
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 09.09.2014 Fra kl. 09:30 Til behandling: Sakene 063/14 - 077/14 

Møte nr: 8/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Linn-Synnøve Normann Godtfredsen, Kathrine 

Moan Larsen, Erling Palmar, Ari Tollånes. 

 

Varamedlemmer: 

Jens Erik Kosmo, Tore Stemland. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder plann/utvikling, arealplanlegger, formannskapssekretær, 

presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 10.09.14 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  10.09.14  

 

MERKNADER: 

 

Befaring – Nes, Valnesfjord. 

 

Merknader til innkallinga: 

 Tore Stemland: Ber om det blir satt på innkallinga hvor befaring skal foregå. 

Utvalgsleder skal følge dette. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Sak 77/14 settes på dagsorden. 



 Kathrine Moan Larsen (FL) etterspurte: 

1. Gang/sykkelvei Sulitjelma – Mangler skilting. 

2. Coop-villaen og branntomta. 

3. Veisikring og telefondekning i Sulitjelmadalen. 

4. Industriområdet er lite attraktivt. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Kathrine Moan Larsen:  

Leder svarte. Skilting gang/sykkelvei vil bli satt opp snart. 

 

 

Orientering fra rådmannen: 

Enhetsleder plan/utvikling orienterte. 

 Branntomta. Går sakte, med framover. Må kjøres bort materialer og mur dekkes til. 

Har via vår advokat tatt kontakt med eier, men har sett at kommunen i første omgang 

må rydde opp. Må spørre 3 bedrifter. Håper å få gjort jobben før vinteren. 

 Coop-villaen. Vet nå hvem som eier denne. Har vært i kontakt pr. telefon og det er 

sendt varsel om pålegg. Det vil bli gitt dagbøter, hvis det ikke skjer noe. 

 Industriområdet. Vi kan ikke gjøre noe med smeltehytta. Banken vil ikke gjøre noe. 

Må se på dette sammen med advokat. Vi vil se på forsøpling sammen med grunneier, 

Statskog. Må vurdere anmeldelse. 

 Strategisk landbruksplan. Et av punktene er motivasjon i landbruket. Har hatt møte 

med fylkesmannen. Vil se på et forprosjekt, hvor kommunene kan søke om midler fra 

fylkesmannen. Har forspurt nabokommuner om de ønsker å være med i forprosjektet. 

Har enda ikke fått tilbakemelding om Fauna KF kan kjøre forprosjektet. 

 Vi har nå mottatt plan ang. adkomst til Furnesfeltet fra SKD. Planen sendes ut til 

berørte grunneiere og nærmiljøutvalget. 

 Hytte – Straumøyra. Vår advokat har sendt brev til beboernes advokat med 

forhåndsvarsel om pålegg om fraflytting. 

 Breporten. Utvalgsleder har vært på befaring og det er enda ikke ryddet opp. 

Enhetsleder vil invitere eier av anlegget til møte. 

 

 

Ari Tollånes (H) innvilget permisjon fra og med sak 66/14. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

063/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 

064/14 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

065/14 REFERATSAKER I PERIODEN 

066/14 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL 

067/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE FOTBALLHALL 

068/14 HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS 

BEHANDLING 

069/14 KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG 

070/14 ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN 

071/14 ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN 

072/14 BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG 

TIL ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG 

VASSDRAG OG FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK 

OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG 

073/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

074/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

075/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

076/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORKJØRETØY I UTMARK 

077/14 ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-

NYE VEINAVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/6781      

 Arkiv sakID.:   14/1559  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    063/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  09.09.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2014 godkjennes. 

 

 

PLUT-063/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/6780      

 Arkiv sakID.:   14/1558  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    064/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  09.09.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 189/14: 102/712 - RUBEN HELLAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, VESENTLIG TERRENGINNGREP PÅ EGEN TOMT I  FURULIA 2  

 

VEDTAK : 
 

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

grunnarbeidene i Furulia 2, G.nr. 102/712, som omsøkt. 

 

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

 

 

 

DPLU. 198/14: SØKNAD OM FRAVIKELSE AV MINSTEAREAL VED ELGJAKTA 

2014 - NEDREVANN / ØVREVANN BESTANDSPLANOMRÅDE (VALD NR. 3 OG 5) I 

FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune fraviker minstearealet ved jakt på elg med inntil 50 

% for vald nr. 3 Vatnbygda m.fl og vald nr. 5 Lakså m.fl. (Nedrevann / Øvrevann 

bestandsplanområde) for elgjakta 2014, jfr. § 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

15.02.2012. 

 

Det gis tillatelse til felling av inntil18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 3 og 

inntil 18 frie dyr i tillegg til ordinær kvote for vald nr. 5 for elgjakta 2014. 

 

 

 

DPLU. 199/14: FELLINGSTILLATELSE FOR ELG FOR JAKTA 2014 - LAKSÅ 

VESTRE VALD I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 



Fauske kommune godkjenner for 2014 et tellende areal på 5.150 dekar for elgvaldet 

Lakså Vestre. Minsteareal pr. dyr er 3.000 dekar. Kommunen fraviker minstearealet med 

inntil 50 % for Lakså Vestres vald for elgjakta 2014. 

 

For jaktåret 2014 tildeles totalt inntil 2 voksne okser og 1 kalv. Fellingstillatelsen er 

gitt i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012, §§ 9 og 21. 

 

 

 

DPLU. 200/14: 66/14 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR PROSESSUTRUSTNING I NYTT 

AVLØPSRENSEANLEGG, OG RIVING AV EKSISTERENDE RENSEANLEGG, 

ØSTERKLØFT, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

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

prosessutrustning i nytt avløpsrenseanlegg og riving av eksisterende renseanlegg, som 

omsøkt. 

 

Avfallsplan og sluttrapport må innsendes kommunen når rivingsarbeidet er ferdig. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Goodtech Environment AS godkjennes. 

Søknad om ansvarsrett fra AF Decom AS godkjennes. 

 

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

igangsettingstillatelse gitt 16.12.2013 i sak 170/13. 

 

 

 

DPLU. 202/14: KNUT HAGEN - TILBYGG TIL ENEBOLIG I 2 ETASJER, BRA, 1 ET: 

62 M2, 2 ET: 46 M2. AREALER ETTER TIL/PÅ-BYGG: 1 ET: BRA: 108 M2 OG LA: 95, 

2 ET: BRA: 92 M2 OG LA: 82 M2. SAMT NY FRITTSTÅENDE GARASJE, BRA: 35 M2 

PÅ EGEN TOMT I GYMNASVEIEN 4, G.NR. 103/310, 468 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 23-7, jvf. SAK10 §§ 12-5 og 14-2 

meddeles tillatelse til oppføring av til/påbygg til eneboligen, riving av eksisterende 

garasje og oppføring av ny frittstående garasje i Gymnasveien 4 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Brødr. Palmesen Ans for overordnet prosjektering og utførelse 

for hele tiltaket, unntatt utførende for ventilasjon, godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett for UTF balansert ventilasjon må innsendes kommunen. 

 

Økt tilknytningsavgift må innbetales til kommunen. (Regning vil bli tilsendt). 

 

 

 



DPLU. 203/14: 114/6 - TRULS MOAN OG EMILIE HELGESEN - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 154,8 M2, 

LA 143,8 M2, ÅSENG, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig på Åseng, Fauske gnr.114 bnr.6 som omsøkt. 

 

Geoteknisk rapport utarbeidet av Norconsult AS, datert 01.04.2014, rapport nr.3010027-

01, legges til grunn ved prosjektering og utførelse av tiltaket. 

 

Søknad om ansvarsrett for geoteknisk prosjektering fra Norconsult AS må innsendes. 

Foretaket har sentral godkjenning innen området, så kommunen kan gi en 

forhåndsgodkjenning, men for at det formelt skal være i orden må det søkes om 

ansvarsrett. 

 

Søknad om ansvarsrett fra ByggPartner AS, Norgeshus AS, A. Moan AS og Flexit AS 

godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Nico Håndverk AS, Ebbe 

Rørservice A/S og Ing.firma Knut Hævaker godkjennes. 

 

Tilknytningsavgift for vann må innbetales til kommunen (Regning vil bli tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 204/14: 119/1, FNR. 45 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

FOR EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE NR 119/1/45 I 

SULITJELMAOMRÅDET SØR FOR DAJA. ERVERVERE: LAILA HERNES OG 

VIDAR SIVERTSEN  

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til omsøkte fradeling av 

omsøkte areal på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/45 idet dette 

anses som forsvarlig med hensyn til vern om arealressursene og driften av eiendommen. 

En slik fradeling synes ikke å medføre drifts- og/eller miljømessige ulemper av betydning 

for jord- og skogbruket i området. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte hyttetomt på 1 dekar for 

eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/45. 

 

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

hyttetomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/45.  

 

 

 

DPLU. 205/14: 104/384 - MØLLNBERGET BORETTSLAG - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK - FASADEENDRING, OMBYGGING AV FLATE TAK TIL 



SALTAK PÅ 14 LEILIGHETER, FORDELT PÅ 4 BYGNINGER, MØLLNVEIEN 34 A - 

38 C, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c meddeles tillatelse til endring/ombygging 

av takkonstruksjon og taktekking på 4 leilighetsbygg i Møllnveien 34 A til 38 C, Fauske 

gnr.104 bnr.384 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Bygg Team Fauske AS og Dakark AS godkjennes.  

 

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

  

 

 

DPLU. 206/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BÅNDTVANGSBESTEMMELSENE FOR TAKSERING AV LIRYPE MED STÅENDE 

FUGLEHUND. 

 

VEDTAK : 
 

Fauske kommune gir i medhold av Lov om hundehold av 04.07.2003, §§ 9 og 6, Statskog 

SF dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for taksering av lirype med stående 

fuglehund på statsgrunn i Sulitjelmaområdet i tidsrommet 1. – 20. august for 2014 – 2015 

og 2016. 

 

 

 

DPLU. 209/14: 116/10 - BJØRN THOMAS JOHANSEN - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, TILBYGG BRA 9 M2 OG PÅBYGG BRA 15 M2 TIL ENEBOLIG, SAMT 

CARPORT OG OVERBYGG OVER INNGANGSPARTI, TOTALT BRA BLIR 161 M2, 

HERAV GARASJE 36 M2 OG TOTALT LA 121 M2, NEDRE TORTENLI, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg og påbygg til enebolig, samt flytting av uthus i Nedre Tortenli, Fauske gnr. 116 

bnr.10 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Brødr. Palmesen ANS og G.J. Bygg Ltd godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 210/14: 104/690 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE - SERVICEBYGG BRA 103 M2 PÅ ERIKSTAD 

GRAVLUND, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 



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

oppføring av servicebygg på Erikstad gravlund, Fauske gnr.104 bnr.690 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra A. Moan AS godkjennes. Søknad om lokal godkjenning og 

ansvarsrett fra SaltenBygg AS, Fauske Rør A/S, Nico Håndverk AS og Fauske Elektro 

AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 04.06.2014 i sak 196/14. 

