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Medlemmer: 
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Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe 

Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård. 

Felleslista: 

Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Kenneth Svendsen, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen Skoglund, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 
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Rødt: 
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Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

June Bårdsen, Hilde Dybwad, Kjell Sverre Jakobsen, Erling Skagen, Tore Stemland, Ari Tollånes. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjefer, konst. økonomisjef, enhetsleder plan/utvikling, daglig leder Fauna KF, 

folkehelserådgiver, revisjonssjef, prosjektleder skoleutbygging, personalsjef, formannskapssekretær, 

presse, radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 22. mai 2014 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 



Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  26.05.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til sakslista: 

 Befaring til Geitberget først. 

 B-saker til slutt. Sak 57/14 behandlet før sak 56/14. 

 Ingelin Noresjø (KRF): Etterlyser sak ang. tilstandsrapport for grunnskolen. 

 

Saksliste med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) innvilget permisjon fram til og med sak 40/14. I permisjonstiden 

trådte Kjell Sverre Jakobsen (AFI) inn. 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 57/14. 

Hege Harsvik (FL) innvilget permisjon fra og med sak 56/14. 

 

Oppfordring fra folkehelserådgiver – Aktivitet i hverdagen og vedtak om røykeforbud i 

nærheten av kommunale bygg. 

 

Budsjetthåndboka ble utdelt i møtet. 

 

Spørsmål: 

Kjell Eilertsen reiste følgende spørsmål: 

Et viktig tjenesteområde innenfor kommunal helse-, omsorgs- og sosialtjeneste er 

tjenestetilbud rettet mot mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte helseplager. Ofte kan 

en registrere en kombinasjon av rus og psykisk lidelse. 

 

Felleslista vil med dette be ordfører i neste kommunestyremøte redegjørelse for status på dette 

tjenesteområdet. Sentrale spørsmålsstillinger som det er ønskelig at ordføreren går inn på: 

 Om det er samsvar mellom gjeldende kommunalt planverk og de tjenestene som tilbys 

på dette området? 

 Er tjenestene dimensjonert i samsvar med kjente behov i befolkningen? 

 Noen ord om forebyggende arbeid? 

 Hvordan er tilgangen på tilpasset arbeid og aktiviteter for denne befolkningsgruppen? 

 Hvordan er tilgangen på boliger? 

 Noen ord om samhandlingen mellom kommunale tjenesteenheter og samarbeidet 

mellom kommunale tjenester og lokale statlige tjenester? 

 

Svar på spørsmål: 

Ingelin Noresjø: 

Rådmannens svarte. Tilstandsrapport grunnskolen kommer opp som sak i neste 

kommunestyremøte. 

Kjell Eilertsen: 

Ordfører svarte. En redegjørelse kommer i neste møte. 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

038/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

039/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUSKE KOMMUNE 

040/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUNA KF 

041/14 KOSTRA-ANALYSE 2013 

042/14 NYE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FAUSKE KOMMUNE 

043/14 EIENDOMSSKATT - VALG AV TAKSERINGSMETODE 

044/14 FINNEID SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG TIL 

OMBYGGING/UTVIDELSE 

045/14 FAUSKE I UTVIKLING - OPPRETTELSE AV ENHET 

SAMFUNNSUTVIKLING 

046/14 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN 

047/14 SKOGMØTE OM TYNNINGSDRIFT I GRANPLANTEFELT 

048/14 DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2 

049/14 DETALJREGULERING RV. 80 DEPONI I NORDVIKA 

050/14 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GEITBERGET 

051/14 SAMHANDLINGSREFORMEN - TJENESTEAVTALER MELLOM 

FAUSKE KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET - TILSETTING 

AV TURNUSLEGER OG AVTALE OM BRUK AV LEDSAGER 

052/14 INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR 

UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED 

KOMMUNESTYREVALGET I 2015 

053/14 ERSTATNINGSLOKALER FAUSKE ATLETKLUBB  -  

TILBYGG/UTVIDELSE FAUSKE IDRETTSHALL 

054/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

055/14 GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 22. MAI 

2014 

056/14 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

057/14 SAK UNNTATT OFFENTLIGHET 

058/14 KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3767      

 Arkiv sakID.:   14/906  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    038/14 KOMMUNESTYRE Dato:  22.05.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-038/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3459      

      Arkiv sakID.:   14/685  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    039/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 039/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: 1. Regnskap 2013 

2. Årsberetning 2013 

3. Revisjonsberetning fra Salten Kommunerevisjon 

4. Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Saksopplysninger: 

 

Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det Formannskapet som fremmer innstilling til 

Kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges Kontrollutvalget til 

uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og 

Kommunestyret.  

 

Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i Kommunelov, gjeldende 

forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til 

Kommunelovens § 48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er 

overlevert revisjonen innen fastsatte frister. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 2 737 732,89, mens 

investeringsregnskapet er avlagt i balanse 

 

Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2013 at årsregnskapet gir et uttrykk for 

kommunens økonomiske stilling 31. desember 2013 og for resultatet i regnskapsåret i 

overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

FOR-039/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Regnskapssjef orienterte. 



 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 

 

KOM-039/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 godkjennes. 

2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 2 737 732,89 dekkes ved bruk av 

disposisjonsfond. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3468      

      Arkiv sakID.:   14/795  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    040/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 040/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 - FAUNA KF 

   

 
Vedlegg: 1. Årsberetning og regnskap 2013 

2. Revisjonsberetning 

3. Vedtak i kontrollutvalget 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 

særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter 

regnskapsårets slutt. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 

 

FOR-040/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 

 

KOM-040/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Den framlagte årsberetning 2013 for Fauna KF tas til etterretning. 

 



2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE 

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/2527      

      Arkiv sakID.:   14/581  Saksbehandler:  Gunnar Sveen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    041/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 041/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

KOSTRA-ANALYSE 2013 

   

 
Vedlegg: Kostra-analyse 2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

FOR-041/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Saken tas til orientering. 

 

 

KOM-041/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
 

Utskrift sendes:  

   

Økonomisjef    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3472      

      Arkiv sakID.:   14/834  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    042/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 042/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

NYE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Forslag til Eiendomsskattetaksvedtekter for Fauske kommune 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I budsjett 2014 punkt 1.1.6 står følgende: 

 

«Det utarbeides og vedtas nye vedtekter gjeldene fra og med 2014. Her foreslår rådmannen en 

prinsipiell og praktisk endring fra nåværende ordning med skattenemnd til en ordning med 

sakkyndig nemnd. Gjennom en ordning med sakkyndig nemnd vil nemnden i framtiden selv 

slippe å dra ut på befaring/takst/besiktigelse og heller leie inn sakkyndige til å foreta 

besiktigelse/takst.» 

 

I forbindelse med vedtatt 10-årstaksering, jf. vedtak i Kommunestyremøte 10.05.2012 sak 

103/12, skal alle eiendommer som er underlagt eiendomsskatt takseres/re-takseres. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har i dag en allmenn takseringsnemd. 10-års taksering er en omfattende jobb 

som vanskelig kan utføres av takstnemnda selv.  

 

Eiendomsskatteloven åpner for at kommunestyret kan utnevne en sakkyndig nemnd som skal 

sette taksten på grunnlag av forslag fra en ansatt besiktigelsesmann, jf.  eiendomsskatteloven § 

8A-3 fjerde ledd.  

 

Fauske kommunes gjeldende vedtekter fastsatt i Kommunestyre den 11.12.2012, åpner ikke for 

bruk av besiktigelsesmenn/kvinner. Eiendomsskatteloven krever at en for å kunne benytte disse 

må vedtektene tilpasses i tråd med dette, slik at den politisk oppnevnte skattetakstnemnda går 

over til å bli sakkyndig nemnd. 

 

Det er viktig å understreke at det fortsatt er nemnda som fastsetter taksten, men da etter forslag 

fra en ansatt besiktigelsesmann.

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  



 

 

FOR-042/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  

 

 

KOM-042/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Nytt forslag til vedtekter for eiendomsskatt vedtas og gjøres gjeldende fra 22.05.2014.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3470      

      Arkiv sakID.:   14/833  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    043/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 043/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

EIENDOMSSKATT - VALG AV TAKSERINGSMETODE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

I Kommunestyremøte 10.05.2012 ble det i sak 103/12 gjort følgende vedtak: 

 

«Den alminnelige 10-årstakseringen av boligeiendommer utsettes i 2 år, og gjennomføres i 

2014» 

 

Bakgrunnen for vedtaket var at en ønsket å vente på forespeilet endring i Eiendomsskatteloven 

med åpning for å bruke ligningsverdi som alternativ metode ved fastsetting av 

eiendomsskattegrunnlag for boliger. 

 

«Det å vedta en utsettelse av 10-årstakseringen vil si at vi viderefører den takstmåten som er 

gjeldende i dag, og at takseringer av eiendommer gjøres slik som det har vært gjort de 10 siste 

årene. Dette er innenfor lovens krav, og kommunen kan foreta en vurdering om hvilken 

verdivurdering som skal benyttes når de økonomiske konsekvensene er utredet» 

 

Finansdepartementet har nå åpnet for at kommuner som ønsker det fra 2014 - som et alternativ til 

kommunal taksering, skal kunne benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som utgangs-

punkt for utskriving av eiendomsskatt på denne eiendomstypen.  

 

For å sikre at eiendomsskattegrunnlagene ikke overstiger boligens markedsverdi, innebærer det 

nye systemet at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor for bolig på 0,67 i skatteåret 2014, 

dvs. at formuesgrunnlaget reduseres med 33 pst. Som en konsekvens av Regjeringens forslag til 

endringer i formueskatten (jf. punkt 3.1), endres den obligatoriske reduksjonsfaktoren til 0,8 med 

virkning fra og med skatteåret 2015, dvs. at formuesgrunnlaget reduseres med 20 pst. 

Kommunene skal fortsatt kunne bruke en lokal reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag. 

 

Den alternative metoden for fastsettelse av takst gjelder kun for boliger, det vil si for de boliger 

som Skatteetaten kan gi ut formuesgrunnlag for1. Øvrige skattepliktige eiendommer må takseres 

og befares på vanlig måte av kommunen.  

Den enkelte kommune må selv vurdere hvordan bruk av det nye takseringsalternativet vil slå ut 

lokalt. 



 

Departementets begrunnelse for å åpne for dette er at det vil innebære en mer effektiv utnyttelse 

av tilgjengelig offentlig informasjon (som er samlet inn for formuesskatteformål) og bidra til å 

redusere kostnadene knyttet til taksering av bolig. Forslaget innebærer at kommunene skal kunne 

hente ut relevante eiendomsdata fra en internettbasert portal som skal utvikles av Skatteetaten. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I utgangspunktet er det flere positive momenter som taler for at Fauske kommune bør velge 

ligningsverdi som grunnlag for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for eneboliger. I tillegg til 

det departementet trekker fram, som f.eks. mer effektiv utnyttelse av allerede innsamlet offentlig 

informasjon via Skatteetaten, og dermed reduserte kostnader til takseringsarbeid, vil det at en 

benytter samme grunnlag for fastsetting av formueskatt og eiendomsskatt kunne bidra til en mer 

forståelig og forutsigbar verdifastsettelse for eneboliger. 

