derfor å ruste opp 

disse vegene med vegtype 2 (lengde 250 m). Vegfundamentet under Symreveien er bedre og det 

foreslås å ruste opp denne vegen med vegtype 3 (lengde 150 m). Denne vegen belastes også av 

tungtrafikk til lageret til Fridahl Møbelhus i Sildreveien, se vedlegg 10. 

 

Forslag til investering Ankerveien/ Sildreveien/ Symreveien:   kr. 255.000,- 

 

 

Opprusting Hauklandsveien, Valnesfjord 

 

Hauklandsveien i Valnesfjord er anlagt direkte på ei myr. Den blir svært dårlig i 

regnværsperioder og teleløsning. Det foreslås derfor å ruste opp de første 370 meterne av vegen 

med vegtype 1, se vedlegg 11. 

 

Forslag til investering Hauklandsveien:      kr. 518.000,- 

 



 

Opparbeidelse av forbindelsesveg mellom Fv830 og Øverveien i Sulitjelma 

 

Fauske kommune har søkt og fått innvilget et fylkeskommunalt tilskudd til opparbeidelse av ny 

veg rett øst for samfunnshuset i Sulitjelma. Dette er et trafikksikkerhetstiltak som vil medføre at 

2 strekninger langs Øverveien omgjøres fra bilveg til gang-/ sykkelveg. Dette gjelder del av 

vegen fra samfunnshuset mot Coop-butikken samt vegen forbi «Karelen», se vedlegg 12. 

 

Finansiering: 

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler:      kr. 419.200,- 

Bevilget i investeringsbudsjett 2014:      kr. 200.000,- 

 

Sum:           kr. 619.200,- 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 

kommunale veger for 2014 på kr. 3,0 mill. 

 

 

PLUT-027/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Gry Janne Rugås (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Planutvalget ber kommunen ta kontakt med berørte beboere for å orientere om at vegen 

vil bli opprustet. Dette som informasjon til beboerne. 

 

FL’s tilleggsforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for 

kommunale veger for 2014 på kr. 3,0 mill. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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OPPGRADERINGSPLAN GATELYS 2014 

   

 
Vedlegg: Kart Sulitjelma, kart Marmor-/ og Malmveien og kart Furnesveien/ Solbakkveien 

 

Sammendrag: 
 

I investeringsbudsjettet for 2014 vedtok Fauske kommunestyre å bevilge kr. 2 mill. til 

oppgradering av gatelys. 

 

 

Målsetning for valg av tiltak 

 

Rådmannen har hatt som målsetning å redusere de til dels betydelige strøm- og 

vedlikeholdskostnadene for å holde gamle og utslitte gatelysanlegg i drift. 

 

Et annet mål er å utføre oppgradering på strekninger som i stor utstrekning benyttes som 

skoleveg og i dag har gammel, dårlig og kostbar belysning. 

 

 

LED-belysning 

 

Fauske kommune har de senere år skiftet ut/ nymontert ca. 100 gatelys med moderne LED-lys. 

De nye gatelysene er utelukkende positivt mottatt blant kommunens innbyggere. 

 

For alle prosjektene blir gammel armatur, trestolper og luftspenn erstattet med jordkabel, nye 

stålmaster og LED-armatur. 

 

 

Gatelys Øverveien i Sulitjelma 

 

I 2013 ble det anlagt nye gatelys forbi Sulitjelma skole og til Coop-butikken. I 2014 foreslås det 

å videreføre denne utskiftingen fra Coop-butikken og forbi Sulitjelma Samfunnshus med 

oppsetting av totalt 14 stk. nye LED-lys, se vedlegg 1. 

 

Investering gatelys i Sulitjelma 2014:       kr. 750.000,- 

 

 

Gatelys Marmorveien på Fauske 

 



Fauske kommune skal bygge ny skole på Vestmyra. I forbindelse med skoleprosjektet planlegger 

Statens vegvesen å anlegge en kulvert under E6 i området mellom Nico-krysset og kryss 

Marmorveien/ E6. Marmorveien vil derved bli en naturlig skoleveg for svært mange elever fra 

Hauan-området og Fauskehøgda. 

 

Gatelysene i Marmorveien og Malmveien er i meget dårlig forfatning. Det foreslås derfor å skifte 

ut gatelysene langs Marmorveien og Malmveien med 12 stk. nye LED-lys, se vedlegg 2. 