 

 

 

DPLU. 212/14: 103/1322 FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV TILBYGG (TRENINGSROM) BYA 234 M2, BRA 220 M2, 

FAUSKE IDRETTSHALL, VESTMYRA, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

tilbygg til idrettshallen på Vestmyra, Fauske gnr.103 bnr.1322 som omsøkt. 

 

Dispensasjon fra utnyttelsesgrad innvilges, under forutsetning at idrettshallområdet tas 

med i den nye reguleringsplanen for skoleområdet. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS, Oras AS og Alucon AS godkjennes. Søknad 

om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Fauske Elektro AS godkjennes. 

 

Tiltaket gir økt tilknytningsavgift for vann- og avløp (Regning blir tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 214/14: STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, 

BRUKSENDRING AV BUTIKKLOKALENE I SJØGATA 68 TIL SERVERINGSSTED. 

G.NR. 103/413 

 

VEDTAK : 
 

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

bruksendring fra butikk/forretningsbygning (322) til serveringssted (531) i Sjøgata 68, 

G.nr. 103/413, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker, fra Søkertorget AS godkjennes.   

 

 

 

DPLU. 215/14: 119/1 - STATSKOG SF - PUNKTFESTE FOR GARASJE I BURSI 

SULITJELMA - ERVERVERE: STÅLE NERGÅRD OG HILDE PEDERSEN 

 

VEDTAK : 
 



Det gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkt punktfeste for 

garasje på gnr 119 bnr 1 i Børsimarka boligfelt i Fauske kommune.  

 

Avkjørsel og garasje plasseres slik at det ikke blir til hinder for bruk av busskur og 

bussens kjøremønster.  

 

 

 

DPLU. 216/14: 103/1359 - NAF GÅRDENE AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, BRANNSKILLE/LYDSKILLE/FASADEENDRING 

 

VEDTAK : 
 

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

arealer i forretningsbygget i Sjøgata 49, G.nr. 103/1359, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS, Rambøll Norge AS, Ing.firmaet L. S. Solland AS, 

Basis Bygg AS og Bygn.ing./Takstmann Tor Einar Sundnes AS godkjennes. 

 

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

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet, datert 13.02.2014, foreligger. 

 

 

 

DPLU. 217/14: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 84/47, 56 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Ole Martin Pettersen innvilges tilskudd på inntil kr. 16.900,- til drenering av 

jordbruksjord på gnr. 84/47, 56 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplaner 

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

 

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

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

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

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

1. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede 

kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning                    

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

 

 

 



DPLU. 218/14: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 

GNR. 83/2 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

Ole Martin Pettersen innvilges tilskudd på inntil kr. 4.400,- til drenering av jordbruksjord 

på gnr. 83/2 i Fauske kommune i henhold til søknad med grøfteplan jf. Forskrift om 

drenering av jordbruksjord. Det henvises for øvrig til saksutredningen. 

 

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

 

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er 

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

Forskrift om drenering av jordbruksjord. 

 

Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

 

Tillatelse til tiltaket gis ellers på følgende vilkår: 

Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredede kulturminner, 

skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning ( fylkeskommunen og/eller 

Sametinget) kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8. 

 

 

 

DPLU. 219/14: SØKNAD OM ANSVARSRETT FOR GRUNN- OG 

TERRENGARBEIDER PÅ TOMT I MOEN, G.NR. 85/71 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 22-3, jvf. SAK10 § 9-1 meddeles lokal 

godkjenning og ansvarsrett til Åge Løkås & Sønner AS for fagområdene PRO/UTF for 

opparbeidelse av vei til tomten, G.nr. 85/71, som omsøkt. 

 

Det viser for øvrig til vedtak i sak 184/12, datert 03.012.2012. 

 

 

 

DPLU. 220/14: 103/1564 - GUNVALD JOHANSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, TILBYGG REMA1000, BRA: 1305 M2, TIL 

EKSISTERENDE FORRETNINGSBYGG (BRA: 3519 M2), I TERMINALVEIEN 7. 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles tillatelse til oppføring 

av tilbygg til eksisterende forretningsbygg i Terminalveien 7, G.nr. 103/1564, som 

omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS, G. Johansen Bygg AS, Sweco Norge AS og 

Ramboll Norge AS godkjennes.  

 



Samtykke fra Arbeidstilsynet av 18.06.2014 foreligger. 

 

Gang- og sykkelveger må ferdigstilles før brukstillatelse av tilbygget innvilges. 

 

 

 

DPLU. 221/14: 102/577 - ENTERTAIN INVEST AS - SØKNAD OM 

RAMMETILLATELSE, VESENTLIG ENDRING AV DRIFT AV FORRETNINGSBYGG 

I LYNGVEIEN 2. 

 

VEDTAK : 
 

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

bruksendring av lokalene i Lyngveien 2 til boligformål som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS godkjennes. 

 

I medhold av PLB § 19-1 og 19-2, jvf. TEK10 § 14-7 4. ledd, meddeles dispensasjon fra 

kravene til energiforsyning i boligbygg, som omsøkt.  

 

 

 

DPLU. 222/14: 119/1, TOMTENR. 9788 - STATSKOG - SØKNAD OM FRADELING AV 

TOMT FOR EKSISTERENDE HYTTE VED NORDENDEN AV KJELVATNET  I 

SULITJELMAOMRÅDET. ERVERVER: HARRY PEDER WILLUMSEN 

 

VEDTAK : 
 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for fradeling av omsøkte hyttetomt på 1 dekar for 

eksisterende hytte med tomt nr 9788 ved nordsiden av Kjelvatn. 

 

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

hyttetomt på 1 dekar for eksisterende hytte med tomt nr 9788. 

 

Som betingelse for tillatelsen settes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 at 

tomtegrensa ikke må komme nærmere vannkanten ved Kjelvatnet enn 8 meter på det 

nærmeste. Dette av hensyn til friluftsferdselen langs vatnet. 

 

 

 

DPLU. 223/14: LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 

 
Med hjemmel i motorferdselsloven §6 innvilges følgende dipensasjon: 

 

Svein Birkelund v/Bård Olsen  i Nordlandsfly, innvilges inntil 7 landinger på gnr 60/bnr 

3 

1. Landingene må foregå på hverdager mellom 07:00 og 23:00 



 

 

 

 

DPLU. 225/14: 104/843 - ERIKSTADVEIEN 70 AS - SØKNAD OM ENDRING AV 

ANSVARSRETT FOR BRANNPROSJEKTERING AV LEILIGHETSBYGG I 

ERIKSTADVEIEN 70 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 23.1 og 23-5 meddeles ansvarsrett for 

Nordland Teknikk AS for prosjektering av brannkonsept for leilighetsbygget i 

Erikstadveien 70, G.nr. 104/843, som omsøkt. 

 

Tidligere gitt ansvarsrett gitt til Rambøll Norge AS i samme sak opphører.  

 

 

 

DPLU. 226/14: 103/31 - AMFI BYGG FAUSKE AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN - INNREDNINGSARBEID I 3. ETG. 

 

VEDTAK : 
 

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

av kontorlokalene i 3. etasje på Amfi Fauske, G.nr. 103/31, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS, Caverion Norge AS, Aktiv Sprinkler AS, 

Rørleggern Fauske AS, Fauskebygg AS, GK Norge AS og Alucon AS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Lettbyggteknikk AS, Nico Håndverk AS 

og AS Stillas og Betongservice AS godkjennes. 

 

Samtykke fra Arbeidstilsynet, datert 06.06.2014, foreligger. 

 

 

 

DPLU. 227/14: 103/1562 - FAUSKE HANDELSPARK - NYE SKILT FOR JYSK, SAMT 

PLASSERING AV FLAGGSTENGER 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 20-1 i) og 23-1 meddeles tillatelse til 

montering av reklameskilt på fasadene på Fauske Handelspark, G.nr. 103/1562, samt 

oppføring av 3 nye flaggstenger langs eksisterende rekke. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra SkyltSpektrum AB godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 228/14: SØKNAD OM LANDING MED HELIKOPTER I UTMARK 

 



VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Motorferdsellovens § 6 innvilges følgende dispensasjon: 

 

1) Småkraft as, Bergen, innvilges dispensasjon for bruk av helikopter i tidsrommet 20. 

til 31. august 2014 fra Stormoen til inntaket ved Litle Tverråga i forbindelse med 

befaring med NVE. Det tillates inntil 6 landinger v/Litle Tverråga. 

Ferdselen skal foregå fra Stormoen, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

2) Flygingen må foregå på hverdager i tidsrommet kl 07:00 og kl 22:00. 

 

3) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere. 

 

 

 

DPLU. 229/14: 102/712 - RUBEN HELLAND - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV BOLIG M/ TO BILEILIGHETER, HOVEDLEILIGHET 

BRA=LA 185 M2, BILEILIGHETER  BRA 44,5 M2/LA 34 M2 OG BRA 67,5 M2/LA 56 

M2, TOT. BRA 297 M2/LA 275 M2, FURULIA 2, FAUSKE   

 

VEDTAK : 
 

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

med to bi-leiligheter i Furulia 2, Fauske gnr.102 bnr.712 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Mesterbygg Bodø AS og Rørleggern 

Fauske AS godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Isaksen AS godkjennes. 

Tidligere tildelt ansvarsrett i samme byggesak for Larssen Maskin AS videreføres.  

 

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

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

 

 

DPLU. 230/14: FAUSKE TRELAST - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

TILBYGG I 1 ETASJE TIL FORRETNINGSLOKALE, BRA: 407 M2. EKSIST. BRA: 

1287 M2 OG OPPFØRING AV KALDLAGER BRA: 163 M2, SAMT RIVING AV 

GAMMELT KALDLAGER BRA: 160 M2,  I HÅNDVERKSVEIEN 3, FAUSKE G.NR. 

103/1297 

 

VEDTAK : 
 

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

frittstående reol samt oppføring av tilbygg og ny frittstående reol i Håndverksveien 3 som 

omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS og Dahl-Bygg AS godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Finneid Sveis AS og Fauske Trelast AS 

godkjennes. 



 

Arbeidstilsynets samtykke av 13.08.2014 foreligger. 

 

Viser til Jernbaneverkets dispensasjon fra Jernbanelovens § 10, og viser til vilkåret om 

kravet til oppføring av 1,8 m sikkerhetsgjerde før tilbyggene kan tas i bruk. 

 

Økt tilknytningsavgift må innbetales til kommunen. Regning blir utsendt. 

 

 

 

DPLU. 232/14: SØKNAD OM KJØRING MED ATV I FINNEIDLIA 

 

VEDTAK : 
  

Etter avtale med Planutvalgets leder gjøres følgende vedtak: 

 

Med hjemmel i Motorferdselloven § 6 og nasjonal forskrift § 6 innvilges følgende 

dispensasjon: 

 

1)  Fauske kommune innvilges inntil 2 turer med ATV m/henger fra Finneid skole, 

eventuelt parkeringsplassen v/Furutoppen, opp til Memaurstad, jfr. vedlagte 

kartutsnitt, for transport at materialer og utstyr til etablering av fundament for 

skjeltersjå som skal settes opp som erstatning for gammel gapahuk. 