 

Etter rådmannens vurdering er det likevel på nåværende tidspunkt for mange uavklarte forhold 

rundt ordningen til at den anbefales gjennomført for Fauske kommune fra 2014. Dette gjelder 

forhold rundt matrikkelregistreringer, og praktiske takseringsmessige og datamessige 

utfordringer. Tilbakemeldinger fra kommuner som har valgt å gå for denne metoden er lite 

positive. Når det gjelder den økonomiske konsekvensen av å bruke ligningsverdien i forhold til 

slik verdien på boligene fastsettes i dag, er det pr. i dag ikke noe entydig svar. Noen kommuner 

signaliserer et noe høyere grunnlag mens for andre er situasjonen motsatt. 

 

Selv om rådmannen anbefaler at nåværende takseringsmetode for eneboliger beholdes og 

benyttes i forbindelse med ny 10-årstaksering, er det ikke til hinder for at en i løpet av 

kommende 10-årsperiode kan velge å gå over til bruk av ligningsverdi som grunnlag. En vil da 

ha fått et bredere erfaringsgrunnlag fra kommuner som har valgt å benytte denne metoden 

Departementet har fastslått at dette kan gjøres uten at en trenger å gjennomføre en fullstendig ny-

taksering av alle eiendomsskatteobjekter.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 

 

FOR-043/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 

 

KOM-043/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

 

VEDTAK: 



Fauske kommune benytter nåværende metode med bruk at kommunal taksering til 

fastsettelse av eiendomsskattetakst ved ny 10-årstaksering 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/3238      

      Arkiv sakID.:   14/750  Saksbehandler:  Evald Solbakken  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    045/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 044/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

FINNEID SKOLE - ROM OG FUNKSJONSPROGRAM. FORSLAG TIL 

OMBYGGING/UTVIDELSE 

   

 
Vedlegg: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse og ombygging av Finneid skole  

Skissetegninger ombygging Finneid skole 

 

 

 

Saksopplysninger: 
 

Kommunestyret har videre (i sak 181/12 Kommunestyret 13.12.12) gjort vedtak om at 

gjennomføringen av ny skolestruktur skal være ferdigstilt senest til skolestart 2016. 

 

Jfr. punkt e i vedtaket om ny skolestruktur er rådmannen gitt i oppdrag å starte opp et prosjekt 

for etablering av de to skolene i sentrum. En 1 -10 skole på Vestmyra og en 1 - 4 skole på 

Finneid.  

 

For Finneid skole innebærer vedtaket at skolen vil endres fra å være 1 -7 skole til en 2- 

parallellskole for  1.- 4. trinn. Det betyr at en vil få en økning med en klasse ekstra utover det 

skolen har i dag, i tillegg vil endringen bety en vesentlig økning i antall SFO brukere ettersom de 

fleste elevene fra 1. til 4. trinn sannsynligvis vil ha behov for SFO tilbud. Ut fra dette vil det 

derfor være nødvendig å gjøre bygningsmessige tilpasninger og justeringer for å tilfredsstille de 

krav og behov som en slik endring krever. 

 

Organisering av arbeidet 

Planlegging og ombygging av Finneid skole er et av delprosjektene i gjennomføringen 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. 

 

Det er oppnevnt en egen arbeidsgruppe/brukergruppe for Finneid skole. I tillegg til 

representanter fra skolen og brukere av denne, har vi også tatt med tilsvarende representanter fra 

Hauan skole ettersom disse to skolene på et vis blir sammenslått i ny struktur.   

 

Prosjektgruppen har følgende sammensetting 

 

Evald Solbakken, prosjektleder 

Ole Oddvar Johansen, rektor Finneid skole 

Terje Valla, enhetsleder skole 

Anne Lise Karlsen, SFO leder Finneid skole 



Ann-Karin Mordal, verneombud Finneid skole 

Anita Helgesen, utdanningsforbundet Finneid skole 

Gry Rugås, FAU Finneid skole 

Inger Fagervik, rektor Hauan skole 

Irene Rothe, verneombud Hauan skole 

Marina Isaksen, fagforbundet Hauan skole 

Tonje Liland, utdanningsforbundet Hauan skole 

Ingelin Noresjø, FAU Hauan skole 

Bjørn Evensen, kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

 

Kort informasjon om skolen og vurderinger i forhold til behov for oppjustering og 

utvidelser. 

 

Finneid skole ble bygget i 1998 og består av 3 bygninger, med administrasjon og spesialrom i ett 

bygg og to paviljonger med undervisningsarealer for småskole og mellomtrinn i hvert bygg. 

Dersom skolen skal fungere i forhold til dagens krav til innemiljø er det nødvendig å få til en 

eller annen sammenkobling av de tre byggene slik at elever og lærere kan bevege seg tørrskodd 

rundt om i hele skolen. Skolen har også dårlig universell utforming både i forhold til 

inngangsparti og at det er for få rullestoltilpassede toalettrom. Garderobeforholdene er trange og 

gir ikke mulighet for inndeling i grovgarderobe(våtsone) og tørrgarderobe. Særlig viktig er dette 

kravet for småskole og SFO, og en bedring av garderobefasilitetene er derfor påkrevet som følge 

av at vi får en økning i antall elever på de laveste alderstrinn. 

 

Skolen slik den er nå har heller ikke tilstrekkelig med antall grupperom og har ikke en utforming 

som er særlig fleksibel mht. variasjon og forskjellig størrelse på læringsarealene.  

Økningen i elevtall og antall klasser tilsier også at vi må beregne en viss oppjustering av antall 

lærere og andre tilsatte. Allerede er det trangt om kontorarbeidsplasser og møterom, så her vil det 

være behov for å gi rom til flere arbeidsplasser og møterom for å kunne gi tilfredsstillende 

forhold for personalet.  

 

Rom- og funksjonsprogram 

 

Utfra beregningene som er gjort over elevtall og elevtallsutviklingen Fauske sentrum i 

forbindelse med utredningen for ny skolestruktur, har en valgt å ha som utgangspunkt at Finneid 

skole planlegges og dimensjoneres for et elevtall på 180 - 190 elever. Skolen blir en ren 

barneskole 1. – 4. trinn med to paralleller på hvert trinn. Skolen skal også romme to SFO - baser 

med plass til 150 - 160 brukere. I forhold til dagens elevtall innebærer endringen en økning på 20 

- 30 elever. 

 

Til hjelp i arbeidet med å avklare rombehov og til å lage en funksjonsbeskrivelse for nye Finneid 

skole har vi brukt Norconsult som rådgivende konsulenter. Som utgangspunkt for 

arealberegningen har en brukt veiledende arealprogram for en 1 - 4  skole med 180 elever og så 

sammenholdt dette opp mot nåværende skolebygg og med vurderinger av hvordan skolen 

arealmessig og funksjonsmessig tilfredsstiller kravene til en slik skole.  

Norconsult har også bidratt aktivt med innspill og ideer til mulige justeringer og tilpasninger av 

skolen slik at denne best mulig tilpasses de nye funksjonene den skal dekke. 

 

Prosjektgruppen har fått presentert flere skisseutkast til ombygging og utvidelser og har også 

deltatt i vurderingene av disse og kommet med sine ønsker og krav til hva som må tas med ved 

oppjusteringen av skolen.    



 

Planløsning  

De samme hovedprinsipper og generelle krav som er satt for utformingen av Nye Vestmyra 

skole vil også være retningsgivende for ombyggingen av Finneid skole.  

 

Ambisjonene må være at nye Finneid skole skal være et funksjonelt og framtidsrettet 

skoleanlegg som fullt ut tilfredsstiller kvalitetskravene som stilles til dagens skolebygg. 

 

Noen av stikkordene som beskriver dette er :  

 

• Funksjonell og mest mulig optimal intern kommunikasjon og sammenheng i 

bygningsmassen  

• Effektiv arealutnyttelse 

• Sambruk, flerbruk, fleksibilitet og åpenhet  

• Tydelig sonedeling, -administrasjons- og personalarealer, generelle 

læringsarealer/trinnarealer, spesialiserte læringsarealer   

• Trinnorganisering med sammenhengende arealfunksjoner og varierte romstørrelser 

• Skal gi rom for stor grad av fleksibilitet og variasjon i elevaktiviteten – skal ha arealer og 

rom av ulik størrelse og utforming, som uten store omlegginger kan brukes til forskjellige 

aktiviteter 

• Skal ikke bygges som en tradisjonell klasseromsskole – men heller ikke som en åpen 

«baseskole» eller «landsskapsskole»  

• Elastisitet - bygget skal kunne endres/justeres i forhold til nye undervisningsformer, nye 

brukere, endrede behov mht. størrelse 

• En skole for fellesskap og folkehelse 

 

Pedagogiske føringer 

Også når det gjelder pedagogisk plattform og grunnleggende syn på hvordan skolen skal 

planlegge og drive sin virksomhet, vil denne være tuftet på de samme verdier og målsettinger 

som er uttrykt i rom- og funksjonsprogrammet for Nye Vestmyra skole.  

 

Finneid skole skal være en skole hvor eleven er i sentrum og der elevaktivitet og engasjement 

vektlegges for å oppnå læring og trivsel. Variasjon og allsidighet skal prege læringsarbeidet i alle 

fag, og skolen skal legge til rette for ulike måter å lære på utfra behovene hos den enkelte elev.  

Skolen skal være et sted for gode opplevelser, og sentralt i dette er å vise omsorg og respekt for 

hverandre. Trivsel og trygghet er sentrale stikkord, og gode relasjoner og felleskap med andre er 

viktige byggesteiner for å oppnå dette.  

 

For Finneid skole som for Fauske-skolene for øvrig, skal det satses på større grad av samkjøring 

og samhandling lærerne seg imellom. Dette både av hensyn til ønske om å utvikle og styrke det 

pedagogiske arbeidet i skolen, men også for å skape større likhet og felles holdning til hvordan vi 

skal kunne gi elever og foreldre et best mulig skoletilbud.   

 

Fokusområder og viktige målsettinger som skolen vil ha spesiell oppmerksomhet i tiden 

framover kan listes opp i følgende punkter: 

 Folkehelse 

 Tidlig innsats 

 Språk - leseveiledning  

 ICDP (International Child Development Program (ICDP) et helsefremmende og forebyggende 

program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge) 



 Vurdering for læring 

 Klasseledelse 

 Skolebasert kompetanseutvikling 

 Fagutvikling 

 Samhandling 

 

 

Organisasjonsfomer  

Ved omgjøringen av Finneid skole til 2-parallell barneskole, legger vi opp til at denne skolen 

skal ha en struktur og inndeling utfra tanken om at hvert enkelt årstrinn sees i sammenheng og 

utgjør en arbeidsenhet. Det innebærer at inndelingen av elevgruppen på samme klassetrinn kan 

variere alt etter hvordan undervisningen legges opp, og utfra den enkelte elevs behov. Lærerne 

som er knyttet til det enkelte klassetrinn er organisert i team, og har felles ansvar for planlegging 

og gjennomføringen av undervisningen for alle elvene på trinnet. Alle elevene skal likevel 

tilhøre en klassegruppe og vil ha sin kontaktlærer som sin nærmeste ansvarsperson. 