 

Investering gatelys Marmorveien/ Malmveien:     kr. 700.000,- 

 

 

Gatelys Furnesveien og Solbakkveien i Valnesfjord 

 

Første del av Furnesveien og Solbakkveien er atkomstveg til det største boligfeltet i Valnesfjord. 

Dagens gatelys er i dårlig forfatning og manglende på deler av strekningen. Det forslås derfor å 

skifte ut gatelysene på strekningen fra gamle RV80 og fram til kryss Berglia i Furnesfeltet med 

totalt 12 nye LED-lys, se vedlegg 3.  

 

Investering Furnesveien/ Solbakkveien i Valnesfjord:    kr. 550.000,- 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar å investere tildelte 

oppgraderingsmidler på kr. 2 mill. i 2014 til ny LED-belysning langs Øverveien i 

Sulitjelma, langs Marmor-/ Malmveien på Fauske og langs Furnes-/ Solbakkveien i 

Valnesfjord. 

 

 

PLUT-028/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar å investere tildelte 

oppgraderingsmidler på kr. 2 mill. i 2014 til ny LED-belysning langs Øverveien i 

Sulitjelma, langs Marmor-/ Malmveien på Fauske og langs Furnes-/ Solbakkveien i 

Valnesfjord. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1680      

      Arkiv sakID.:   13/1309  Saksbehandler:  Gudrun Hagalinsdottir  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap 
 

Sak nr.:    029/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

  FORMANNSKAP  24.03.2014 

 

 

 

STORGATA 39 FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV VEI-GRUNN, GAMLE 

NYVEIEN I FAUSKE 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Storgata 39, Fauske AS v/Asbjørn Nygård og Jon Olav Gjerskvål, datert 20.6.2013 

Kartutsnitt, datert 19.6.2013 

 

Saksopplysninger: 

 

Eierne av Storgata 39, Fauske AS, Asbjørn Nygård og Jon Olav Gjerskvål har i brev datert 

20.06.2013 søkt om tillatelse til erverv av et areal ca 400 m
2
 fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11.  

 

På grunn av manglende dokumentasjon av eierforhold ble saken stilt i bero. Det er nå gjort 

undersøkelser som dokumenterer at parsellen er en del av kommunens eiendom gnr 103 bnr 11. 

Søknaden kan dermed tas opp til behandling.  

 

Det omsøkte areal er en del av gamle «Nyveien» som nå er lagt om.  

 

Arealet er i kommunedelplan for Fauske sentrum avsatt til forretnings- og kontorformål. I 

søknaden er det opplyst at kjøperne ønske å sikre arealet til fremtidig utnyttelse. Det foreligger 

ikke konkrete planer om utbygging.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Parsellen som står igjen etter omlegging av veien er lang og smal og vil ikke kunne utgjøre en 

selvstendig tomt. Storgata 39, Fauske AS har søkt om kjøp av hele arealet. Den gamle 

veigrunnen til to næringstomter hvor den ene eies av Storgata 39, Fauske AS mens den andre 

eies av Fauske kommune. Forholdene ligger til rette for å utvide de to næringstomtene ved å 

fordele arealet mellom de to eiendommene. Arealet som naturlig vil tilfalle Storgata 39, Fauske 

AS utgjør ca 170 m
2
.  

 

Det tilrådes salg av ca 170 m
2 

som tilleggstomt til Storgata 39, Fauske AS.  

 

Fauske formannskap vedtok i sak 007/10 at pris på tilleggsareal til boligeiendommer skulle settes 

til kr 275,- og reguleres årlig i hht konsumprisindeksen.  

 

Rådmannen legger dette vedtaket til grunn ved prisfastsetting av omsøkt areal.  

 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Storgata 39, Fauske AS innvilges kjøp av ca 170 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
 indeksregulert fra 1.1.2010 og fram til 

ervervsdato. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 

PLUT-029/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo tilleggsforslag pkt. 2 og 3: 

2. Den som tilbys tomt skal dokumentere at planlagte bruk er i tråd med 

reguleringsformålet for det aktuelle området. 

3. Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Storgata 39, Fauske AS innvilges kjøp av ca 170 m
2
 av Fauske kommunes eiendom 

gnr 103 bnr 11. Kjøpesum settes til kr 275 pr m
2
 indeksregulert fra 1.1.2010 og fram 

til ervervsdato. 

 

Erverver bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

2. Den som tilbys tomt skal dokumentere at planlagte bruk er i tråd med 

reguleringsformålet for det aktuelle området. 