 

2) Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier 

 

3) Eventuelle terrengskader må repareres av søker. 

 

 

 

DPLU. 233/14: 103/517,518 ULF FLØNES - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK,OPPFØRING AV FELLES FRITTLIGGENDE DOBBELTGARASJE BRA 75 

M2, SAMT RIVING AV TO GARASJER BYGN.NR. 188874851 OG 188874894, 

VOLLGATA 10 OG 12, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for to garasjer 

bygn.nr.188874851 på gnr.103 bnr.518 og bygn.nr.188874894 på gnr. 103 bnr.517 som 

omsøkt. Rivingsavfall må leveres på godkjent avfallsmottak. 

 

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

felles frittliggende dobbeltgarasje over felles eiendomsgrense i Vollgata 10 og 12, Fauske 

gnr.103 bnr.517 og bnr.518 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Galvano Tia A/S godkjennes. Søknad 

om ansvarsrett som selvbygger for Ulf Flønes godkjennes, jvf. SAK 10 § 6-8. 

 

Dobbeltgarasjen vil komme nærmere enn 8 meter fra annen bygning, og må sikres mot 

brannspredning i henhold til TEK 10 § 11-6.  

 



 

 

DPLU. 234/14: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Motorferdsellovens § 6 innvilges følgende dispensasjon: 

 

1) Fauske kommune v/folkehelserådgiver innvilges inntil 3 landinger i området 

v/Memaurstad i Finneidlia i tidsrommet fra 25. til 5. september 2014. 

 

2) Flygingen må foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22.00. 

 

3) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

 

 

 

DPLU. 235/14: 103/622 - INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV FRITTLIGGENDE CARPORT- OG 

BODREKKE MED 8 ENHETER BRA 182,5 M2, BYA 192 M2 I MALMVEIEN 1 OG 3, 

FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

carport- og bodrekke i Malmveien 1 og 3, Fauske gnr. 102 bnr.622 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Grønås Bygg A/S godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 236/14: LANDINGSTILLATELSE HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Motorferdsellovens § 6 innvilges følgende dispensasjon: 

 

1) Technogarden v/Daniel Karlsson, Sandvika, innvilges 1 landing i området 

v/Kvanntotinden i Skoffedalsfjellet i tiden 27.8. – 5.9.14. 

2) Flygingen må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

3) Grunneiers tillatelse må innhentes av søker. 

 

 

 

DPLU. 237/14: 103/985 FAUSKE VIDEREGÅENDE SKOLE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 3, INNVENDIGE SKILLEVEGGER OG 

TAKTEKKING, VERKSTEDHALL 

 

VEDTAK : 



 

I medholds av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 23-1 meddeles igangsettingstillatelse 

for innredningsarbeider og taktekking på Fauske Videregående Skole, Gymnasveien 5, 

som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Protan Tak AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse, gitt i sak 033/13 datert 23.04.2013, samt 

igangsettingstillatelser i sakene 055/13 og 110/13, datert 28.04.2013 og 26.09.2014. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-064/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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PLUT-065/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Referatet ble enstemmig tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS AREALDEL 

   

 
Vedlegg: -Planprogram 

-Høringsuttalelser (se vedlagt oversikt- uttalelser som vedrører planprogrammet er lagt ved, 

uttalelser til arealplanen ligger på saksbehandlers kontor til gjennomlesning) 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har tidligere annonsert igangsetting av arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel. Frist for å gi innspill til oppstartmeldingen var satt til 20.06.14.  

 

Arealdelen er en del av kommunens langsiktige planlegging, og skal gi overordnede rammer for 

forvaltning av arealer og andre naturressurser. Arealdelen viser altså bruk og vern av 

kommunens arealer, både på sjø og land og består av plankart med utfyllende bestemmelser og 

retningslinjer.  

 

Arealdelen er juridisk bindende og vil være bestemmende for hvilke arealer som skal avsettes til 

bl.a. byggeformål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse, landbruk, natur, friluftsområder og 

infrastruktur.  

 

I forbindelse med planarbeidet er forslag til planprogram utarbeidet. Planprogrammet redegjør i 

hovedsak for målsettinger, utfordringer og utredningstemaer i planprosessen samt behov for 

konsekvensutredninger (KU) og framdrift for arbeidet.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 sier:  

 

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften: 

b)kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, 

jf. plan- og bygningsloven § 20-4.  

 

For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en Konsekvensutredning (KU), jf. 

vedlagt forslag til planprogram.  

 

Planprogrammet legges altså nå frem for kommunestyret for egengodkjenning. Vedtatt 

planprogram vil da legge føringen for administrasjonens videre arbeid med plankartene med bl.a. 

vurdering av konkrete innspill/registreringer til arealplanen.  

 

Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter.  

 



Saksopplysninger:  

 

Det er fremmet forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Forslag til planprogram ligger vedlagt og er på  12 sider.  

 

Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 06.05.14 – 20.06.14.  

 

Det er innkommet 35 innspill/merknader til planoppstarten / planprogrammet.  
 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Utover innspill/merknader direkte til planprogrammet inneholder de fleste innspill og 

momenter som hører mer sammen med øvrige innspill til arealplanen. Det være seg 

innspill som for eksempel går på lokalisering/omfang av ny bebyggelse.  

 

Innspill som ikke direkte knyttes til forslag til planprogram vil ikke bli vurdert her. Disse 

vil bli vurdert i neste fase etter at planprogrammet er vedtatt. Hver enkelt merknad som er 

inngitt er vedlagt i sin helhet eller som komprimert utdrag (merket kursiv) og deretter er 

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

 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland.  
 

Miljø-planfaglig innspill 

Av beskrevne antatte problemstillinger i planprogrammets kap. 7, leser Fylkesmannen at 

utviklingen av tettstedene i kommunen er spesielt fremhevet. Det bør vurderes om ikke 

byutvikling, og særlig sentrumsutvikling, i større grad bør tydeliggjøres som et 

hovedfokusområde i forbindelse med denne revisjonen. I denne sammenheng vil i så fall 

samordnet areal- og transportplanlegging stå sentralt. Det vil være et viktig mål for 

planleggingen å sikre tilstrekkelig boligutbygging. Dette vil være i tråd med sentrale føringer om 

økt fokus på fortetting og lokalisering av boliger sentralt i byer og tettsteder, samt ved 

kollektivknutepunkt. 

 

Dersom det ikke i kommunens samfunnsdel er laget et arealregnskap som avklarer arealreserver 

og arealbehov til blant annet boliger og næring, og satt opp mål for utbyggingsvolum og 

utbyggingsmønster, bør dette inngå i arbeidet med kommuneplanens arealdel (veileder T-1492 

Kommuneplanprosessen). Selv om bærekraftig by- og tettstedsutvikling tilsier fortetting, reiser 

også fortetting en del problemstillinger. Det er derfor viktig at man i fortettingen etterstreber 

god nok kvalitet, jfr. veileder T-1267, med tanke på blant annet grønnstruktur, 

uteoppholdsarealer, støyforhold (jfr. T-1442/2012) mv. Det er videre viktig at det fokuseres på 

folkehelse for å møte befolkningsutviklingen, og at dette også legges til grunn for å se på bl.a. 

dimensjonering og lokalisering av ulike typer av bolig, samt kvalitets- og funksjonskrav til 

innholdet i boligområder. 

 

Fylkesmannen registrerer at kommunen skal vurdere utleggelse av mindre arealer til 

hyttebygging. Som grunnlag for lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør tilgjengelige tomter i 

nærliggende områder synliggjøres, slik at areal ikke unødig omdisponeres til byggeformål.  



Arealregnskap bør legges til grunn også for kommunens vurdering av forslag til evt. nye  

områder med åpning for ny fritidsbebyggelse. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet bør konkretiseres nærmere, for å ivareta nasjonale mål og de sentrale 

utfordringene som er beskrevet. Dette gjelder bl.a. følgende forhold, jf. også veileder T-1493  

«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel».  

 Dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen.  

 Krav til arealregnskap, bl.a. over tilgjengelige næringsarealer og tomter til bolig- og 

fritidsbebyggelse i ulike deler av kommunen. Dette bør også inkludere potensiale som  

evt. kan frigjøres som følge av endret infrastruktur.  

 Krav til beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget for ulike fagområder, som biologisk 

mangfold, friluftsliv, landskap, støy m.v.  

 Krav til at det i nødvendig grad skal innhentes ny kunnskap, f.eks. i den grad nye 

utbyggingsforslag er kjent, samt annen kunnskap som er nødvendig for å etterkomme 

kravene i naturmangfoldlovens kap II.  

 Krav til dokumentasjon og begrunnelse fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en 

subjektiv begrunnelse for behovet for utbyggingstiltaket, i forhold til tilgjengelige 

muligheter i tilliggende områder.  

 Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

Landbruksfaglige innspill  

Fauske kommune er en stor landbrukskommune i Nordlandssammenheng. Det er derfor viktig at 

planen ivaretar landbrukets interesser på en god måte, og at det i planprosessen er et sterkt 

fokus på å unngå omdisponering av jordbruksarealer.  

 

Vi ber om at våre innspill under blir håndtert videre i planprosessen:  

 

 Til kapittel 5: Rammer, overordnete planer osv.  

Jordvern er av nasjonal og regional viktighet og kan med fordel innlemmes som en føring 

for planarbeidet. Føringene for jordvern finnes i Fylkesmannen i Nordland sin  

strategiske plan «Jordvern i Nordland».  

 

 Til kapittel 6: Antatte problemstillinger  

Kommunen har et ansvar for å bidra til at vi når nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. Kommuneplanens 

arealdel vil være et naturlig sted å legge grunnlaget for dette. 

 

Et svært viktig tiltak i så måte vil være å utpeke kjerneområder for landbruk, og særlig 

der det arronderingsmessig, klimamessig og jordkvalitetsmessig gir grunnlag for 

produksjonsøkning. 

 

Videre ber vi om at en konsekvensutredning jordvern/landbruk inneholder: 

 

For det enkelte utbyggingsområde: 

1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemlet over. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller ikke  

2. Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle 



gårdsdrift(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at 

restarealet blir så lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

3. Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall (daa omdisponert areal) 

 

For planen som helhet: 

1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemplet viser til fylkesmannens brev. 

2. En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål 

vedrørende jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig 

matproduksjon. 

3. Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Reindriftsfaglig innspill 

 

Konsekvensutredning  

Det er positivt at planens konsekvenser for reindrift skal utredes. Fylkesmannen ber om at også 

samlet belastning for reinbeitedistriktene vurderes jf. forskrift om konsekvens-utredninger 

vedlegg 3: Der hvor reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak 

innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes. 

 

Samfunnssikkerhet  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse), jf. pbl. § 4-3. Loven understreker viktigheten av en helhetlig planlegging for å unngå 

utbygging i risikoutsatte områder. I ROS-analysen skal alle risiko- og sårbarhetsforhold 

vurderes som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer 

i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Arealplanleggingen vil være en viktig anledning til å ta opp slike utfordringer og gjøre bruk av 

den kunnskapen om risiko som allerede foreligger (ras- og flomkartlegginger og andre 

utredninger). Hvor bør det angis hensynssoner? Hvilken betydning bør framtidige 

klimaendringer ha for arealbruken? 