 

Trinnområde 

Trinnområde eller hjemmeområde brukes som betegnelse for rommene og funksjonene som de 

enkelte trinn har til disposisjon. For Finneid skole (1.- 4. trinn) betyr dette at skolen får 4 

trinnområder som alle etableres i paviljongbyggene. Det planlegges 2 trinn i hver paviljong med 

egne innganger og egne garderobeområder for hvert trinn. Alle trinn har to større rom 

(klasserom) og i tillegg grupperom og fellesarealer med varierende størrelse.  

Det er lagt vekt på at trinnarealene skal være sammenhengende og at arealene er fleksible og på 

enkelt vis kan endres/justeres til ulike former for læringsaktivitet.  

Elever i småskolen har behov for ekstra garderobeplass for skifte av regntøy og utedresser og er 

også gjerne tilgriset av søle og skitt etter lek ute i skolegården. Det planlegges derfor en utvidelse 

av alle trinn-inngangene og at disse utformes som skille mellom rene, tørre områder inne, og 

våtsone/grovgarderobe mot uteområdet.   

 

Spesialisert læringsareal 

Finneid skole er i utgangspunktet planlagt som en 1-7 skole og har utfra dette egne arealer til 

bruk for undervisning i fag som tilhører mellomtrinnet, eksempelvis mat og helse, naturfag, 

kunst og håndverk, musikk mv.  For barneskolen stilles det ikke krav om egne spesialiserte  

arealer til disse fagene. Det foreslås derfor at noe av arealene som tidligere er oppført som 

spesialisert læringsareal blir omdisponert og brukes til å gi bedre plass til personalarbeidsplasser, 

møterom og administrasjon. Noe areal videreføres til fortsatt bruk til undervisningsformål og vil 

i så måte være å betrakte som bonusarealer ettersom de kommer som tillegg til de 

retningsgivende arealnormene en har brukt i programmeringen. 

 

Skolefritidsordning – SFO 

SFO planlegges som en integrert del av skolen, og det er avsatt arealer til SFO- baser i begge 

paviljongene. SFO arealene skal disponeres i sambruk med skolen og SFO vil også ha tilgang til 

undervisningsarealene i hovedbygget og får samlet sett tilstrekkelig plass for den forventete 

utvidelsen vi vil få for SFO-ordningen. Det er foreslått et lite påbygg til den ene paviljongen for 

å gi lagerplass til uteleker og for også større rom innvendig.   

 

Ledelse og personal 

Et viktig mål i planleggingen av nye Finneid skole har vært å tilrettelegge for gode 

arbeidsplasser for alle lærerne. Det foreslås å videreføre de arbeidsplassene som en har i dag men 

også utvider med flere ved omgjøring av arealer i hovedbygget. Kontor for rektor, SFO og øvrig 



administrasjon flyttes nærmere inngangsområde og får en mer synlig plassering for mottak av 

elever og besøkende.    

 

 

Arealprogram  

Arealberegningene som er gjort er satt opp utfra antall elever og antall ansatte skolen skal 

dimensjoneres for. Arealprogrammet viser en oversikt over arealbehovet (programmert areal)  de 

ulike funksjoner i skolebygget skal dekke. I tillegg vises også den planlagte arealfordelingen slik 

denne er stilt opp i skisseforslaget og tegningene som Norconsult har laget. Det er videre tatt 

med oppstillinger over de beregnede utvidelser som ligger i skisseforslaget. 

 

Slik oppstillingen viser samsvarer programmert areal godt overens med arealfordelingen i 

forslaget, og arealmessig vil alle trinnområdene få noe mer plass enn normkravet tilsier.   Skolen 

får utfra dette tilstrekkelig størrelse til å takle mulige svingninger i elevtallet fra år om annet og 

vil kunne ha plass til flere elever dersom situasjonen tilsier dette.  

 

Skisseforslag  – tegninger ombygging 

Vedlagte skissetegninger viser forslagene til ombygginger og endringer for Finneid skole. Slik 

tegningene viser vil de to paviljongene bli sammenkoblet med et mellombygg som inneholder 

grupperom og grovgarderobe for ett trinnområde. I tillegg er det tegnet inn et tilbygg til 

paviljong 1 med  klasserom og allrom/grupperom pluss grovgarderobe til den ekstra klassen en 

får som følge av ny skolestruktur. For paviljong 2 er det forslag om en mindre utbygging med 

grovgarderobe for to trinnområder pluss en økning i SFO arealet og utebod. 

 

Så er det også forslag om å koble sammen paviljongene med hovedbygningen med takoverbygg 

mellom byggene slik at en kan bevege seg tørrskodd rundt om i hele skolen.  

 

Forslagene til endring i hovedbygget begrenser seg i hovedsak til oppdeling av arealet som nå er 

kunst/håndverk. Dette området blir omgjort til forming og musikk samt at noe av arealet går med 

til korridor og ny adkomst til biblioteket og undervisningsrommene. Det blir også en liten 

justering av arealet som nå brukes som bibliotek ved at deler av dette tas til bruk som for-kontor 

og kontor/møterom for rektor.   

 

Økonomi 

Utfra erfaringstall og foreløpig estimat for den foreslåtte ombyggingen er kostnadene anslått å 

være i størrelsesorden  NOK 12 – 14  mill. 

 

Plan for gjennomføring 

I figuren nedenfor vises oversikt over de ulike fasene for gjennomføring av prosjektet. I henhold 

til denne er har vi gjort ferdig programmeringen og vil i neste omgang utarbeide byggeprogram 

og klargjøre tekniske beskrivelser og spesifikasjoner for byggearbeidet.  

Når byggeprogrammet er klart vil vi så med bakgrunn i dette utlyse anbudskonkurranse på 

forprosjekt og deretter gjennomføring av byggearbeidet.   

Det foreslås at en som entrepriseform velger å gjennomføre prosjektet som hovedentreprise med 

administrerte delentrepriser. Anbudskonkurransen gjennomføres som konkurranse med 

forhandling.  

Plan for gjennomføring av ny skolestruktur forutsetter at ombyggingsarbeidet for Finneid skole 

må være ferdig til skolestart 2016. Og ettersom det meste av ombyggingsarbeidet må skje mens 

elevene har ferie er byggearbeidet tenkt gjennomført sommeren 2015 og 2016. 



I henhold til tidsplanen slik denne er satt opp beregner vi å ha byggeprogrammet og  

prosjekteringsarbeidet ferdig ila høsten. Med stram tidsplan og uten forsinkelser vil vi så kunne 

utlyse anbud utførelse ved årsskiftet 2014/15 og være i gang med bygging sommeren 2015. 

 

 
 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 

 

FOR-045/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

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

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 

 

KOM-044/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med 

å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Kommunestyret slutter seg til de 

framlagte planer for ombygging av Finneid skole.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Prosjektleder skoleutbygging til videre forføyning    
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FAUSKE I UTVIKLING - OPPRETTELSE AV ENHET SAMFUNNSUTVIKLING 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune er i en positiv utvikling og har et sterkt behov for å understøtte og drive videre 

et godt utviklingsarbeid. Rådmannen foreslår derfor overfor Kommunestyret at det opprettes en 

egen enhet direkte under rådmannen med betegnelsen «Enhet Samfunnsutvikling». Enheten 

etableres vha. ressursene i nåværende Plan og utvikling og Fauna KF. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune driver størsteparten av sitt næringsarbeid gjennom Fauna KF som ble opprettet 

i sak 24/05 og har i dag 5 ansatte, både fast ansatte og prosjektstillinger. Selskapet løser sine 

oppdrag med bakgrunn i vedtatt strategiplan, godkjent av selskapets styre samt formannskap. I 

tillegg løses det ulike oppgaver innenfor Plan- og utvikling som må betraktes som næringsarbeid, 

som eks arealplanlegging, boliger, infrastruktur. Fauske kommune bevilger også midler til 

Næringsforeningen. 

 

Fauske kommune disponerer totalt ca. 4,6 mill. kr pr år gjennom Næringsfondet. Dette er midler 

som formannskapet nytter til ulike konkrete tiltak innen næringsutvikling.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune stilles overfor en rekke utfordringer i perioden fremover hvor 

problemstillingene bla. vil være av karakteren; 

 

- Hvordan utnytte vekstpotensialet i nye trender og ny utvikling 

- Hvordan understøtte tre-sentermodellen, men samtidig utvikle et robust sentrum 

- Hvordan tilrettelegge for næringslivet 

- Samferdsel og infrastruktur 

- Hvor skal nye borgere bo og hvordan kobler vi dette til arealplanlegging på en effektiv 

måte 

- Hvordan utnytte eksisterende infrastruktur best mulig, og 

- Hvordan påvirker miljø- og klimautfordringer oss og hvilken betydning har det for vårt 

planarbeid 



Etter rådmannens mening må næringsutvikling sterkere inn som del av det langsiktige og 

systematiske planarbeid. I dag har vi utfordringer med å koble kompetansen vi har om 

næringslivet med nødvendige rulleringer og oppdateringer av både arealplaner og kommunale 

delplaner. Planarbeidet er kommunens viktigste verktøy for en systematisk og langsiktig 

utvikling av kommunen. Særskilt er det nødvendig med en sterkere kobling mellom planarbeid, 

næringsutvikling og boområder/boligutvikling/boligbygging.  

 

I dag arbeider Fauske kommune med flere store prosjekter som bla. omlegging av RV-80, 

vurdering av ny trasé for E-6, videreutvikling av fengsel i kommunen, Fauske som 

logistikkpunkt, kompetansesenter for mineral og mineralutvinning i fremtiden. I tillegg kommer 

prosjekt som Bo-lyst, Folkehøgskole i Valnesfjord mm. Dette er relativt store og tunge prosjekter 

med sterke politiske knytninger og hvor det er nødvendig med en enda sterkere forankring og 

felles ledelse opp mot rådmannsnivå og politisk ledelse. I tillegg kan det være verdt å ha et blikk 

på den pågående kommunestruktur som med stor sikkerhet vil ha betydning for oss som 

kommune. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at nåværende organisering av Fauna KF også har svært positive 

elementer i seg, særskilt ved at «1-linje-tjenesten» ut mot næringslivet må betraktes som enkel 

og ubyråkratisk å komme i kontakt med. I arbeidet videre med organiseringen anbefaler 

rådmannen derfor at forholdet til næringsaktører, herunder gründere/bedriftsetableringer vies 

særskilt oppmerksomhet.  

 

Andre forhold som bør diskuteres er evt. fremtidig interkommunalt samarbeide innenfor dette 

området samt hvordan Fauske kommune forholder seg til det lokale næringsliv og hvordan de 

har organisert seg. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at vi som kommune må stille enda høyere krav til oss selv for å 

vinne i konkurransen om næringsutvikling og tilflytting og være på forskudd i forhold til 

spørsmålet om kommunestruktur. Derfor er det nødvendig å samle ressursene for på den måten å 

legge til rette for økt samhandling mellom de enkelte tjenesteområder ved at disse kommer inn 

under en felles ledelse og sørge for at innbyggere og næringsliv har ett kontaktpunkt inn mot 

kommunen og ikke to som i dag. 