 

3. Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/1643      

      Arkiv sakID.:   11/2051  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    030/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

SKILTING AV FARTSGRENSER I ROGNVEIEN/TINKELIHEIA 

   

 
Vedlegg: - Sak 8/12 til Planutvalget 

- Uttalelse fra Politiet datert 29.09.2011 

 

Sammendrag: 
Planutvalget behandlet i møte den 25.10.11 under sak 8/12 ovennevnte sak og gjorde vedtak om 

fartsgrenser i området Hauanbrua- Bjørkveien- Rognveien- Tinkelheia. 

 

Saksopplysninger: 

Da saken ble behandlet forrige gang var ikke veien fra Kantlyngveien til avkjøringen til Finneid 

skole ferdigstilt, det var verken fortau eller belysning.  Det ble vedtatt i forrige sak at inntil 

strekningen var ferdigstilt, skulle det skiltes med 40 km/time. 

 

Saken var på høring hos Politiet og de uttalte at når gang- og sykkelstien er på plass, bør 

fartsgrensen på strekningen Kantlyngveien til avkjøringen til Finneid skole  økes til 50 

km/timen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Nå er veien ferdigstilt, belysning og gang-/sykkelvei er på plass og dermed bør strekningen 

skiltes slik at fartsgrensen heves til 50 km/timen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 økes fartsgrensen fra 40 

km/timen til 50 km/timen i Rognveien, (kommunal vei)  fra Kantlyngveien til 

avkjøringen til Finneid skole. 

 

Øvrig skilting som ble vedtatt i sak 8/12 videreføres. 

 

 

PLUT-030/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 5 og Skiltforskriften § 26 økes fartsgrensen fra 40 

km/timen til 50 km/timen i Rognveien, (kommunal vei)  fra Kantlyngveien til 

avkjøringen til Finneid skole. 



 

Øvrig skilting som ble vedtatt i sak 8/12 videreføres. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Enhetsleder VVA    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  
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      JournalpostID:   14/1682      

      Arkiv sakID.:   14/369  Saksbehandler:  Lise Gunn Hansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og  utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    031/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

SØKNAD OM LØYVE FOR KJØRING MED SNØSCOOTER I UTMARK 

   

 
Vedlegg: - Søknad om løyve for kjøring med snøscooter i utmark fra Fauske og Sørfold Jeger og 

Fiskeforening, datert 12.2.14 

- Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Fauske og Sørfold Jeger og Fiskeforening, 

Ungdomsgruppa om dispensasjon for kjøring med snøskuter i forbindelse med isfiskesamling. 

Det søkes om å benytte 2 stk snøskutere, 

 

Saksopplysninger: 

Søknaden gjelder transport av lavvo, ved og annet utstyr i forbindelse med isfiskesamling som 

Fauske og Sørfold Jeger og Fiskeforening, Ungdomsgruppa skal arrangere ved Nedrevatn i 

Nordalen.  Området det søkes transport i er c-sone hvor motorferdsel er tillatt på vilkår. 

 

Saken er sendt på høring til særlovsmyndighetene.  Fra Balvatn Reinbeitedistrikt har vi fått 

beskjed pr telefon at de ikke har noen merknader til at det innvilges dispensasjon til slik ferdsel. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Dette er et tiltak for ungdom i regi av Fauske og Sørfold Jeger og Fiskeforening.  Ferdselen skal 

skje i et område som er angitt som c-sone (ferdsel på vilkår) i kommunedelplan med tema 

motorferdsel.   

 

Det er utstyr som skal fraktes, ungdommene skal ta seg fram til Nedrevatn til fots/ski. 

På grunn av sikkerhet søkes det om ferdsel med 2 stk snøskutere. 

 

I dette tilfelle er det ikke snakk om fornøyelseskjøring, men for å dekke transportbehovet i 

forbindelse med et arrangement for ungdom, derfor legger Rådmannen fram saken med følgende 

innstilling: 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-3 innvilges Fauske og Sørfold Jeger og 

Fiskeforening, Ungdomsavdelingen, dispensasjon for transport av utstyr med snøskuter 

fra Lakså til Nedrevatn i Nordalen i forbindelse med isfiskesamling for ungdom.  Det 

settes følgende vilkår: 

 



1) Dispensasjonen gjelder for en helg i tidsrommet 15. til 31. mars 2014. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig. 

3) Trase i hht til vedlagte kartutsnitt. 

4) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

5) Før øvrig gjelder vilkår/bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel 

 

 

PLUT-031/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-3 innvilges Fauske og Sørfold Jeger og 

Fiskeforening, Ungdomsavdelingen, dispensasjon for transport av utstyr med snøskuter 

fra Lakså til Nedrevatn i Nordalen i forbindelse med isfiskesamling for ungdom.  Det 

settes følgende vilkår: 

 

1) Dispensasjonen gjelder for en helg i tidsrommet 15. til 31. mars 2014. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig. 

3) Trase i hht til vedlagte kartutsnitt. 

4) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

5) Før øvrig gjelder vilkår/bestemmelser vedtatt i tilknytning til kommunedelplan med 

tema motorferdsel 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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Sak nr.:    032/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  11.03.2014 

 

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON TIL SNØSCOOTERKJØRING 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Bente Jakobsen, Fauske. 

Legeattest (Unntatt off.het – rødt papir) 

2 stk kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bente Jakobsen, Fauske, om dispensasjon for kjøring 

med snøskuter til sin søsters hytte i Sulitjelma. 

 

Saksopplysninger: 

Bente Jakobsen har egen hytte i Sulitjelma.  Denne ligger over 2, 5 km fra næmeste brøyta vei i 

en c-sone.  Jakobsen har i hht kommunedelplan med tema motorferdsel adgang til å kjøre egen 

snøskuter for transport til egen hytte. Det er nå hennes sønn m/familie som bruker denne hytta 

mest. 

 

Hun ønsker nå å kunne kjøre egen skuter til sin søsters hytte.  Dette på grunn av at hun 

oppholder seg mye sammen med henne på hytta. Søker arbeider turnus i hjemmetjenesten og hun 

ønsker å kunne kjøre selv når hun skal på jobb. 

 

På grunn av hennes helsetilstand kan hun ikke gå på ski eller bære sekk, jfr. legeattest.  

 

I tillegg til søknad om kjøre til sin søsters hytte, søker hun om å kunne kjøre egen skuter på 

besøk til sin sønn når han og familien oppholder seg på hennes hytte.   Denne hytta ligger litt 

over 1 km i luftlinje fra søsterens hytte, jfr. vedlagte kartutsnitt hvor begge hyttene er inntegnet. 

 

I hht «generelle vilkår for motorferdsel i utmark på snødekt mark» heter det bl.a.: 

«* I tilfelle hytte/hus benyttes av flere familiemedlemmer/rettighetshavere i samme tidsrom 

fordres det kun bruk av et kjøretøy.» 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Denne søknaden inneholder 2 forskjellige saker. Den ene er søknad om dispensasjon for kjøring 

til sin søsters hytte når hun oppholder seg der og den andre er besøkskjøring til sin sønn som 

oppholder seg på hennes hytte. 

 

Begge hyttene ligger i c-sone og over 2,5 km fra nærmeste brøyta vei, så eier har mulighet til å 

kjøre snøskuter til sin hytte.  Om Jakobsen kjører til egen eller til sin søsters hytte har dermed 

ikke så mye å si når det gjelder støy eller annen forurensing.  Hun jobber turnus og ønsker at 



søsteren skal slippe å kjøre henne dersom hun skal på jobb mens hun oppholder seg sammen 

med søsteren på hytta. 

 

Når det gjelder besøkskjøring, har Fauske kommune vært meget restriktiv når søker ikke innehar 

P-kort.  Hvorvidt kommunen skal innvilge dispensasjoner til besøkskjøring nå når det er under 2 

mndr igjen av forsøksperioden må vurderes, men å innvilge slik kjøring kan skape presedens for 

andre saker som kan komme dersom kommunen får forlenget  igangværende forsøksordning. 

 

Rådmannen vil innstille på at Jakobsens søknad om kjøring til sin søsters hytte innvilges, mens 

vil innstille på avslag når det gjelder besøkskjøring. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel slik: 

 

Bente Jakobsen, Fauske, innvilges dispensasjon for transport med egen skuter til sin 

søsters hytte i Sulitjelma. Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014. Bestemmelser og 

vilkår i tilknytning til kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag gjelder.  

Trase iflg. Vedlagte kartutsnitt. 

 

Søknaden om besøkskjøring avslås. 

 

 

PLUT-032/14 VEDTAK-  11.03.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

kommunedelplan med tema motorferdsel slik: 

 

Bente Jakobsen, Fauske, innvilges dispensasjon for transport med egen skuter til sin 

søsters hytte i Sulitjelma. Dispensasjonen gjelder fram til 1. mai 2014. Bestemmelser og 

vilkår i tilknytning til kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag gjelder.  

Trase iflg. Vedlagte kartutsnitt. 

 

Søknaden om besøkskjøring avslås. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