 

Et fremtidig klima som er både varmere og våtere, stiller høyere krav til hvordan vi utformer 

våre omgivelser og dimensjonerer vår infrastruktur. Spesielt viktig er det å ta hensyn til 

endringer i skred- og flommønstre samt havnivåstigning. For Nordland er det beregnet en 

stigning i havnivå på mellom 70 og 100 cm frem til år 2100. Fylkesmannen i Nordland har laget 

oversikt over et verstefallsscenario for dimensjonerende stormflo i år 2100. I tillegg til oppgitte 

høyder må bølgepåslag tas med. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser 

Fylkesmannen er av den oppfatning av at mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig 

i planprosessene. Vi ber derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige 

myndigheter i konfliktfylte saker før saken sendes på offentlig ettersyn.  

 

Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. I saker som gjelder kommuneplaner vil 

vi anbefale at planforum benyttes som arena for konfliktavklaring. 

 



  



Vurdering/anbefalinger.  
 

Miljø- og planfaglige innspill. Sentrumsutvikling er et av de viktigste temaer som er beskrevet i 

forslag til planprogram og som det er planlagt å ha en egen prosess på. Her vil boligfortetting 

med kvalitet, veiløsninger, handel, gang/sykkelveier være tema.  

 

Det er ikke laget arealregnskap tidligere i Fauske kommune. Dette kan være et godt redskap for å 

kunne gjøre de rette valg med hensyn til behovet for nye  næringsarealer og være med å  avgjøre 

behovet for nye bolig- og fritidsboligareal. Nye boligareal er ikke planlagt å være tema i 

områdene utenfor tettstedene i kommunen.  

 

Krav til dokumentasjon som vi vil legge inn i planprogrammet for å nå nasjonale mål; 

Dokumentasjon av helsetilstanden, arealregnskap og dokumentasjon og begrunnelse fra 

forslagsstillere og samla virkning av planlagte forslag. 

 

Landbruksfaglige innspill.  

 

Jordvern er viktig i planprosessen. Vi vil derfor legge inn som føring i planarbeidet; 

Fylkesmannens strategiske plan «Jordvern i Nordland» og nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. 

  

Utpeking av kjerneområder for landbruk vil være et viktig tiltak for å sikre muligheten for 

framtidig matproduksjon og produksjonsøkning lokalt. Vi vil foreslå en faggruppe som 

innlemmer faglagene og fagkonsulenten innen landbruk som vil peke ut de viktigste 

landbruksområdene i kommunen. 

 

Kommunen har allerede en temakart hvor disse områdene er definert og vil danne grunnlaget for 

dette arbeidet. Gjøres dette tidlig, så vil det bidra til at vi unngår arbeidsbelastningen med å 

behandle innkomne innspill innen omdisponering av landbruksareal. Den foreslåtte faggruppen 

må også se på tiltak rundt bevaring av kulturlandskapet. 

 

Vi legger inn de punktene som Fylkesmannen ber oss ta inn i konsekvensutredning for  

jordvern/landbruk. 

 

Reindriftsfaglig innspill  

Vurdering av en samlet belastning for reindrifta vedrørende nye tiltak som berører 

reinbeitedistriktene.  

 

Samfunnssikkerhet  

Kravene til ROS-analyse vil bli fulgt for nye tiltak som tas med i planen og vurdere 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser. 

Fauske kommune deltar i styringsgruppa og vi er av den oppfatning at dette er et viktig tiltak for 

å lette planprosessene. Det setter krav til at vi har en god dialog tidlig i prosessen. Planforum og 

midtveishøring kan være gode tiltak. 

 

  



Innspill fra Nordland fylkeskommune  

 
Organisering og medvirkning 

Nordland fylkeskommune ber kommunen vurdere om det også bør være flere representanter fra 

politisk nivå i arbeidsgruppen for å sikre politisk og administrativ forankring og tett dialog. 

 

Metode 

Nordland fylkeskommune har videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en 

friluftslivskartlegging for kommunene i regionen. Vi ber om at dette kunnskapsgrunnlaget legges 

til grunn for konsekvensutredningen av temaene. 

 

Sentrumsutvikling  

Fylkesplanen har en satsing på sterkere regionsentra, herunder Fauske, som skal bidra til at 

disse gir gode offentlige og private tjenester til næringsliv og innbyggere. Dette stiller store krav 

til en godt tilpasset infrastruktur, framtidsretta byutvikling og gode samferdsels-løsninger.  

 

Fylkeskommunen er særlig opptatt av sentrumsutviklingen, og at alle aktører samordner og 

støtter opp under en positiv utvikling for sentrum. Sett i lys av de satsingene fylkeskommunen og 

andre er med på innen kollektivtrafikk og kulturhuset som er under planlegging, er det viktig at 

satsingen på et levende, attraktivt og funksjonelt sentrum er tydelig i den videre planleggingen.  

 

Økt handel i sentrumsområdene gir positive ringvirkninger for både handelen generelt og annen 

virksomhet, og vil bidra til å styrke byens regionale betydning. Derfor omfatter fylkesplanen 

også en juridisk bindende regional planbestemmelse om kjøpesentre.  

 

Det vises til regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. kapittel 7 Fylkesplan for 

Nordland. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for handel utenfor sentrum må det lages en 

handelsanalyse. Hovedtema i analysen må kartlegge hvilken økning i handel det kan forventes, 

og hvilke varegrupper dette gjelder. Det må utarbeide scenarioer som kan være relevante, samt 

det må fastsettes hvor mye, hva og hvor handel skal foregå. Det vises spesielt til punkt 4 i 

planbestemmelsen. 

 

Kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing, og fordelingen av handel mellom sentrum og 

andre handelsområder. Fauske har allerede etablert kjøpesenter utenfor sentrum og kommunen 

bør nøye vurdere den videre utviklingen, og hvilke varetyper som skal omsettes i de forskjellige 

områdene. Som regional utviklingsaktør er dette et viktig felt for fylkeskommunen.  

 

Fylkeskommunen ser at det blir viktig å legge opp til en diskusjon hva kommunen ønsker med 

sentrum av Fauske. Dette blir særlig aktuelt når E6 i tillegg planlegges lagt utenfor sentrum av 

Fauske. Det er positivt at kommunen ønsker å arrangere en workshop til høsten med fokus på 

utvikling av sentrum. 

 

Kommunen bør etablere et fleksibelt planverk som muliggjør at tiltak i størst mulig grad kan 

hjemles i kommuneplanens arealdel. Krav om reguleringsplan for enkelt tiltak i spredt bebygde 

strøk er i noen tilfeller lite hensiktsmessig og ressurskrevende. Kommunen bes ses til at tiltak 

som skal hjemles i kommuneplanen gis bestemmelser om omfang, størrelse og lokalitet. Tiltakene 

må i tillegg være utredet tilstrekkelig på kommuneplannivå. Hvis kommunen ønsker å legge til 

rette for tiltak i strandsonen langs sjø (100-meters beltet) må det skje etter plan. 

 



Kommunen bes om at planarbeidet forankres i kommunen slik at alle får et eierskap til den. God 

forankring vil medføre mindre ønske om å fravike planen gjennom dispensasjoner, som er 

ressurskrevende og som gir lite forutsigbarhet for næringslivet og befolkningen. 

 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer 

for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en forvaltningsplan med 

tiltaksprogram for perioden 2016-2021. Målsettingen med denne forvaltningsplanen er at man 

skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i fylket.  

 

Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i 

sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

 

Veien videre 

Kommunen er invitert til å presentere planforslaget ved deltagelse i planforum tidlig neste år før 

den legges ut til offentlig ettersyn. Neste møte i plannettverket legges til høsten og kommunen 

kan eventuelt ta opp aktuelle sammenhenger her. Det arrangeres årlig byromseminar i fylket.  

 

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet 

av ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter 

seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av 

konseptet som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case.  

 

Fauske kommune er oppfordret til å søke om å være vertskap for byromseminaret til neste år. 

Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen for eventuelt samarbeid om byrom-seminar 

i 2015. 

 

Kulturminnefaglig 

Det er så vidt vi kjenner til ikke gjort en helhetlig kartlegging av verneverdige nyere tids 

kulturminner i Fauske kommune. Så lenge en slik kartlegging/ registrering ikke er gjennomført, 

vil kunnskapsgrunnlaget for dette temaet være mangelfullt. Av kjente kulturminner er Sjønstå 

gård, Røvika ungdomssenter og Sulitjelmaveien fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, 

mens Klungset leir er under fredning. Et stabbur på Eivindgård Erikstad og et stabbur på Haug i 

Valnesfjord er automatisk fredet. Sulitjelma kirke er listeført av Riksantikvaren som særlig 

verdifull kirke. Kulturmiljøet Jakobsbakken er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan, og 

det samme gjelder noen bygninger og miljøer i Fauske sentrum, bl.a. Teletunet og Fauske 

bygdemuseum. 

 

Måter å sikre kulturarven i kommuneplanens arealdel  

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap kan sikres i kommuneplanen på flere måter:  

 Ved bruk av hensynssoner med bestemmelser eller retningslinjer  

 Bestemmelser til arealformål 

 Generelle bestemmelser 

 

Det anbefales at fredete kulturminner - og kulturminner som er under fredning – synliggjøres på 

plankartet ved bruk av hensynssone d), båndlegging etter kulturminneloven (kode H730). 

 

Fauske kommune bør vurdere om andre viktige kulturmiljøer og kulturlandskap bør synliggjøres 

og gis et vern gjennom bruk av hensynssone c) sone med særlige hensyn til bevaring av 



kulturmiljø eller landskap (H570), og med tilknyttede retningslinjer for å ivareta interessene. 

Slik hensynssone kan også benyttes for å ivareta miljøet rundt fredete kulturminner.  

 

Nordland fylkeskommune anbefaler sterkt at Fauske kommune benytter anledningen revisjonen 

av kommuneplanens arealdel gir til å gi viktige bygnings- og kulturmiljøer i Sulitjelma et vern. 

 

Det gamle gruvesamfunnet Sulitjelma representerer en svært viktig og unik kulturhistorie i  

Nordland. Det gjenstår fremdeles enkeltminner og helhetlige miljøer som er av stor verdi, men 

det haster med å gi disse et juridisk vern, slik at ikke kulturminneverdiene forvitrer litt etter litt. 

Vi ser at det skjer uheldige endringer, ved riving av historisk verdifulle bygg som den gamle 

folkeskolen og realskolen, og det er vesentlig å få de kulturminneverdiene som gjenstår sikret på 

en best mulig måte. Det anbefales at viktige miljøer og helheter markeres med hensynssone for 

kulturmiljø og gis et vern gjennom retningslinjer og bestemmelser.  

 

Også den listeførte Sulitjelma kirke kan med fordel synliggjøres som hensynssone c). 