 

Rådmannen foreslår derfor å slå sammen enhet Plan- og Utvikling med Fauna KF for slik å 

etablere en enhet med felles ledelse og hvor den overordnede målsetting er vekst i 

næringsutvikling og bosetting.  

 

Det er en forutsetning at ingen fast ansatte skal sies opp som følge av omorganiseringen. Ansatte 

involveres iht. avtaleverkets bestemmelser.

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Det opprettes en ny enhet under rådmannen benevnt «Enhet Samfunnsutvikling». 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Kommunestyret oppretter stilling som leder Samfunnsutvikling. 

4. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning. 

5. Den årlige støtten til Fauske Næringsforum vurderes som del av dette arbeidet. 

 

 



FOR-047/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Som innstillingen. 

3. Tas ut. 

4. Som innstillingen + støtte til interesseorganisasjoner for næringslivet. 

5. Tas ut. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt støtte til 

interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

KOM-045/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Per Gunnar K. Skotåm (R) fremmet følgende forslag: 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt støtte til 

interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo følgende på vegne av FRP og KRF: 

1. Kommunestyret viser til at Fauna KF over lang tid har stadfestet seg som en effektiv 

og viktig aktør i arbeidet for å trekke til seg offentlige og private etableringer og 

arbeidsplasser. 

 

2. Kommunestyret viser til at Fauna KF gjennom sine dyktige medarbeidere over tid har 

klart å etablere en "ressursbank" av frivillige personer som gjennom sitt dugnadsarbeid 

utgjør en betydelig ressurs for å hjelpe til med etableringer av ny, samt utvidelser av nye 

offentlige og private arbeidsplasser. 

 

3. Kommunestyret viser til entydige signaler fra et samlet næringsliv om at en ønsker en 

videreføring av Fauna KF. 

 

3. Kommunestyret viderefører Fauna KF, og ber rådmannen legge frem en bred 

vurdering om hvilke oppgaver Fauna KF skal utføre for Fauske kommune. 

Kommunestyret ber om at en slik vurdering også skal omfatte hvordan et fremtidig 

samarbeidet mellom Fauna KF og de aktuelle etater i Fauske kommune skal kunne utløse 

flest mulige arbeidsplasser. 

 

 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 



Kommunestyret har tidligere bedt om en evaluering av næringsarbeidet i Fauske, og det 

er satt av inntil kroner 100.000,- til formålet. 

 

Rådmannen bes innen 1. oktober 2014 gjennomføre evaluering av næringsarbeidet i 

Fauske kommune, herunder samarbeidet mellom Fauna, øvrige kommunale avdelinger, 

og private interesseorganisasjoner.   

 

Rådmannen bes innen samme frist fremme en sak for Formannskapet og Partssammensatt 

utvalg om det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling, lokalisering og 

bemanning.  

 

 

FRP/KRF’s forslag fikk 6 stemmer. 

H’s forslag fikk 13 stemmer. 

R’s forslag fikk 1 stemme. 

Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer og ble dermed vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1.  Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan/ næring og samfunnsutvikling. 

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling samt Fauna KF. 

3. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om 

det videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt støtte til 

interesseorganisasjoner for næringslivet. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF), Kenneth Svendsen (FRP) og Liv-Marit Tverå (FRP) 

fremmet krav om lovlighetskontroll: 

Det fremsettes krav om lovlighetskontroll av vedtak i sak KOM 45/14, med bakgrunn i 

Kommuneloven § 62 og § 23 og Forvaltningsloven § 17. 

 

Skriftlig begrunnelse for lovlighetsklagen vil bli levert innen fristen på 3 uker (jfr. 

Kommunestyrets reglement § 31). 

 

 

Det ble stemt over hvorvidt lovlighetskontrollen skulle ha oppsettende virkning. 

Lovlighetskontrollen ble vedtatt ikke å ha oppsettende virkning med 17 mot 14 stemmer. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE 

Fauske Næringsforum Postboks 23 8201 FAUSKE 

Rådmann til videre forføyning    

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/2573      

      Arkiv sakID.:   14/592  Saksbehandler:  Kristian Amundsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    048/14 FORMANNSKAP Dato:  05.05.2014 

 046/14 KOMMUNESTYRE  22.05.2014 

 

 

 

ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN 

   

 
Vedlegg: Vedtak i SR-sak 45/13 

Saksutredning SR-sak 45/13 

Prosjektbeskrivelse – Organisering av reiselivet i Salten 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til møtet i Salten Regionråd i november 2013 samt sakspapirer fra Salten Regionråd. 

Det kommer signaler fra nasjonalt hold (NHD og regjeringen) om at markedsføringen av 

reiselivet skal bli mindre fragmentert. Det er derfor ønsket at det opprettes regionale 

destinasjonsselskaper. For Nord-Norges del er det foreslått etablering av et fåtall slike selskap, 

kanskje så få som tre til fem.  

 

Fauske Kommune er i dag ikke med i noe reiselivsdestinasjonsselskap. Salten er en meget 

fragmentert region i reiselivssammenheng. Regionen har to destinasjonsselskap, men disse 

representerer bare et fåtall av kommunene. Et flertall av kommunene i Salten er i dag ikke med i 

noe destinasjonsselskap for reiselivet.  

 

Med bakgrunn i de krav som nå stilles fra nasjonalt hold, samt det faktum at Salten i dag er svært 

fragmentert og ikke makter å gjøre seg godt synlig som en helhet i markedet, vedtok Salten 

Regionråd i sitt møte i november 2013 å søke staten om økonomisk støtte til å få kjøre et 

pilotprosjekt for framtidig organisering av reiselivet i Salten. Vedtaket må forankres i alle 

kommunestyrene i Salten. 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er i dag Fauna KF som har ansvaret for å synliggjøre og markedsføre Fauske kommune som 

reiselivsdestinasjon. Fauna KF har de siste årene valgt å samarbeide tett med Bodøs 

destinasjonsselskap Visit Bodø for å nå lenger ut og for å nå nye markeder. Fauna KF 

samarbeider nå med Visit Bodø om markedsføring av Fauske på nett og fra i år også i en felles 

turist/besøksbrosjyre. Situasjonen er nokså lik for flertallet av kommunene i Salten.  

 

Salten er i dag nærmest usynlig i reiselivssammenheng sammenliknet med Helgeland og 

Lofoten. Saltenregionen fremstår i dag som en av de mest fragmenterte i reiselivssammenheng i 

Norge. Det er i dag to destinasjonsselskap og seks uavhengige kommuner som ikke er medlem i 

noen av de to destinasjonsselskapene i regionen. Samtidig kommer det nå klare signaler fra 

nasjonalt hold om at reiselivet må organiseres bedre og at antallet markedsføringsenheter skal 



ned. NHD har utarbeidet nye retningslinjer for organiseringen av reiselivsnæringen og her er det 

gjort klart at det skal bli færre og større destinasjonsselskap. Kanskje så få som tre i hele Nord-

Norge. 

 

Det er imidlertid lite som tyder på at det er hensiktsmessig med så få destinasjonsselskap i Nord-

Norge. Til det er avstandene og variasjonene i regionene for store. Derimot er det klart at 

situasjonen slik den fremstår i Salten i dag ikke samsvarer med de krav og forventninger som 

stilles fra nasjonalt hold. Samtidig er det tydelig at måten reiselivet i Salten i dag er organisert på 

ikke muliggjør en tilstrekkelig synliggjøring i markedet. 

 

Gjennom en rekke møter og samlinger gjennomført av Visit Bodø i løpet av 2013 med spesielt 

de kommunene i vår region som ikke deltar i noe destinasjonsselskap, ble det klart at det er 

ønskelig å se på mulighetene for å samordne reiselivssatsingen bedre. Ikke minst sett i forhold til 

de kravene til organisasjonsmodeller som nå kommer fra nasjonale myndigheters side. Det 

fremkom en erkjennelse av at enten tar Salten saken i egne hender og utarbeider gode løsninger 

for vår region, eller så tres en annen og for oss mindre gunstig løsning ned over oss – med andre 

ord at Salten ikke får stå alene men må markedsføre seg sammen med andre regioner i Nordland. 

Gjennom å kjøre et pilotprosjekt nå, vil Salten kunne stake ut kursen for en framtidig 

organisering av reiselivet i regionen og oppnå et nasjonalt godkjenningsstempel for dette. 

 

Økonomi: 

 

I reiselivssammenheng er det en erkjennelse av at Salten utgjør en naturlig region som det er 

naturlig å markedsføre for turister og andre besøkende. Med de nye retningslinjene følger det 

også økonomiske midler til å kunne kjøre pilotprosjekter for å vurdere ulike modeller for 

regionalt reiselivssamarbeid. Derfor vedtok Salten Regionråd i sitt møte i november 2013 at 

Visit Bodø skal gis i oppdrag å utrede ulike samarbeidsløsninger og organiseringsmodeller for 

reiselivet i Salten samt at det skal søkes om utredningsmidler fra nasjonalt hold samt fra 

Nordland fylkeskommune for å finne fram til den modellen for organisering av reiselivet som vil 

være best for Salten. Sammen med midler fra Regionalt Næringsfond skal dette fullfinansiere 

prosjektet. 

 

Det er satt av ett år til utredningen.  

 

Det er et krav om at kommunestyrene i Salten slutter seg til dette. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauna KF har vært tett med i prosessen som har ledet fram til saken som ble fremmet for 

Regionrådet i november 2013. Samtlige representanter fra kommunene i Salten som ikke deltar i 

noe destinasjonsselskap i dag, har gitt sitt samtykke til og signalisert ønske om at Visit Bodø tar 

en lederrolle i arbeidet med å finne fram til gode og framtidsrettede løsninger som vil styrke 

reiselivssatsingen i Salten i årene framover. Det er en felles erkjennelse av at situasjonen slik den 

er i dag ikke gavner reiselivet i Salten og at vi går glipp av mange potensielle besøkende grunnet 

sviktende og mangelfull markedsføring av vår region slik denne er organisert i dag. Det er derfor 

sterkt ønskelig å få på plass en løsning som kan fremme hele Salten som en attraktivt 

reiselivsdestinasjon. Gjennom felles og velkoordinert markedsføring vil også Fauske kunne 

oppnå en økning i antallet besøkende og derigjennom gi reiselivsnæringen et betydelig løft. 