 

Alternativt til markering av hensynssoner på plankartet – noe som ikke alltid er hensiktsmessig 

fordi det kan gå ut over lesbarheten -kan det utarbeides et temakart for kulturminner. For 

verdien av kommuneplanens arealdel som informasjonskilde i forhold til kulturminner, vil et 

temakart/en temaplan med oversikt over fredete kulturminner og kulturminner som er regulert til 

bevaring, samt over kulturminner som eventuelt skal vernes, være nyttig. Generelle 

bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet 

kulturmiljø, og til estetiske forhold og miljøkvaliteter, kan gis i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-9 nr. 7 og 6. 

 

Krigskulturminner  

Det fins en rekke krigskulturminner av stor regional/nasjonal verdi i Fauske kommune. Det 

gjelder i første rekke kulturminner tilknyttet byggingen av ”den arktiske jernbanen” 

(Polareisenbahn). 

 

Klungset leir er under fredning av Riksantikvaren og må reguleres som hensynssone d.  

 

Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner 

Ønsker kommunen imidlertid en fullstendig avklaring av alle eventuelle konflikter i områder som 

reguleres til bebyggelse og anlegg allerede på kommuneplanstadiet, er dette fullt mulig. 

 

”Systemet vil innebære at en kommune kan få frigitt områder til utbygging gjennom behandling 

av kommuneplanen. Det vil være opp til kommunen å vurdere hvorvidt en ønsker å bruke 

ressurser til å undersøke kulturminneinteressene slik Kml [kulturminneloven] § 9 forutsetter, 

allerede i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen. I tilfelle dette ønskes, vil kommunen 

på vanlig måte måtte bære kostnadene i medhold av Kml § 10.” 

 

Samferdselsfaglig 

Når det gjelder utkastet til planprogram savner vi et større fokus på transportløsninger, spesielt i 

forhold til kollektivtransport. Under punkt 8 om konsekvensutredninger, er det tatt med noe om 

transportløsninger og kommunikasjon. Vi ønsker at dette også får et større fokus i forhold til 

temaene for planarbeidet under punkt 7 i planprogrammet, «Antatte problemstillinger». 

 

Folkehelsefaglig 

Fauske kommune inngår nå ny avtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.  



kommunen. I den forbindelse er det i arealplanarbeidet viktig at områder som tettstedsnære 

friluftsområder, grønne korridorer til marka, parker og grøntområder i byen, byrom og sosiale 

møteplasser for alle, skoleområder, m.m. få et særskilt fokus. Videre bør kommunene tenke gåing 

og sykling som en reel transportform innenfor plangrensen, og vurdere om det skal utarbeides 

plan for sammenhengende gang- og sykkelveger som en del av arealdelen. Trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet for alle er temaer som er viktige å belyse under planprosessen. 

 

Mineralfaglig  

I Fauske kommune finnes det flere forekomster av mineraler og metaller som NGU anser til å 

være av nasjonal betydning. Dette gjelder blant annet kobber i Sulitjelma, og marmor og 

dolomitt i Løvgavlen. 

 

Nordland fylkeskommune viser i denne sammenhengen til at kommunen, NGU og  

fylkeskommunen samarbeider om et kartleggingsprosjekt for mineraler i Fauske kommune.  

Prosjektet vil gi bedre arealavgrensninger av forekomster, og verdivurdering av disse. Nordland 

fylkeskommune ber kommunen legge denne nye kunnskapen til grunn for kommuneplanens 

arealdel. Videre ber vi kommunen vurdere hvordan arealplanen kan brukes som verktøy for å 

sikre viktige mineralressurser. Kommunen bør spesielt vurdere om bruk av hensynssoner etter 

plan- og bygningsloven kan være hensiktsmessig.  

 

Boligpolitisk 

Vi vil for øvrig be Fauske kommune vurdere å ivareta de boligpolitiske oppgavene gjennom en 

egen helhetlig boligpolitisk plan for kommunen. Nordland fylkeskommune og Husbanken Region 

Bodø kan på ulike måter være behjelpelig i et slikt planarbeid. 

 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Organisering og medvirkning  

Fylkeskommunen ber om at det vurderes om det bør være flere representanter fra politisk nivå i 

arbeidsgruppen for å sikre politisk forankring og tett dialog. 

 

God forankring er viktig for å få god forståelse for planens intensjoner og dermed få færre 

ønsker om dispensasjoner. Ledergruppen i kommunen har fått presentert forslaget til 

planprogrammet og vil bli involvert i det videre arbeidet. Enhetslederne vil også involveres, dette 

for å skape en helhet i planleggingen. 

 

Metode 

Friluftskartleggingen for kommunene legges til grunn i konsekvensutredningen. 

 

Sentrumsutvikling 

Fylkeskommunen framhever satsingen på sterkere regionsentra og er særlig opptatt av 

sentrumsutvikling. I den forbindelse står kjøpesenteretablering utenfor sentrum sentralt og 

utarbeidelse av handelsanalyse som viser sidene ved handelens påvirkning og utvikling. Vi har i 

dag en handelsanalyse som vi kan bygge videre på og få utredet de punktene som 

fylkeskommunen beskriver.  

 

 



Av generelle ting vil vi påpeke at rullering skal ta høyde for klimaendringer og sikring av god 

vannkvalitet i sjø, elv grunnvann og kystvann. Forvaltningsplanen som nå er under utarbeidelse 

vil være et godt grunnlag for dette arbeidet. 

 

Kulturminnefaglig  

Fauske kommune har ikke gjennomført en helhetlig kartlegging av verneverdige kulturminner. 

Kommunestyret har vedtatt å få utarbeidet en kulturminneplan i kommunen, noe som vi ikke 

tidsmessig vil klare å gjennomføre i rulleringsperioden.  Vi skal sikre de kjente kulturminnene 

både de som er fredet og viktige kulturminner gjennom bruk av hensynssoner. SEFRAK–

registreringen vil være et viktig hjelpemiddel vedrørende bygg. 

 

Her vil vi sette ned en faggruppe med representant fra enhet kultur og lokale ressurspersoner. 

 

Mineralfaglig 

Her vil vi legge til grunn det som framkommer i kartleggingsprosjektet for mineraler i Fauske  

kommune og synligjøre dette med bruk av hensynssoner eller bruk av eget temakart. 

 

Boligpolitisk 

Utarbeidelse av boligpolitisk plan eller minst en boliganalyse vil vi ha som mål i denne 

rulleringen. Her er det nedsatt en faggruppe med kommunalsjefen for pleie og omsorg og de som 

har boligansvar i kommunen. 

 

Veien videre 

Her vil vi følge opp den gode dialogen vi har med fylkeskommunen gjennom avklarende møter, 

presentere planforslaget i planforumet på nyåret og bruke plannettverket. Vi er også veldig 

fornøyd med at fylkeskommunen stiller seg disposisjon for de ønsker og behov vi vil ha i 

rulleringen og at de vil gjennomføre høstens workshop. Vi vil også søke om vertskap for 

byromseminaret i 2015, som kan være meget nyttig for utviklingen for Fauske sentrum 

 

 

Innspill fra NVE 

Byggegrensen kan differensieres ut fra vassdraget og omgivelsenes karakter. For små bekker 

anbefaler NVE at det minimum opprettholdes en bredde på 20 meter, også i tettbygde strøk. 

Dette kan innarbeides med bestemmelse eller hensynssone. 

  

Alle vassdrag med årssikker vassføring bør merkes tydelig i plankartet. NVE anbefaler at 

kommunen bruker arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf PBL § 11-7 nr.6 til å 

merke alle vann, elver og bekker. 

 

Energianlegg 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, men skal vises 

som hensynssone i plankartet. Mindre kraftledningsanlegg innenfor områdekonsesjonene faller 

innenfor virkeområdet til PBL og kan avsettes i plankartet som teknisk infrastruktur. 

 

Flom- og skredfare 

I KU/ROS-analyse må det gå frem hvilke vurderinger som er gjort av flom- og skredfare for det 

enkelte byggeområde. Hvis mulig bør bebyggelsen styres vekk fra fareområder, ellers må det ev. 

stilles krav om nærmere fareutredning og sikringstiltak på neste plannivå. Alle fareområder som 

berører planlagte eller eksisterende byggeområder skal vises som hensynssoner, med 



bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt fremme innsigelse dersom dette ikke er 

gjennomført. 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Flom- og skredfare  

I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet krav til fareutredning og sikringstiltak i neste 

plannivå. Fareområder som berører planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i 

plankartet med hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt 

fremme innsigelse hvis ikke dette blir gjort. 

 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, legges inn som 

hensynssone i plankartet. 

 

De ovennevnte punkter tilbyr NVE et møte for en nærmere gjennomgang og hvordan disse kan 

innarbeides i planen. 

 

Fauna - innspill/merknader 

Pkt. 5 Arbeidsgruppens sammensetning.  

Næringslivet bør tilbys en representant i arbeidsgruppen. Alternativt bør næringslivet inviteres 

til å tiltre prosjektgruppen når forhold som berører næringslivet og etablering skal behandles. 

Vurder om frivilligheten bør tilbys det samme. 

 

Sett med Fauna KFs øyne bør det allerede i planprogrammet gjøres klart at det skal opprettes en 

faggruppe for «Næring og matproduksjon». Fauna KF kan, om ønskelig, lede arbeidet på vegne 

av Fauske kommune. 

 

6.3 Nasjonale føringer -Under avsnittet som lister relevante stortingsmeldinger bør følgende tas 

med/vurderes:  

 

• St meld nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk  

• St meld nr 17 (2012-2013) Byggje – bu – leve. En budstadspolitikk for den  

einskilde, samfunnet og framtidige generasjoner.  

• St meld nr 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk.  

• St meld nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.  

• Nærings- og handelsdepartementet: Strategi for mineralnæringen (2013) 

 

 Næring og sysselsetting.  

Fauske kommune skal i den kommende planperioden aktivt legge til rette for økt 

næringsetablering og utvikling av eksisterende næringsliv. Næringsarbeidet kan ikke sees isolert, 

men i sammenheng med alt annet utviklingsarbeid i kommunen. Det er en forutsetning for 

utvikling at det til enhver tid finnes gode, opparbeidede næringsarealer tilgjengelig. Det er et 

økende behov for næringsarealer i Salten.  

 

Nærhet til Bodø gjør at Fauske ligger svært gunstig for å ta unna deler av etterspørselen etter 

næringsarealer der. Dette kan oppnås gjennom så vel regulering av nye næringsarealer som ved 

å forskuttere kostnadene ved å klargjøre attraktive næringstomter til etablering av både mindre 

og større virksomheter, slik at tomtene står klare for interessenter. Det er viktig å holde minst ett 

stort område klart, skulle en forespørsel rettes til kommunen om tyngre etableringer. Slik vil 



kommunen kunne oppnå interesse, raskere etablering av nye virksomheter samt utvidelse av  

eksisterende. Det må også, i nært samarbeid med transportbedriftene, legges til rette for 

utvidelse av eksisterende eller bygging av ny intermodal godsterminal i tilknytning til E6, RV80 

og jernbane.  

 

Fauna KF mener arkitektonisk og estetisk utforming bør inngå i verdi- og 

konsekvensutredninger. Begrunnelsen i planprogramutkastet for å stryke denne faktoren, er at 

Fauske kommune mangler retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å vurdere dette. Fauna 

KF er ikke enige i begrunnelsen. Eventuelle mangler bør gjøres noe med, heller enn å gi opp å ta 

hensyn til essensielle faktorer i utforming av landskap, infrastruktur og bygg. Arkitektur og 

estetikk kan være viktige forhold i prosessen med å etablere stolthet og eieforhold til steder hos 

befolkningen. 

 

Vurdering /anbefalinger  
 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Fauna foreslår en faggruppe for Næring. Næringsarealer er et av fokusområdene og bør av den 

grunn behandles i arbeidsgruppen. Representanter fra næringslivet vil bli invitert til 

arbeidsgruppen når relevante saker skal tas behandles. 

 

Næring og sysselsetting  

Innspillene her vil tas med i den videre planprosessen. 

 

Matproduksjon  

Jordvern vil bli gitt høy prioritet i arealdelen og landbruket vil bli involvert i en egen faggruppe. 

 

Verdi og konsekvensutredning 

Konsekvensutredning vedrørende arkitektoniske og estetiske utformingen vil være vanskelig å 

gjennomføre da kommunen ikke har klare retningslinjer for dette. De bygninger og steder som er 

gitt vernestatus og gitt vern gjennom plan og bygningsloven vil selvfølgelig bli tatt hensyn til 

samt bygninger og miljøer som er med i SEFRAK- registeringen. 

 

Fritidsområder og fritidsbebyggelse  

Det legges ikke opp til nye hytteområder. Fortetting av eksisterende kan være aktuelt gjennom å 

legge ut mindre hyttefelt i disse. 

 

 

Mange av innspillene i høringsuttalelsen berører arbeidet med selve arealplanen og vil bli tatt 

med videre i prosessen med rullering av arealplanen. 

 

Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning  

DMF er svært positiv til forslaget om å utarbeide temakart for kartlegging av grus/stein, 

mineraler og metaller. 

 

Innspill fra Nordland fiskarlag, Per Arne Mikkelsen, Rolv Sigurdsen 

Høringsuttalelsene fra disse 3 omhandler sjøarealene. Fiskeriene er en viktig næring ikke minst 

akvakultur, i Fauske kommune. Alle tre ønsker å få tatt ut lokaliteten i Bjørkvika. 

 



Vurdering/anbefaling: I denne rulleringen er ikke sjøarealene fokusområde. Disse arealene bør 

også planlegges i samarbeid med de andre kommunene som grenser til Skjerstadfjorden, Bodø 

og Saltdal, dette for å få en helhetlig forvaltning av fjorden. 

 

Innspill fra Statens vegvesen 

Påpeker at det er en klar sammenheng mellom antall avkjørsler og trafikkulykker og viser til 

Rammeplan for avkjørsler vedtatt av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i 1999. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel ikke legger opp til en annen holdningsgrad til ny 

bolig- og fritidsbebyggelse enn det Statens vegvesen godkjenner ved søknader om avkjørsler 

etter vegloven. SV ber om at fv.530 Røvika – Strømsnes og fv. Finneid – Grønli har streng 

holdningsgrad i bestemmelsene til arealdelen.  

 

Hvis det gjøres endringer i kommuneplanens arealdel som berører riks- og fylkesvegene eller 

arealbruk langs disse vegene, er det viktig at dette drøftes med oss før den offentlige høringen. 

Dermed kan vi unngå innsigelser og at planprosessen blir unødig forsinket. 

Under tema til utredning må vegtrafikkstøy tas med. 

 

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune skal i rulleringen følge opp rammeplan for avkjørsler. 

Vi legger til grunn en streng holdningsgrad til avkjørsler i bestemmelsene for de nevnte veier. 

Drøftinger med vegvesenet vil skje i planforum og i egne møter. Vedrørende ny trase for E6 har 

kommunestyret gjort vedtak om at arbeidet skal starte og at det opprettes en dialog med Statens 

vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet i NTP for 2018-2023. Under tema til utredning tas 

vegtrafikkstøy med. 

 

Innspill fra Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Workshops, åpne møter og stedsutviklingsmøter bør gjennomføres som seminarer, gjerne støttet 

av ekstern ekspertise. Strømsnes sentrum undergår så omfattende endringer, som allerede er 

vedtatt eller under utførelse, at det viktig å få et bedre grep om helheten. Flere prosjekter (f eks 

Fossumkollektivet, ny butikk, ny skole/hall, Hjerteløypa) planlegges uten at ferdsel for myke 

trafikanter, folkehelse, sosiale uterom, felles byggeskikk og alminnelig forskjønnelse blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til. Veitrafikkløsningen er også historisk betinget da svært få tilpasninger er 

utført i forbindelse med omleggingen av RV80. Et stedsutviklingsseminar for Valnesfjord bør 

komme tidlig i prosessen. VNMU finner det naturlig å involvere ekspertise som f eks 

landskapsarkitekt, og ikke minst befolkningen, i utformingen av et nytt sentrum. 

Bolystprosjektets 50+ undersøkelse har fortalt oss at Valnesfjord har for få leiligheter på 

Strømsnes, eller i stedets umiddelbare nærhet. Det må settes av mer areal til noen framtidige 

leilighetsbygg, herunder flere omsorgsboliger. 

 

I Strømsnes-området bør det tillates en betydelig høyere utnyttelsesgrad av tomtene enn tilfelle 

er i dag. Dette gjelder spesielt tomter som er aktuelle for leilighetsprosjekter.  

Deler av dagens skoletomt bør reklassifiseres til boligområde, eventuelt bolig/næring, etter at 

nyskolens tomtegrenser er klare. Hvis den nye skoletomten ikke skulle være klar før arealdelen 

avsluttes, bør dette likevel ikke forsinke ønsket boligutvikling i dagens skolebygg. 

Valnesfjord nærmiljøutvalg er positiv til flere fritidsboliger i bygda. Vi mener fritidsbeboerne 

tilfører bygda og kommunen mye positivt. Det bør åpnes for mer hyttebygging i Øvre Valnesfjord 

og det bør åpnes for ett eller flere sjøhusanlegg på strekningen Røvika-Alvenes. Bynære 

fritidsboliger er miljø- og klimavennlig fordi brukerne slipper å reise så langt for å gjennomføre 

fritidsaktiviteten sin. 

Vurdering/anbefaling  



Workshop/stedsutviklingsseminar vil være en god arbeidsform for å kunne få en god 

medvirkning i planleggingen rundt de tema som framkommer i uttalelsen fra nærmiljøutvalget. 

Strømsnes har et annet utgangspunkt nå som rv 80 er lagt om. Dette gir muligheter som det er 

viktig å få belyst for å få fram de gode løsninger for Strømsnes, Valnesfjord og kommunen. De 

andre innspillene i uttalelsen tas med i planprosessen. 

 

Innspill fra Nedre Valnesfjord grunnneierlag 

Grunneierlaget har innspill om viktigheten av jordvern og spesielt i området Røvik-Strømsnes og 

at under tema konsekvensvurderingen er punktet om arkitektonisk og estetisk utforming tatt ut. 

 

Innspill fra Salten friluftsråd  

Påpeker at friluftskartleggingen er utført av Fauske kommune i samarbeid med Salten friluftsråd 

og at vi vurderer å ta med «Utarbeide sti- og løypeplan, i samarbeid med Salten friluftsråd.» 

 

Innspill fra Tromsø museum  

Som ansvarlig myndighet for kulturminner under vann, er det viktig at Tromsø museum er 

trukket inn i planleggingsprosessen på et tidlig stadium. 

 

 

Innspill fra Sametinget 

Planprogrammet fremstår som oversiktlig som ser ut til å ivareta vesentlige problemstillinger for 

planarbeidet fremover. Sametinget ser det som positivt at det legges opp til verdi og 

konsekvensutredning av samisk natur – og kulturgrunnlag. Men vi savner et mer helhetlig 

perspektiv og fokus på samiske sider ved samfunn, næring og kultur i Fauske kommune i 

planprogrammet. Vi anbefaler Fauske Kommune å ta i bruk Sametingets planveileder i det 

videre planarbeidet. I tillegg til at det henvises til "nasjonale forventninger for regional og 

kommunal planlegging” (2011), hvor også samiske hensyn ivaretas. Sametinget ber om at 

planprogrammet for kommuneplanens arealdel endres slik at det er enklere å se hvordan 

hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal kunne ivaretas i planprosessen. 

Planens effekt for naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv bør kunne 

fremkomme i dette. 

 

Vi kan ikke lese ut av planprogrammet at det har vært dialog med reindriftsnæringa i kommunen 

og at det skal tas hensyn til deres driftsutøvelse i den fremtidige planlegginga. Duokta 

reinbeitedistrikt har deler av sin driftsutøvelse i Fauske kommune. Sametinget har informasjon 

om at de har utfordringer i henhold til stenging av flyttveier i henhold til vanskelig terreng og 

utbygginger i sitt distrikt. Sametinget oppfordrer Fauske kommune til dialog med 

reindriftsnæringa slik at utfordringer kan løses på best mulig måte og i et tidlig stadie. Dette bør 

synliggjøres i det videre arbeidet med arealplanen. 

 

Vurdering/ anbefaling 

Fauske kommune er en viktig reindriftskommune, hvor alt av nye tiltak blir konsekvensutredet 

med det hensyn å ivareta reindrift. I selve rulleringsprosessen er det foreslått en faggruppe for 

reindrift hvor lederne av distriktene blir invitert inn og fagpersonell fra Fylkesmannen. Vi vil 

også ta i bruk den anbefalte planveileder fra Sametinget.  

 

 

Framdriftsplan 

 
Nivå Ansvar  Tidsrom 



1 Planprogram  Plan og utvikling  29 april 2014 
2 Kunngjøring oppstart og planprogram 

legges ut til offentlig ettersyn 
Plan og utvikling Mai 2014 

3 Fastsetting av planprogram Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Aug/sept 
2014  

4 Utarbeide forslag til kommuneplanens 

arealdel 
Arbeidsgruppe/Plan 

Utvikling  
September –

februar  
5 Workshop/folkemøter Plan og utvikling  November 2014 
6 Samråd med offentlige sektor-

myndigheter(planforum)om planforslag 
Arbeidsgruppen Februar 2015  

7 1.gangs behandling: 
Arealdelen legges ut til offentlig ettersyn 

Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Mars 2015 

8 Høringsfrist arealdelen  April 2015  

9 2.gangs behandling Plan 

utvikling/Kommunestyret 
Juni 2015  

10 Sluttbehandling og vedtak av arealdelen Kommunestyret juni 

 

Det er kommet inn mange og omfattende høringsforslag til planprogrammet, dette viser et stort 

engasjement og store forventninger til rulleringen av arealdelen. Dette er positivt og er en god 

begynnelse for å få til en god plan. Det som kan bli en stor utfordring er framdriftsplanen som er 

meget stram. Det blir en stor utfordring å få planen ferdig godkjent i juni 2015. Dette krever at 

prosessen er disiplinert og at de tiltak/områder som skal behandles i rulleringen må begrenses. 