 

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og slutter 

seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 

 

FOR-048/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og slutter 

seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 

 

KOM-046/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret støtter behovet for en samordning av reiselivssektoren i Salten og slutter 

seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Daglig leder Fauna KF    

Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ 
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SKOGMØTE OM TYNNINGSDRIFT I GRANPLANTEFELT 

   

 
Vedlegg: 1. Revidert prosjektregnskap, datert 31.03.2014 

2. Revisjonsrapport, datert 09.04.2014 

3. Sluttrapport  for prosjekt i Strategisk landbruksplan. Tiltak 4 (2012 – 2013): Økt 

tynningshogst i skogreisingsfeltene, datert 11.04.2014 

 

Saksopplysninger: 

 

Prosjektet ble gjennomført førjulsvinteren 2013 og besto i å informere skogeiere som hadde 

skogreisingsfelt (granfelt) i tynningsalder om viktigheten av å gjennomføre tynning for å få 

større verdier av disse skogfeltene. Det var også et viktig formål med prosjektet i størst mulig 

grad å motivere skogeierne til å gjennomføre tynning og å formidle kontakt mellom skogeiere og  

skogsentreprenører, som kan gjennomføre skogstynning i større omfang.  

 

Prosjektet var finansiert med kr. 12.000,- fra kommunens næringsfond. Av dette brukte 

prosjektet kr. 6.950,-. Restbeløpet tilbakeføres næringsfondet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Prosjektet synes å ha vært rimelig vellykket med en ganske bra deltakelse på det arrangerte 

skogsmøtet. De tilstedeværende skogeierne og skogsentreprenørene viste også bra engasjement 

under møtet og mye tyder på at det ble en del kontakt mellom skogsentreprenører og skogeiere 

om fremtidige tynnings-/skogsdrifter. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 

 

FOR-049/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUENSTYRET: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 



 

KOM-047/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Prosjektet godkjennes som sluttført. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef    
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DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2 

   

 
Vedlegg: Detaljregulering for Lyngveien 2 (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

Entertain Invest AS, v/Paul Gunnar Jansen fremmer privat forslag til detaljregulering for 

Lyngveien 2. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kartdata AS (SKD). 

 

Planområdet omfatter gnr. 102, bnr. 577 og gnr. 102. bnr. 445, tilhørende Entertain Invest AS 

og del av gnr. 102, bnr. 320, tilhørende Fauske kommune. Totalt areal for planområdet er på 

ca. 2,3 daa og ligger like nordvest for Rognveien og nordøst for Lyngveien. Området består 

av en eksisterende bygning, asfaltområde og grøntområde. 

 

Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformål fra forretning til bolig og legge til 

rette for 7 leiligheter med tilhørende atkomst, parkering og lekeområde. 

 

PLANFORSLAGET INNEHOLDER FØLGENDE AREALFORMÅL: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG: BOLIG, GARASJE, LEKEPLASS, ANNET UTEOPPHOLDSAREAL. 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: FELLES ATKOMST, 

PARKERINGSPLASSER, GANGVEG, GANG-/SYKKELVEG. 

 

Området inngår i gjeldende reguleringsplan for Sjåheia stadfestet av fylkesmannen 

05.08.1980 og i gjeldende reguleringsplan for Sjåheia – endring F1, F3 og B8 vedtatt av 

kommunestyret 09.05.1983. I Sjåheia er området avsatt som forretning, F2 og i Sjåheia – 

endring er området avsatt som gangveg/fortau. 

 

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

Med bakgrunn i oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i planbeskrivelsen. 

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

kommentarer direkte til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. 



 

Kommentar fra barnas representant er som følger: 

Jeg har ingen innvendinger til forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. Det ser ut til at 

barn og unge er godt ivaretatt i forslaget. 

I planbeskrivelsens punkt 2.3 bør imidlertid Hauan barnehage nevnes sammen med Hauan 

skole. 

 

Hauan barnehage er lagt til i punkt 2.3 i planbeskrivelsen. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt 

ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-010/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Lyngveien 2 ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Sentralskoleområdet. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

Plankart i målestokk 1:500 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01.14-11.03.14. Det er 

innkommet seks uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Ingen 

innsigelser til planen fra offentlige myndigheter. 

 

Det er gjort mindre justeringer i plankart siden 1. gangs behandling. Planområdet er utvidet og 

tar med del av Rognveien og Lyngveien for å kunne vise siktlinjer innenfor 

planavgrensningen. Atkomst er flyttet slik den er i dag. Garasjeanlegg er flyttet lengre fra 

nabogrensen. Antall leiligheter er redusert fra 7 til 6. 

 

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

vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 

 

Nordland fylkeskommune, 12.03.2014 

 



Uttalelse - forslag til detaljregulering for Lyngveien 2 

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

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

uttalelse: 

Planfaglig uttalelse 

Planforslaget gjelder endring av reguleringsformål fra forretning til bolig. Det skal 

tilrettelegges for 7 leiligheter med tilhørende adkomst, parkering og lekeområde. 

I planforslaget er lekeområdet vendt mot det som synes å være en gjennomfartsvei med 

gang- og sykkelvei. Barnas representant har ifølge saksfremlegget uttalt seg positiv til 

planforslaget, og fylkeskommunen legger derfor til grunn at foreslått områdes egenhet som 

lekeområde er vurdert på grunnlag av lokal kunnskap og at barns interesser er godt 

ivaretatt. 

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

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. Fylkeskommunen har ingen 

vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så 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. Fylkeskommunen 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. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Ingen merknad. 

 

Sametinget, 28.01.2014 

 

Regulering Lyngveien 2 - Fauske kommune 

Det vises til Deres brev av 22.1.2014. 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det 
aktuelle området hvor tiltak planlegges. Da tiltaket har relativ beskjeden karakter har 
Sametinget derfor ingen merknader til nevnte regulering. 

Vi er tilfreds med at hensynet til aktsomhetsplikten etter Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 8 annet ledd er godt ivaretatt i fellesbestemmelsene §5.1 Utbygging — 

Det vises for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i 
Nordland. 
 



Vurdering/anbefaling: 

 

Ingen merknad. 

 

 

Statens vegvesen, 03.02.2014 

 

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Lyngveien 2 

Viser til deres brev datert 22.1.2014. 

Hensikten med reguleringsplanen er å endre formålet fra forretning til boligformål og legge til 
rette for 7 leiligheter med tilhørende atkomst, parkering og lekeområde. 

Planen berører ingen riks eller fylkesveger. 

Vi har ingen merknader til denne reguleringsplanen. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Ingen merknad. 

 

 

Fauske lysverk, 28.01.2014 

 

Forslag til detaljregulering for Lyngveien 2 

 

Fauske Lysverk har følgende merknader: 

 
 I forbindelse med flytting av atkomstvei til Lyngveien 2 må deler av lavspentnettet     
omlegges. 

- Kabelskap må flyttes. 
- Kabel til Lyngveien 4 må omlegges. 
- Kabel til Bærlyngveien 1 må skjøtes ut og graves ned. 
- Tilførselskabel til Lyngveien 2 må omlegges, skjøtes og graves ned. 

Det legges ved en kartskisse som viser eksisterende kabler. Fauske Lysverks forlag er at 
kabelskap flyttes mot nord til grensen mot Lyngveien 4. Her må utbygger kontakte Fauske 
Lysverk slik at vi kommer frem til en løsning på plasseringen. 

Det må fremlegges hvilket samlet effektbehov som er beregnet for Lyngveien 2. Dette for 
vurdering av om det er tilstrekkelig kapasitet i det eksisterende lavspentnettet. 
 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Atkomst er endret i planen slik at den følger opprinnelig atkomst. Det blir derfor ikke 

nødvendig å flytte kabelskap og legge om kabel. Fremlegging av effektbehov vurderes i 

byggesak. 

 

 



Fauske eldreråd, 30.01.2014 

 

Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Ingen merknad. 

 

 

Lyngheia barnehage, 30.01.2014 

 

VEDR. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR LYNGVEIEN 2 

 

Viser til brev datert 22.01.14 vedr. detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

I planen kommer det ikke frem hvor langt fra tomtegrensen til Lyngveien 4. garasjeanlegget 

skal settes opp. 

 

Det må påses at 4 meters grensen overholdes. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Plankartet har blitt endret for å ta hensyn til dette. Garasjeanlegg plasseres innenfor 4 meters 

grensen. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

PLUT-038/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 

 

 

KOM-048/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 mot 2 stemmer. 

 

VEDTAK: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Lyngveien 2. 



 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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DETALJREGULERING RV. 80 DEPONI I NORDVIKA 

   

 
Vedlegg: Forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika (Politisk behandling), mars 2014. Inneholder 

planbeskrivelse med forslag til bestemmelser og plankart samt merknadsbehandling.  

 

Sammendrag: 
 

2. gangs behandling. 

 

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. Tiltaket er et 

ledd i planene om snarlig utbedring av den ulykkesbelastede vegstrekningen Sandvika – Sagelva 

som i dag har dårlig geometrisk standard. 

 

Reguleringsplan for Rv. 80 Sandvika – Sagelva ble vedtatt 24.09.2009. Dette vegprosjektet har i 

Nasjonal transportplan antydet oppstart i 2015. 

 

Vegposjektet Rv. 80 Sandvika – Sagelva har i følge foreløpige beregninger overskuddsmasser i 

størrelsesorden 30 000 m³, hovedsakelig steinmasser. Da det ikke synes å finnes annen 

anvendelse av disse massene, må de plasseres i et deponi, helst i nærheten av anlegget. 

 

Planområdet ligger inntil Rv. 80 i Nordvika, mellom Fauske og Bodø i Fauske kommune. 

Området dekker et område på ca. 65 daa. Det er de dype skiferbruddene i dette området som 

planlegges brukt til permanent deponering av overskuddsmasser. De gamle skiferbruddene 

dekker store deler av planområdet, og ligger som store åpne og usikrede sår i landskapet. 

Området for øvrig er skogkledt, hovedsakelig med bjørk. 

 

I kommuneplanens arealdel er den kommunalt eide delen av planområdet vist som masseuttak/-

deponi (GS8). Den privateide delen av området er vist som del av et større område avsatt til 

fritidsbebyggelse (H1), samt LNF-A. 

 

Foreliggende detaljregulering skal altså sikre areal i Nordvika til permanent deponering av 

overskuddsmasser fra forannevnte vegprosjekt, eventuelt også fra andre samtidige riks- og 

fylkesveganlegg i nærheten. Massene som skal deponeres består hovedsakelig av steinmasser. 

Kravene til estetikk og miljø skal ivaretas på en god måte. 

 

Saksopplysninger: 

 



Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i Plan- og bygningslovens (pbl) § 

3-7, og etter avtale og i samarbeid med Fauske kommune. Med denne bakgrunn er planforslaget 

lagt ut til offentlig ettersyn (1. gangs behandlet) av Statens vegvesen. 

 

Foreliggende planforslag behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen har altså fungert som 

saksbehandler ved 1. gangs behandlig. 

 

2. gangs behandling gjøres av kommunen i planutvalget og videre til kommunestyret. 

 

Planforslaget var sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13.01 – 28.02.2014. 

Her kunne offentlige instanser, berørte parter og interesserte komme med uttalelser. Flere 

offentlige høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget. 

 

I perioden for høring/offentlig ettersyn er det mottatt kun tre merknader. Ingen innsigelser. 

 

Disse er fra (sammendrag): 

  

 Nordland fylkeskommune. 

Fylkeskommunen påpeker at det er viktig at områdets karakter og landskapsbilde blir 

beholdt så langt som mulig både i anleggsperioden og etter at overskuddsmassene er 

deponert. Så langt man kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med kjente 

kulturminner. 

 

 Jernbaneverket. 

Jernbaneverket viser til sin uttalelse til varsel om planoppstart. Her forutsettes det at 

avrennings- og dreneringsforhold ikke endres med det foreslåtte tiltaket. Det er ingen 

merknader til planforslaget ut over dette. 

 

 Sametinget. 

Sametinget viser til at det i Naturbase er registrert et funnsted med datering fra samisk 

jernalder, og at vernestatus er uavklart. Det ble funnet en ski ved grøftegraving i 1931. 

Sametinget mener det planlagte tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk fredede 

samiske kulturminner, og har derfor ingen spesielle merknader. 

 

Ingen av merknadene inneholder vesentlige innvendinger til planforslaget. Det er derfor ikke 

foretatt endringer i planen etter perioden med høring/offentlig ettersyn. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Statens vegvesen har utarbeidet hefte i A4 format som inneholder planbeskrivelse med forslag til 

bestemmelser og plankart samt merknadsbehandling.  

 

Rådmannen viser til vedlagt hefte vedrørende forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i 

Nordvika (Politisk behandling), mars 2014. Vurderinger gjort av Statens vegvesen tas til 

etterretning og rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til disse. 

 

Det er kastet søppel i skiferbruddet nærmest veien. Rådmannen forutsetter at dette håndteres 

forsvarlig før deponering starter. 

 



Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika 

vedtas. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

 

PLUT-037/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

 

KOM-049/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Steinmasse som kan gjenbrukes i dette deponiet, må gjenbrukes til andre formål i 

regionen. 

 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 

Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering Rv. 80 deponi i Nordvika. 

 

Før deponering av overskuddsmasser i området må eventuelt miljøfarlig avfall i 

skiferbrudd fjernes. 

 

Steinmasse som kan gjenbrukes i dette deponiet, må gjenbrukes til andre formål i 

regionen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

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

   

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

begrunnelse for forslag til trasevalg. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

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

øst for Fauske sentrum i enden av Miljøgata. 

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

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

ble vedtatt 19.01.1999. 

 

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

av området til bolig/forretning (kontor). 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

Byggeområder: Boliger 

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

Friområder: Offentlig friområde 

Spesialområder: Frisiktsone 

Fellesområder: Felles avkjørsel 

Kombinerte formål: Forretning/bolig  

 

Angjeldende område er altså tidligere regulert, jfr. ovenfor. 

 

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

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

skal utarbeides reguleringsplan før området kan bygges ut. 

 

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

 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 



Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  

Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  

Is-/snøskred Nei  

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei  

Flomfare Nei  

Springflo Nei  

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 

etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

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

tolkningskart for radioaktiv stråling fra berggrunnen i Nordland 

fylke, utarbeidet av NGU i samarbeid med Nordland 

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

Annet… Nei  

 

 

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

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

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

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  

- landbruksareal 

- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 

 

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

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

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  

Olje-/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer for 

eksempel industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Nei  

Forurenset grunn og sjøsedimenter, 

endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  

Dumpeområder i sjø Nei  

 

 

INFRASTRUKTUR 

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

som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

Nei  



- hendelser på veg 

- hendelser på jernbane 

- 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. 

 

 

 



KOM-050/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Arnt Pedersen (H) stilte spørsmål med egen habilitet (Slektskap med part).  

Pedersen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 første 

ledd b). 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

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

kommunestyre det fremlagte forslag til reguleringsplan for Geitberget. 

 

Det søkes om dispensasjon fra veitrafikklova, slik at dagens utkjøringer kan brukes 

frem til E6 legges om. 

 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

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. 

 

 

FRP’s forslag ble trukket. 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo på vegne av alle partiene unntatt V: 

Regulering av Geitberget tas inn og sees i sammenheng med rullering av Fauske 

Østre. Kommunestyret ber om at arbeidet med rullering av reguleringsplan for Fauske 

Østre igangsettes. 

 

 

V’s forslag fikk 2 stemmer. 

AP’s forslag på vegne av alle partier unntatt V ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Regulering av Geitberget tas inn og sees i sammenheng med rullering av Fauske 

Østre. Kommunestyret ber om at arbeidet med rullering av reguleringsplan for Fauske 

Østre igangsettes. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SAMHANDLINGSREFORMEN - TJENESTEAVTALER MELLOM FAUSKE 

KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET - TILSETTING AV TURNUSLEGER OG 

AVTALE OM BRUK AV LEDSAGER 

   

 
Vedlegg: Tjenesteavtale 12 

Tjenesteavtale 13 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune og Nordlandssykehuset HF har inngått samarbeidsavtale (overordnet 

samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler) i tråd med krav i Helse- og omsorgstjenesteloven §6 -1.  

I Overordnet samarbeidsavtale pkt 5 andre ledd har partene avtalt «..å inngå avtale om medisinsk 

følgetjeneste, og om ledsagertjeneste ved pasienttransport og under opphold i helseinstitusjon.»  

Utkast til tjenesteavtale 13 ivaretar dette. 

 

«Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning» hjemlet i Helse- og 

omsorgstjenesteloven, og retningslinjer fra Helsedirektoratet kopler Helseforetakenes og 

kommunenes ansvar for å få gode sammenhenger i utdanningsløpene for leger. Utkast til 

tjenesteavtale 12 ivaretar dette.  

 

Avtaleutkastene for tjenesteavtaler knyttet til rekruttering av turnusleger og ledsaging av 

pasienter til spesialisthelsetjenesten har vært til høring i kommunene og er behandlet i 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 25.02.14.  

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) gjorde i sak 10/2014 slik enstemmige vedtak: 

 

1. OSO viser til forslagene for nye tjenesteavtaler knyttet til rekruttering av turnusleger og 

ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten. 

2. OSO anbefaler kommunene og Nordlandssykehuset å gjøre vedtak i henhold til de vedlagte 

forslagene, inkludert endringen vedtatt enstemmig i OSO. Avtalene vedlegges referatet 

3. Forslagene oversendes den enkelte kommunen og Nordlandssykehuset for endelig behandling. 

 

Litt om avtalene: 

 



Tjenesteavtale 12, tilsetting av turnusleger.  

Formålet med avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder 

forvaltningen av ny søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. Samt bidra til en god 

prosess som skal ivareta kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interesser.   

 

I Helse- og omsorgstjenestelovens § 8-1.Undervisning og praktisk opplæring pliktes kommunen  

«..å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og 

etterutdanning.» Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommunens 

medvirkning til undervisning og praktisk opplæring, og gjør det i «Forskrift om praktisk tjeneste 

(turnustjeneste) for lege ved loddtrekning». 

 

”Ny turnusordning for leger innebærer nye roller og ansvarsoppgaver for både helseforetaket 

og kommunen. Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 12 månedene den er 

ansatt i foretaket. Kommunene har arbeidsgiveransvaret for turnuslegene de 6 månedene 

turnuslegen er ansatt i kommunen og har ansvar for at turnustjenestens innhold og 

gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres. 

  

Turnustjeneste i kommunehelsetjenesten kan ikke påbegynnes før sykehusturnus er godkjent. 

Dokumentasjon på godkjent sykehusturnus framvises til personlig veileder i kommunen før 

turnus i kommunen påbegynnes. (turnusforskrift) 

 

Jf. spesialistgodkjennings forskrift § 12 skal helseforetak og kommune ha ansvaret for 

ansettelsene av turnusleger. Forskriften pålegger partene i samarbeid om å lyse ut 

turnuslegestillinger koblet, slik at den som tilsettes får anledning til å gjennomføre en samlet 

turnustjeneste.  

 

Overstående gjør det hensiktsmessig for kommunen å inngå avtale med Nordlandssykehuset om 

tilsettingsprosedyrene slik vedlagt avtaletekst innebærer. 

 

 

Tjenesteavtale 13,  bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og 

ved innleggelse i sykehus. 

Formålet med tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal 

klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for 

ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold/ innleggelse i sykehus. 

 

Avtalen supplerer bestemmelser i syketransportforskriften (FOR 2008-07-04 nr 788: Forskrift 

om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling).  

 

Oppsummering: 

 

Fauske kommune har benyttet høringsrunden godt og kommet med flere innspill som har vært 

med å påvirke det presenterte resultatet. Det har også vært jobbet sammen med øvrige 

medlemskommuner i OSO i Salten, Lofoten og Vesterålen i denne saken. 

Gjennom allerede inngåtte avtaler med Overordnet avtale og 11 tjenesteavtaler har det blitt 

etablert godt samarbeid med Helseforetaket. Det har vært gjennomført 4 årlige dialogmøter 

mellom faginstanser ved Nordlandsykehuset og faggrupper fra Fauske kommune. Videre har 

kunnskapsoverføring kommet godt i gang hvor det er etablert hospiteringsplan for konkrete 

forløpsområder med gode tilbakemeldinger på allerede gjennomførte hospiteringer. 

Nye avtaler vil få samme oppfølgings arenaer som forrangående avtaler. 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

DRIF-022/14 VEDTAK-  30.04.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

FOR-044/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 

 

FUN-021/14 VEDTAK-  08.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

ELD-013/14 VEDTAK-  15.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

KOM-051/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner vedlagte tjenesteavtaler 12 og 13. 

Avtalene tas i bruk fra og med 1. juni 2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 



Utskrift sendes:     

Kommunalsjef helse og omsorg til videre forføyning    
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INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM 

FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015 

   

 
Vedlegg: Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved 

kommunestyrevalget i 2015 datert 24.03.2014 

Evaluering av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 (ikke vedlagt): 

http://samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014-001/(language)/nor-NO 

 

 

Sammendrag: 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene om å søke om å delta i 

forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. I forsøket åpnes det ikke for 

endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. 

  

Frist for å søke er satt til 1. juni 2014. 

 

Saksopplysninger: 

 

Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 

år. 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ble valgt ut til å delta og til sammen fikk ca. 

9400 16- og 17-åringer anledning til å stemme.  

 

Institutt for samfunnsforskning har evaluert forsøket med senket stemmerettsalder ved 

lokalvalget 2011. Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringer i forsøkskommunene var 58 prosent. 

Blant de ordinære førstegangsvelgerne (aldersgruppen 18-21 år) deltok 46 prosent i valget, mens 

deltakelsen var på 63 prosent blant alle velgere i forsøkskommunene. I Fauske var den totale 

valgdeltakelsen på 64,69 prosent. Instituttet fant ut at en senkning av stemmerettsalderen bidro til 

å fange opp unge velgere i en periode hvor disse er tilbøyelige til å delta. De kan imidlertid ikke 

si noe om dette også fører til høyere deltakelse senere i livet. 

 

Ved forsøket i 2011 ble det konkludert at deltakelse av ungdom i nominasjonsprosessen ga få 

spor av unge listekandidater i forsøkskommunene sammenlignes med situasjonen ved forrige 

valg og i resten av landet. Imidlertid er mønsteret et annet når man ser på hvem som ble innvalgt. 