Planprogrammet har lagt opp til 3 fokusområder som er folkehelse, sentrum/stedsutvikling og 

næring. I tillegg er det lagt opp til å få lagt inn hensynssoner for fareområder og kulturminner, 

temakart for mineraler og utpeking av kjerneområder for landbruk. Nye tiltak i nye områder bør 

unngås mest mulig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 



7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 

PLUT-066/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Saken utsettes til plan- og utviklingsutvalgsmøte 26. september. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE FOTBALLHALL 

   

 
Vedlegg:  

 

Detaljregulering for Fauske fotballhall (plankart og bestemmelser). Revidert plankart og 

bestemmelser av 10.7.2014. Planbeskrivelse.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata har på vegne av Fauske-Sprint FK utarbeidet et forslag til 

detaljregulering for Fauske fotballhall. Planområdet på ca. 31,7 dekar ligger på nordsiden av 

Vestmyra boligområde og øst for Vestmyra industriområde. E6 ligger øst for planområdet. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fotballhall med tilhørende 

vegsystem. Fauske-Sprint FK har i dag manglende fasiliteter til å drive trening vinterstid og 

ønsker derfor å sette opp en fotballhall for å utfylle dette behovet. I tilknytning til 

fotballhallen ønsker man også et utvidet gang- og sykkelvegtilbud fra nærliggende områder 

(skoleområder). Det må i tillegg være gode parkeringsmuligheter i tilknytning til 

fotballhallen. Planen viser også tilhørende atkomst. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fotballhall, Energianlegg. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Gang- /sykkelveg, 

Annen veggrunn – grøntareal, Annen veggrunn – tekniske anlegg, Parkering. 

 

Planområdet ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, vedtatt 

3.2.2011. Her er området avsatt som F/I3 og F/I4 (nåværende og fremtidig forretning/industri) 

samt F4 (fremtidig forretning). Foreliggende reguleringsforslag medfører en endring i forhold 

til overordna plan ved at deler av området for forretning/industri og forretning endres til 

Bebyggelse og anlegg - Fotballhall (FH1 i planforslag). Området like vest, nord og øst for 

foreliggende planforslag vil fortsatt være avsatt til forretning/industri og forretning. I dette 

området ligger også forslag til fremtidig trase´ for ny Rv.80. I sør grenser foreliggende 

planforslag til Fuglveien og Sisikveien borettslag sør for denne. 

 

Fauske fotballhall (ca. 9000 m2 i grunnflate) vil ha arealformål – Fotballhall. 

Dette er altså ikke i tråd med føringer i kommunedelplanen.  

Tiltaket må derfor vurderes opp mot Forskrift om konsekvensutredninger (KU) av 26.6.2009. 

Formålet med en KU-utredning er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige 



konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Ansvarlig myndighet er Fauske 

kommune. 

 

Tiltaket vurderes å falle inn under forskriftens § 3 – Planer og tiltak som skal vurderes etter 

forskriftens § 4: 

Her fremgår det i følgende pkt.: 

 § 3 a) – reguleringsplaner som legger til rette for senere tiltak nevnt i vedlegg II (tiltak 

og oppfangingskriterier). 

Vedlegg II, pkt. 1 – Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 5000 m
2
. 

 § 3 d) – detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller 

områderegulering. 

 

Det er gjennomført geoteknisk vurdering av grunnforhold i området som tilsier at tiltaket kan 

gjennomføres. 

 

Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven § 7, jf. samme lov §§ 8 – 12 er vurdert. 

Tilgjengelig kunnskap (Naturbase, Artsdatabase) er innhentet. Det foreligger ingen 

opplysninger om naturverdier/biologisk mangfold av spesiell verdi innenfor planområdet. 

Rådmannen anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket har på 

naturmiljøet. Risiko for mulig vesentlig skade på naturmangfoldet i området vurderes som 

liten. 

 

Nærmeste bolighus ligger innenfor Sisikveien borettslag. Planlagt fotballhall vil bli liggende 

nord for disse med en avstand på ca. 70m. Denne avstand tilsier at sol/skyggeproblematikk 

neppe vil være problematisk her. Alt i alt vurderes tiltak i foreliggende planforslag å gi små 

negative konsekvenser for berørte boligeiendommer sør for Fuglveien. 

 

Med denne bakgrunn er planlagt detaljregulering for Fauske fotballhall vurdert etter 

forskriftens § 4 - vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen kan ikke se at 

planlagt regulering gjør at kriteriene i § 4 kommer til anvendelse og dermed ikke utløser krav 

om KU. 

 

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

Geologiske Undersøkelse) løsmassekart viser tykk havavsetning i dette området og kan derfor 

være en indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI (Norges Geotekniske Institutt) har laget en 

rapport vedrørende kvikkleire for Fauske og angjeldende planområde er innenfor det som er 

kartlagt. Omsøkt område er ikke markert som fareområde. Kvikkleire kan likevel finnes i 

området og Fauske Sprint FK har avklart dette gjennom en geoteknisk vurdering utarbeidet av 

Multiconsult. Denne konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres. Utover dette konkluderer 

rådmannen med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller 

menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har 

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

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

helsekoordinator, representantene for miljø/friluft og VVA. 



 

Folkehelserådgiver gir følgende uttalelse: Planen medfører økt bruk av området og dermed 

økt trafikk i området.  

Folkehelsekommunen Fauske skal i årene fremover, og mot åpningen av Vestmyra nye skole i 

august 2016, fremstå som byen der barn, unge og voksne benytter seg i størst mulig grad av 

sykkel og beina som fremkomstmiddel.  

 

Planen bør dermed ses i sammenheng med plan for Vestmyra nye skole og omkringliggende 

sykkel- og gå nettverk samt parkeringsarealer, blant annet ny regulering av parkering langs 

Fuglveien. 

 

Aktivitetspark og Sykkel- og gå nettverk  

I forbindelse med nye Vestmyra skole, og i samarbeid med Fauske videregående skole blir det 

lagt til rette for et helt nytt uteområde med uteanlegget som skal være både rekreasjonsareal 

og læringsareal for skolen, samt en ressurs både for nærområdet og hele Fauske kommune. 

Aktivitetsparken skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær – ivareta fysisk og psykisk helse, 

og være et attraktivt område i alle aldre.  

 

Nettverket av asfalterte sykkel- og gåstier skal komme fra øvre/nedre Hauan, sentrum og 

Erikstad inn mot Idrettshallen, Vestmyra nye skole og Fauske videregående skole. Det legges 

opp til at alle barn og unge skal komme seg trygt til skolen, og i minst mulig grad bli kjørt.   

Det blir sykkelparkering for 300 sykler med overbygg i forbindelse med Vestmyra nye skole. 

 

Nettverket av sykkel- og gåstier må ses på i forbindelse med etablering av Fotballhallen, og 

det må legges til rette for sykkelparkering nærmest inngangen til hallen, da med overbygg. 

 

Parkeringsplasser 

Det er avsatt ca. 250 parkeringsplasser nært fotballhallen. I forbindelse med utbygging av 

Vestmyra nye skole og omregulering av trafikken i dette området tenkes det ny 

parkeringsplass langs Fuglveien. I denne sammenheng bør en se på muligheter for 

samlokalisering av parkering, og redusere antall parkeringsplasser ved fotballhallen. 

 

Rådmannen vurderer at foreliggende planforslag for Fauske fotballhall ivaretar 

trafikksikkerhet gjennom planlagte gang- og sykkelveger med belysning. Biltrafikk til 

området skal skje på eksisterende vegsystem med ny avkjørsel til Fuglveien. 

Med bakgrunn i denne uttalelse anbefaler rådmannen at det skal anlegges sykkelparkering 

nærmest inngangen til fotballhallen. Dette fremkommer også i vedlagte 

reguleringsbestemmelser, pkt. 4.5 a), revidert 26.3.2014. 

 

Samlokalisering av bilparkering med planlagt fremtidig parkeringsplass langs Fuglveien, 

tilknyttet utbygging av Vestmyra skole, kan løses som egen trafikksak (skiltsak) uavhengig av 

denne planbehandlingen.   

Rådmannen anser likevel muligheter for bilparkering som vist i planforslaget som nødvendig. 

 

Barnas representant gir følgende uttalelse: Det ser ut til at barn og unges interesser er godt 

ivaretatt i prosessen. Jeg vil bare presisere viktigheten av gode trafikksikkerhetstiltak i denne 

saken siden mange barn og unge vil være på vei til/fra hallen både på dag- og kveldstid. 

 

Rådmannen viser her til vurdering ovenfor under uttalelse fra folkehelserådgiver. 

 



Forøvrig fremkommer ingen vesentlige merknader i den interne høringen. 

 

Tilgjengelighet for alle/ universell utforming 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 Fauske fotballhall ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-036/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

detaljregulering for Fauske fotballhall ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000 (A2), planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-

analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 13.5 – 1.7.14. Det er 

innkommet 8 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

___________________________________________________________________________ 

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 vedrørende problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 17.6.2014 

«Planfaglig uttalelse 

Fauske kommune har lagt ut privat forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall til 

høring og offentlig ettersyn. Planen skal legge til rette for bygging av fotballhall med 

tilhørende vegstruktur. 

 



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

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

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

 

Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og 

gjennomføring av kollektivtrafikk på land og sjø, inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. 

Trafikksikkerhet og framkommelighet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort 

fokus. Lokalisering av nye boligfelt eller andre utbygginger i forhold til rutetraseer og 

transportkorridorer er også viktige saksfelt. 

 

Forslaget til regulering for Fauske fotballhall omfatter arealer som angår 

samferdselsavdelingens ansvarsområder og vi registrerer at Fauske kommune har vurdert, og 

har ivaretatt samferdselsfaglige innspill i NFS sitt brev ved oppstart av planarbeidet.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Statens vegvesen Region nord, 16.6.2014 

«Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs 

riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan 

(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal – og transportplanleggingen, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fotballhall med 

tilhørende parkering og vegstruktur. 

 

Ved planoppstarten gav vi innspill om at planarbeidet må ta hensyn til fremtidige 

vegomlegginger av rv. 80/E6 og kryssløsninger som ligger kloss opp til planområdet for 

fotballhallen. Planforslaget er justert i forhold til vår planlegging av nye vegplaner og i 

forhold til nye kryssløsninger i det kommunale vegnettet inn mot Fuglveien. 

 

Det er planlagt atkomst FA1 fra Fuglveien til fotballhallen og atkomst FA2 til den kommunale 

eiendommen 103/11 som i øst grenser mot E6. I bestemmelsenes § 4.2 Felles atkomst FA1-

FA2, er det angitt at FA2 er planlagt avkjørsel til fremtidig parkeringsområde på gnr. 103 

bnr. 11. Nå er dette området utenfor planavgrensningen og i følge gjeldende 

reguleringsplaner er dette området regulert til friområde. Det er altså ikke samsvar her. Vi 

vet at bekkedalen mellom eiendommen 103/11 og E6 har dårlig grunn med leire. En 

utglidning av masser fra eiendommen 103/11 som følge av økt belastning av grunnen, kan få 

konsekvenser for gang/sykkelvegen langs E6 og selve E6. Før FA2 og området på 



eiendommen 103/11 kan tas i bruk til parkering må området omreguleres til dette formålet. 