Velgernes rettinger på listene har vært målrettede, og målet har vært å få inn flere unge i 

kommunestyrene. Instituttet mener det er vanskelig å skille hva som kan knyttes til en mulig 

forsøkseffekt og hva som kan forklares av en generell mobilisering i lys av terrorangrepene 22. 

juli 2011. 

http://samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014-001/(language)/nor-NO


 

Ved forsøket i 2011 tok Barneombudet opp problemstillingen om 16-åringer er modne nok til å 

ta rasjonelle valg: 

 

Noen vil heve at 16- og 17-åringer ikke har den modenhet og erfaring som en bør 

forvente av velgere. Da er det muligens litt paradoksalt at vi regnes som potensielle 

skattebetalere fra vi er 16 til 67 år, at 16-åringer har plikt til å forstå og følge landets 

lover, at de har rett til å ferdes med kjøretøy i trafikken, velge politisk og religiøst ståsted, 

rett til å ha sex og rett til å ta abort uavhengig av foreldrenes syn. I dag sitter 15-åringer i 

arrest, varetekt og fengsel, som følge av et regelverk de ikke har fått være med på å 

bestemme. 

 

Østerrike har innført 16-års stemmerett og fem tyske delstater har gjort det samme. 

 

Instituttet har sett på om forsøket hadde effekt på den «politiske modenheten» til 16- og 17-

åringene: 

 

Analysene viser at det er målbare forskjeller i politisk modenhet (målt som politisk 

interesse, kompetanse, konsistens i politiske holdninger og sammenheng mellom 

holdninger og stemmegivning) mellom 16- og 17-åringer på den ene siden, og velgere 

som er noe eldre på den andre siden. Det var en forventning om at disse forskjellene ville 

bli mindre når 16- og 17-åringer fikk stemmerett, og dermed fikk et incentiv til å bli mer 

interessert i politikk, til å øke sin kompetanse etc. Forventningen ble ikke innfridd. Vi 

finner ingen tegn på at forsøket bidro til å øke den politiske modenheten til 16- og 17-

åringer. 

 

 

Ved utvelgelsen av kommuner som skal delta i forsøket vil det bli lagt vekt på følgende: 

 Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de 

kommunene som deltok ved forsøket i 2011.  

 Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. 

 Det blir lagt vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representerte. 

 Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs. at man bør ha en 

spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens 

parti. 

 Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i 

kommunen som er under 30 år. 

 

Andelen av befolkningen i Fauske kommune under 30 år utgjør 34,6 %. 

 

Det er bedt om en uttalelse fra Ungdomsrådet i saken. Denne vil bli lagt fram så snart den 

kommer inn. 

 

Saken legges fram uten innstilling. Hvis kommunestyret ønsker å delta i forsøket bør søknaden 

inneholde en redegjørelse med begrunnelse og motiv hvorfor kommunen søker. 

 

 

FOR-051/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 



Fauske kommune ønsker å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 

17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

Ronny Borge (H) foreslo: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

 

 

H’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for V’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

 

 

KOM-052/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

Fauske kommune søker å delta i forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved 

kommunestyrevalget 2015. 

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 10 stemmer avgitt for SV’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune søker ikke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ERSTATNINGSLOKALER FAUSKE ATLETKLUBB  -  TILBYGG/UTVIDELSE 

FAUSKE IDRETTSHALL 

   

 
Vedlegg: Skissetegninger – tilbygg/utvidelse Fauske Idrettshall 

 

Sammendrag: 

 
Som følge av bygging ny skole på Vestmyra vil lokalene som Fauske Atletklubb disponerer i 

underetasjen i ungdomsskolebygget gå tapt ettersom dette bygget vil bli revet. 

Det er ikke lagt inn arealer i den nye skolen som erstatning for lokalene som blir borte, og det 

har vært avholdt flere møter mellom kommunen og Fauske Atletklubb der spørsmålet om å finne 

nye lokaler til klubben har vært drøftet.  

 

Fra rådmannens side har det vært naturlig å bidra til å skaffe nye lokaler til atletklubben. Flere 

ulike alternativer har vært vurdert, og det som etter hvert har fremstått som det mest 

hensiktsmessige er å satse på er en utvidelse og tilbygg i tilknytning til Fauske Idrettshall.  

 

Atletklubben har utvist stort engasjement og iver for en slik løsning og har på eget initiativ gjort 

behovsvurderinger og undersøkelser rundt mulige tekniske og økonomiske muligheter for 

bygging av tilleggsareal i tilknytning til idrettshallen. Som del av det innledende arbeidet har en 

fått utarbeidet skisseforslag med tegninger for planløsning av tilbygget og med fasader og 

perspektiv for hele idrettshallen. Det er også gjort beregninger og overslag over kostnadene for 

ombyggingen som foreslått. 

 

Skisseforslag – tegninger tilbygg 

Som vedlagte tegning viser foreslås det å bygge et tilbygg i sør-vestre ende av idrettshallen i 

størrelse 18 x 13 meter. De tilbygde arealene kobles sammen med  treningsrom og 

garderobeanlegg i eksisterende hallbygning.  

 

 

Modell for gjennomføring av byggeoppdrag - tilbygg/utvidelse av idrettshallen 

Med bakgrunn i det arbeidet som atletklubben allerede har gjort i forhold til planlegging og 

utredninger knyttet til bygging av ny «brytehall» har Fauske Atletklubb nå kommet opp med et 

tilbud overfor  kommunen der klubben i samarbeid med Fauskebygg as tilbyr å stå for 

gjennomføringen av byggeoppdraget. Alle kostander med unntak av strømutgifter i byggetiden 

forskutteres og dekkes av atletklubben. Bygget faktureres Fauske kommune ved overtakelse. 

Fauskebygg as vil stå for totalansvaret for prosjektering, søkeprosess og oppsetting av bygget 

etter dagens regelverk. 



 

Økonomi 

Fauske Atletklubb tilbyr et komplett ferdig levert tilbygg inkl. opparbeidelse av tomtegrunn, 

tekniske installasjoner som elektro, ventilasjon mv til en fastpris på  kr  2.418.975, inkl mva.  

Dette tilsier en m2 pris på 8270, eks. mva. Sammenlignet med erfaringstall vi sitter med for 

beregning av enhetspriser ved bygging av idrettshaller betyr dette en besparelse på ca 50% . Noe 

av forklaringen på at atletklubben er i stand til å gjennomføre byggeoppdraget til langt lavere 

kostnad enn om prosjektet kjøres i kommunal regi er at atletklubben gjennom sponsoravtaler, 

gaver og dugnadsinnsats får redusert kostnadene ganske betydelig.  

 

Lov om offentlig anskaffelse - innkjøpsmessige forhold 

Slik rådmannen vurderer det, vil en gjennomføringsmodell som beskrevet ovenfor være mulig å 

benytte innenfor de ordningene som gjelder for offentlige innkjøp. Alle innkjøp knyttet til 

prosjektet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende lovverk 

 

Avtaler og kontrakter vedrørende ansvar/forpliktelser, kostnader mv i byggeperioden og 

ved overtakelse av bygget  

Før en eventuell oppstart av prosjektet må det avklares nærmere om ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb vedrørende videre planlegging og gjennomføringen av 

byggprosjektet og for overtakelse av bygget ved ferdigstillelse. Det må utarbeides skriftlige 

avtaler og kontrakter som klart viser hvilke forpliktelser og ansvar partene har overfor hverandre 

og hva som skal leveres. 

 

Plan for gjennomføring 

Fauske Atletklubb er tildelt oppgaven med å arranger NM i bryting sommeren 2015 og for 

klubben er det av stor viktighet å kunne være i mål med byggeoppdraget innen den tid.  Slik  

arbeidet tenkes planlagt har de satt som mål å komme i gang med  byggearbeidet ila høsten 2014 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 

av bygget 

 

 

FOR-057/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 

av bygget. 

 



 

KOM-053/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det bevilges kr 2.418.975 over investeringsbudsjettet til overtakelse av bygget ved 

ferdigstillelse. Finansiering ved hjelp av låneopptak. 

2. Utbetaling skjer når ferdigattest er utstedt 

3. Det utarbeides en skriftlig avtale på forhånd som regulerer ansvarsforholdet mellom 

Fauske kommune og Fauske Atletklubb både gjennom byggeperioden og ved overtakelse 

av bygget. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef stab    

Prosjektleder skoleutbygging til videre forføyning    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/2934 I 14/681 27.03.2014 Østfinnmark politidistrikt SENTRALISERING AV 

ARBEIDET MED 

POLITIATTESTER 

 14/3420 I 04/2339 10.04.2014 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FRA MØTE 4. 

APRIL 2014 

 

 

 

 

 

KOM-054/14 -  22.05.2014 
 

Dokumentene ble referert. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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GRUNNGITTE SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 22. MAI 2014 

   

 
Vedlegg: Grunngitt spørsmål 

 

Sammendrag: 
 

Viser til vedlagte grunngitte spørsmål. 

 

I reglement for kommunestyre § 25 står det: 

 

§ 25. Grunngitt spørsmål. 

 Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes  

av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret. 

 

Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører  

ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille  

tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn  

spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med  

grunngitte spørsmål. 

 

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 

 

 

KOM-055/14 -  22.05.2014 
 

Ordfører svarte på grunngitte spørsmål fra Ole Tobias Orvin (SV) og Ingelin Noresjø 

(KRF). 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra representanten Ole Orvin SV – integrering. 

 

Integreringsenheten består av flyktningetjenesten og voksenpedagogisk senter med totalt 

14,3 stillingshjemler, dette er inkludert helsesøster og programrådgiver. Pr i dag er det 32 

deltakere på programmet. I Fauske kommune er det pr. tiden 163 flyktninger inkludert 

norskfødte, med under 5 års botid. De tre største nasjonalitetene er pr. i dag: Eritrea, 

Somalia, og Palestina. 

Det har over lengre tid vært behov for bedre lokaliteter for voksenpedagogisk senter, 

samtidig var det ved sammenslåing av enheten en forutsetning om samlokalisering.  Da 

man ble kjent med at det ble ledige lokaler på Søbbesva ble prosessen for samlokalisering 

startet. Ankepunktet for flytting var avstand fra sentrum til skole og til flyktningkontoret.  



 

For noen har skoleveien blitt lenger, men for alle er avstand mellom bopel og skole under 

4 km. Det er gode bussforbindelser til og fra skolen og ned til sentrum. Det oppleves ikke 

at avstand har skapt store problemer for noen av elevene hittil. Både elever og personalet 

har signalisert at de er mer fornøyd med lokalitetene enn tidligere. For flyktninger som er 

ferdig med introprogrammet og som har behov for flyktningkontorets tjenester, benytter 

man seg av avtaler på kontor eller man drar på hjemmebesøk. Så oppsummert kan man si 

at man opplever ingen praktiske problemer knyttet til flytting så langt. 

 

I februar 2014 ble man samlokaliser på Søbbesva, i lokalene hvor Fauske videregående 

skole tidligere holdt til.. Med bakgrunn i samlokalisering kan man bruke kompetansen på 

en bedre og mer effektiv måte, slik at flyktningene opplever å få et helhetlig tilbud.  

Lokalen på Søbbesva er større og det er mulighet for større klasser og dermed kan drive 

mer hensiktsmessig og i tråd med antall elever i en klasse, som andre skoler bygger på. 

Siden flyttet ble gjort har man erfart at samarbeidet rundt introduksjonsprogrammet har 

gått lettere.  

 

Kommunikasjonen og samarbeid rundt nyankomne flyktninger har også blitt lettere å 

ivareta ved samlokalisering. Men ved samlokalisering vil strukturer, rutiner og 

prosedyrer til en viss grad endres, noe det også jobber med, for å få felles strategier for en 

bedre progresjon og måloppnåelse hos flyktningene. 

 

Flyktningkontoret skal sikre ivaretakelse av den enkeltes individuelle behov, gi praktisk 

hjelp og informasjon i boligen og nærmiljøet, være veiledere og rådgivere og henvise til 

andre kommunale tjenester der det er behov for det.  Det er viktig at flyktningene 

planlegger sin boligkarrierer og deltar på fritidsaktiviteter på lik linje med nordmenn. 

Dette er også en avgjørende del av integreringen.  

 

Vi i Fauske ønsker at flyktningene skal opplever å bli tatt godt i mot, og få den hjelpen de 

trenger for å få dagliglivet til å fungere. Nyankomne flyktninger som bosettes i Fauske 

kommune skal ha mulighet til å bli godt integrert.  Integrering handler om å sørge for at 

den enkelte får mulighet til å være i aktivitet, arbeid og kan delta i samfunnslivet.  

 

Integreringsenheten i fauske følger de overordnede nasjonale målsettinger om: 

Kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår, sosial mobilitet, innflytelse i demokratiske 

prosesser, deltakelse i sivilsamfunnet, tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til 

felles verdier.   

 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 

deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 

Integreringsenheten legger vekt på språkopplæring og kvalifisering. Det er også en 

nasjonal prioritering at flyktninger med lite eller ingen utdanning fra hjemlandet, og 

spesielt kvinner innenfor denne gruppen, skal prioriteres.  

 

Grunnskole for innvandrere har vært et prioritert område og kommer til å være et 

prioritert område. Nettopp for å oppnå målsetting om at sysselsetting for innvandrere bør 

være tilnærmet lik resten av befolkningen for at integreringen skal være vellykket og 

velferdsstaten bærekraftig.  

 

 



Svar på grunngitt spørsmål  fra representanten Ingelin Noresjø Krf - 

Trafikksituasjonen rundt ny skole Vestmyra og Finneid 

 

Når det gjelder trafikkmessige forhold og endringer i elev trafikken som følge av ny 

skolestruktur er dette et område som det er satt stort fokus på, og som vi har jobbet med 

helt fra starten av i arbeidet med planleggingen av ny skolestruktur. 

 

Det er nedsatt en egen prosjektgruppe/arbeidsgruppe som jobber spesielt med 

trafikksikkerhet og spørsmål knyttet til hvordan elev trafikken til og fra Vestmyra skal 

legges opp. Det er avhold flere møter med Faglig Trafikk forum Fauske, og vi har også 

koblet oss tett på Statens Vegvesen i dette arbeidet.  

 

I samråd med Statens Vegvesen planlegges det for elevene fra Hauan som skal til 

Vestmyra en sammenhengende gang-sykkelvei forbi handelsparken og frem til nyskolen 

med planfri kryssing av E6. I handlingsprogrammet for Statens vegvesen 2014 – 2017 er 

det avsatt 26 mill til bygging av undergang Vestmyra. Denne tenkes plassert i området 

Nico krysset, og Statens Vegvesen er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for dette 

området. Som ledd i planleggingen gjennomføres det i disse dager registreringer og 

målinger av barnetråkkområder for deler av sentrum og for Hauan. Det kan også opplyses 

at vi har søkt fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2014 og fått innvilget 160.000 til 

oppstart bygging av gang/sykkelvei 

Den største trafikkøkningen vi får til Vestmyra vil imidlertid være fra Erikstad området, 

og her vil kryssingen av RV 80 være en utfordring. Det planlegges en omlegging av 

RV80 fra Klungset til Vestmyra, og trafikken vil da legges forbi Erikstad.  Også til dette 

prosjektet er det avsatt midler i handlingsprogrammet til Statens vegvesen (50 mill), og 

arbeidet med reguleringsplan er startet opp.   

Kommunestyret har fulgt opp denne saken og har i sak K49/13 gjort vedtak om å be 

Statens Vegvesen om å arbeide videre med dette veiprosjektet. Det ligger også i vedtaket 

at kommunen er innstilt på å dekke inntil 50 % av planleggingskostnadene for dette. 

Vi har videre også drøftinger med Statens vegvesen om kartlegginger av elevtrafikken fra 

Erikstad, og om mulige trafikksikkerhetstiltak som kan være aktuelle å få på plass i 

påvente av ny vei.  

 

Som en del av planleggingen av nye Vestmyra skole lages det en ny reguleringsplan for 

skoletomten og omkringliggende område. I planforslaget er det lagt inn at vi ikke ønsker 

biltrafikk inn på skoleområdet og det er tegnet inn egen droppsone utenfor området(såkalt 

«kiss and ride» eller på norsk kyss og kjør) for av og påstigning for elever som skysses til 

skolen. 

I tillegg lages ny parkeringsplass for biler i god avstand fra skolen (Fugleveien) Trafikk 

forbi skoleområdet/idrettshallen langs Hegreveien vil også bli regulert og det skal 

opparbeides gangvei/sykkelvei langs Hegreveien og Fugleveien.  

 

I kravspesifikasjonen og anbudsbeskrivelsen som er sendt tilbyderne er det lagt stor vekt 

på hvordan uteområdet skal utformes med tanke på trafikksikkerhet. Et gjennomgående 

krav er at gangtrafikk og biltrafikk skal være adskilt. Det skal også legges til rette for 

utvidet bruk av sykkel til og fra skolen både for elever og ansatte. Her kan nevnes at det 

bla. skal være stor overbygd sykkelparkering med plass til 330 sykler.  

 

Det helsefremmende perspektivet skal være en rød tråd gjennom prosjektene. 

 



I planleggingen av ombygging/utvidelse av Finneid skole har temaet trafikksikkerhet og 

vurderinger av trafikksituasjonen som følge av de endringene vi vil få for denne skolen så 

langt ikke vært behandlet særskilt. Ordføreren finner det rimelig at det på samme måte 

som for Vestmyra gjøres det en gjennomgang og vurdering av trafikkbildet i 

Finneidområdet. Utfra dette må det så tas stilling til hvilke tiltak og endringer som må 

gjøres for å få til en trygg og sikker trafikksituasjon, og i det videre arbeid med 

planleggingen av uteområdet forventes det at dette tas inn.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942 

   

 
Vedlegg: Søknad om overtakelse av eiendomsrett fra GMC/Klungset Leir 

Henvendelse fra Salten Brann IKS 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune eier en Kløckner Brannbil fra 1942.  

Denne har Fauske kommune hatt lagrings-/disposisjonsavtale med Gamle militærhistoriske 

kjøretøyers forening (GMC) i Klungset leir.   

 

Kjøretøyet er fra 1942, og er brakt til Norge av den tyske okkupasjonsstyrken under krigen. 

Den kom da til Bardufoss flyplass, og er i ettertid kommet til Fauske, og har blitt benyttet av det 

lokale brannvesenet. 

 

Klungset leir og GMC søker nå om å få overdratt bilen, slik at den blir deres eie, da det innen 

kort tid bli store utgifter knyttet til restaureringen av bilen. 

 

Etter at denne henvendelsen ble kjent i media (via postjournalsystemet) har det også kommet 

henvendelse fra Salten Brann IKS. 

De ønsker å overta kjøretøyet for å stille dette ut på den nye brannstasjonen i Bodø 

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har i dag ingen selvstendig drift av museale gjenstander, da dette er overført til 

Nordlandsmuseet.  I den porteføljen som ligger i Nordlandsmuseet er det ikke en naturlig plass 

for dette kjøretøyet.   Fauske kommune har heller ikke egne midler til å restaurere dette 

kjøretøyet. 

 

GMC har over mange år bevist at de har faglig kompetanse til å restaurere militærhistoriske 

kjøretøyer og vil kunne ivareta dette til det beste.  Kjøretøyet vil da være i kjørbar stand og 

kunne benyttes. 

Ved å overdra kjøretøyet til GMC/Klungset leir vil kjøretøyet fortsatt være i Fauske kommune 

og kunne utnyttes i samarbeidsprosjekteter rundt krigshistorisk formidling til barn og unge, som 

allerede eksisterer. 

 



Klungset leir har nylig mottatt tilskudd fra Riksantikvaren på 1.270.000,- til utbedringer i leiren, 

som er midlertidig fredet i påvente av fredning. Å la kjøretøyet være i de naturlige omgivelser 

(militærleir) vil ha allmenn nytte for publikum i Fauske. 

 

Salten Brann IKS ønsker å benytte denne i Bodø, og dermed ikke sette bilen i kjøretøymessig 

stand.  Dette anser ikke rådmannen å være til det beste for de kulturhistoriske verdier bilen har. 

 

 

Rådmannen ser positivt på at GMC/Klungset leir overtar kjøretøyet, og ser at det er av stor verdi 

for kjøretøyet å bli behandlet av fagkyndig personell som vil istandsette bilen etter 

kulturhistoriske prinsipper. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til GMC/Klungset Leir. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell nedlegging av GMC/Klungset leir skal kjøretøyet tilbakeføres til 

Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  

 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 

 

FOR-050/14 VEDTAK-  05.05.2014 
 

Hege Harsvik (FL) foreslo: 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell avvikling av Salten Brann IKS, eller at Fauske kommune trekker 

seg ut av IKS-samarbeidet tilbakeføres bilen til Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  

 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS. 

Følgende betingelser stilles: 

 

 Ved eventuell avvikling av Salten Brann IKS, eller at Fauske kommune trekker 

seg ut av IKS-samarbeidet tilbakeføres bilen til Fauske kommune vederlagsfritt. 

 Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til 

forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.  



 Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke 

kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt. 

 

 

KOM-058/14 VEDTAK-  22.05.2014 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende fellesforslag: 

 Eierskapet til brannbilen er og skal også i fremtiden være Fauske kommune. 

 Brannbilen skal ved en restaurering også i fremtiden fremstå som en brannbil 

brukt i Fauske, og ikke en bil brukt av den tyske okkupasjonsstyrken under 

krigen. 

 Kommunestyret forutsetter at brannbilen skal stå på utstilling i en fremtidig ny 

brannstasjon på Fauske. Rådmannen har ansvar for den midlertidige plassering. 

 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

 Eierskapet til brannbilen er og skal også i fremtiden være Fauske kommune. 

 Brannbilen skal ved en restaurering også i fremtiden fremstå som en brannbil 

brukt i Fauske, og ikke en bil brukt av den tyske okkupasjonsstyrken under 

krigen. 

 Kommunestyret forutsetter at brannbilen skal stå på utstilling i en fremtidig ny 

brannstasjon på Fauske. Rådmannen har ansvar for den midlertidige plassering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