Det må settes krav til geotekniske undersøkelser før området kan tas i bruk til parkering. 

Rekkefølgebestemmelser for bruk av FA2 må medtas i denne planen. 

 

Vi ber Fauske kommune endre reguleringsplanen etter våre merknader og ta gjerne kontakt 

med oss dersom det er uklarheter.»   

 

Vurdering/anbefaling: Felles atkomst, FA2 er planlagt avkjørsel til fremtidig 

parkeringsområde på gnr. 103 bnr. 11 (Fauske kommune) samt avkjørsel til gnr. 103 og bnr. 

1302 og 1466.  

 

Dette er gjort med bakgrunn i pågående reguleringsarbeid for nye Vestmyra skole. Påregnes 

tatt under behandling sept./okt. i år. Her er omtalt parkeringsområde, som vil bli tatt inn i 

denne planen, først og fremst koblet mot bruken av ny skole. I denne reguleringsprosessen vil 

det være fokus på klarering av grunnforhold før etablering av parkering i dette området. 

 

I foreliggende planforslag for Fauske fotballhall er det vurdert som naturlig at FA2 er vist i 

sammenheng med område for gang- og sykkelveg (GS3 og GS4). 

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag på dette pkt.  

 

 

NVE Region nord, 25.7.2014 

«Vi beklager sein tilbakemelding. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fotballhall med tilhørende vegsystem. 

 

Planområdet består i henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) av tykk 

havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges 

utfylling og/eller ny bebyggelse på slike arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. 

 

Plandokumentene viser at det er foretatt grunnundersøkelser, jfr. rapport fra Multiconsult 

datert 05.09.2013 og notat fra Multiconsult datert 19.07.2013. Rapporten beskriver hvordan 

fundamenteringen skal utføres. Videre sier den at det må tas hensyn til fremtidig 

byggeaktivitet og terrenginngrep i området. Disse kan være med på å endre 

grunnvannstanden, og forplante seg inn under deler av hallen, som igjen vil kunne gi 

skjevsetninger. 

 

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

geoteknisk vurdering, samt at det er stilt krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering i 

forbindelse med tillatelse til tiltak. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at tiltaket kommer i 

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

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

vurdering. Vi ber kommunen følge dette opp. 

 

Konklusjon 

 

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

reguleringsplan vedtas. NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet på dette 

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


plannivået, jfr. rapport fra Multiconsult datert 05.09.2013 og notat fra Multiconsult datert 

19.07.2013. Det er i tillegg stilt krav i planbestemmelsene § 5.1 a) om geotekniske 

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

Multiconsults geotekniske vurdering følges, har ikke NVE ytterligere merknader til 

detaljreguleringsplanen. 

 

Vurdering/anbefaling: 3. partskontroll (uavhengig kontroll) av geoteknisk vurdering fra 

Multiconsult vil det bli stilt krav om i byggesaken, jfr. planbestemmelsenes § 5.1 a). 

For øvrig ingen merknader. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 19.5.2014 
«Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr..29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern 

 

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

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

med kommuneoverlegen. 

 

Generelt 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

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

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

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

helsen»». 

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

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

helseskade eller helsemessig ulempe. 

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

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

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

forhold i virksomheten vurderes. 

 

Vår vurdering – Fauske fotballhall 
 

 I tilknytning til anleggsarbeidet under etablering av hallen, samt det ferdige bygget knyttes 

følgende kommentarer til planen etter vårt hjemmelsgrunnlag: 

 

Anlegg: 

- Støy- og forurensningshensyn overfor naboer må ivaretas under anleggstida. For 

støy gjelder føringer i arealretningslinjen T-1442-2012. Særlig gjelder det 

entreprenører som eventuelt må arbeide ut over normal arbeidstid. Boliger og 

andre støysårbare bygg i nærheten må ikke utsettes for støy ut over anbefalte 

grenser og definerte tidspunkt på døgnet. Behov for lempinger av støykrav må på 

forhånd avklares med kommunen, herunder HMTS, og varsles berørte naboer. 

Bygg: 

- Forebygging mot legionellasmitte via dusjer må inn som forutsetning ved 

prosjektering av dusjanleggene i bygget. Herunder gjelder minimumskrav til 



hetvannstemperaturer i nettet, maksimumstemperaturer på kaldvann i nettet og 

god tilrettelegging for regelmessig desinfeksjon/gjennomspyling. 

- Banedekke må være av type som ikke medfører inneklimaproblemer for brukerne. 

Herunder tenkes spesielt på eventuelt kunstgress.» 

 

Vurdering/anbefaling: Når det gjelder støy viser rådmannen til bestemmelsenes § 5, pkt. 5.5. 

Behov for lemping av støykrav må på forhånd søkes om og avklares med kommunen som 

påpekt av HMTS ovenfor. Det er naturlig at denne problemstillingen ivaretas i byggesaken. 

 

Problemstillingen vedrørende legionellasmitte ivaretas i byggesaksprosessen. Div. forskrifter 

setter krav til prosjekterende vedr. dette, bl.a. Forskrift om miljørettet helsevern av 25.4.2003 

nr. 486.  

 

 

Sametinget, 20.05.2014 

«Sametinget er tilfreds med at meldeplikten etter Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kulturminneloven) § 8 annet ledd er ivaretatt i § 5.1 rekkefølgebestemmelser bokstav d, og 

har ingen øvrige merknader til nevnte reguleringsplan for Fauske fotballhall. 

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

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske Eldreråd, 15.05.2014 

«Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Faglig trafikkforum Fauske, 24.6.2014 

«Faglig trafikkforum Fauske hadde ovennevnte reguleringsplan til behandling på møte den 

18. juni 2014 og kommer med følgende uttalelse: 

 

Planen medfører økt bruk av området og dermed økt trafikk i området.  

Folkehelsekommunen Fauske har som mål å fremstå som byen der barn, unge og voksne 

benytter seg i størst mulig grad av sykkel og beina som fremkomstmiddel.  

 

Planen bør ses i sammenheng med plan for Vestmyra nye skole og omkringliggende sykkel- 

og gå nettverk samt parkeringsarealer, blant annet ny regulering av parkering langs 

Fugleveien. 

 

I forbindelse med utbygging av Vestmyra nye skole og omregulering av trafikken i dette 

området tenkes det ny parkeringsplass langs Fugleveien. I denne sammenheng bør en se på 

muligheter for samlokalisering av parkering, og redusere antall parkeringsplasser ved 

fotballhallen. 

 

I planen for fotballhallen er det tilrettelagt for over 240 parkeringsplasser, noe som tilsier at 

en har tilrettelagt for bilister og ikke for myke trafikanter. 

 



Det er ikke tilrettelagt for sykkelparkering med overbygg over. Dette er en absolutt 

nødvendighet i og med at det i meget stor grad er barn/ungdom som skal benytte hallen. 

 

Av de planlagte parkeringsplassene rundt bygget, er det 6 plasser tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.  5 % av parkeringsplassene skal være for bevegelseshemmede, dermed 

er dette kravet ikke oppfylt. 

 

Det er tegnet inn parkeringsplasser helt opp til innkjørselen.  Dette kan innebære fare for 

myke trafikanter og andre bilister i forbindelse med rygging ut av parkeringsplassene.  Disse 

plassene bør tas bort og parkeringsplassene på østsiden bør begynne i rett linje ut fra bygget. 

 

I forbindelse med nye Vestmyra skole, og i samarbeid med Fauske videregående skole blir det 

lagt til rette for et helt nytt uteområde med uteanlegget som skal være både rekreasjonsareal 

og læringsareal for skolen, samt en ressurs både for nærområdet og hele Fauske kommune. 

Aktivitetsparken skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær – ivareta fysisk og psykisk helse, 

og være et attraktivt område i alle aldre.  

 

Nettverket av asfalterte sykkel- og gåstier skal komme fra øvre/nedre Hauan, sentrum og 

Erikstad inn mot Idrettshallen, Vestmyra nye skole og Fauske videregående skole. Det legges 

opp til at alle barn og unge skal komme seg trygt til skolen, og i minst mulig grad bli kjørt.   

Det blir sykkelparkering for 300 sykler med overbygg i forbindelse med Vestmyra nye skole. 

 

Nettverket av sykkel- og gåstier må ses på i forbindelse med etablering av fotballhallen, og 

det må legges til rette slik at dette inngår som en naturlig del av området ved fotballhallen. 

 

Faglig Trafikkforum Fauske ønsker også en avgrensing mellom myke trafikanter og bilister 

slik at det lar seg gjøre å komme seg til inngangen med sykkel, eller som gående uten å måtte 

ferdes i, eller krysse gjennom områder med motorkjøretøyer.  

 

I forbindelse med bl.a. fotballturneringer o.l. vil det komme mange barn/ungdommer til 

området. Mange av disse kommer med buss og det må tilrettelegges slik at busser kan stoppe 

og sette av/ta barn/ungdommer på en trygg måte. 

 

Konklusjon:  
* Kravet om at 5 % av parkeringsarealene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede må 

imøtekommes. 

 

* Det må tilrettelegges for sykkelparkering med overbygg i nærheten av inngangspartiet. 

 

* Parkeringsplassen på østsiden fram mot innkjøringen fjernes.  Parkeringsarealene må 

starte lenger inn på plassen, f.eks ved enden av bygningen. 

 

* Det må ses på sammenheng mellom antall parkeringsplasser som planlegges i Fugleveien 

og parkeringsplassene ved fotballhallen. 

 

* Det må tilrettelegges avgrensing mellom myke trafikanter og bilister slik at det lar seg gjøre 

å komme seg til inngangen med sykkel, eller som gående uten å måtte ferdes i, eller krysse 

gjennom områder med motorkjøretøyer. 

 

* Det må etableres område hvor busser kan sette av/ta på barn/ungdom på en trygg måte.»  



 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling ovenfor under Statens 

vegvesen Region nord. 

 

Samlokalisering av bilparkering med planlagt fremtidig parkeringsplass langs Fuglveien, 

tilknyttet utbygging av Vestmyra skole, kan løses som egen trafikksak (skiltsak) uavhengig av 

denne planbehandlingen.   

Rådmannen anser likevel muligheter for bilparkering som vist i foreliggende planforslag som 

nødvendig. 

 

I foreliggende forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall er parkeringsplasser vist som 

en illustrasjon. Konkret halltype er ikke helt avklart og dermed er det heller ikke avklart hvor 

inngangspartiet blir.  

 

I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en detaljert situasjonsplan 

som bl.a. viser parkering (også sykkelparkering) innplassert, jfr. reguleringsbestemmelsenes § 

5, pkt. 5.1 b). Rådmannen forutsetter da at HC-plasser plasseres nærmest inngang. I revidert 

plankart av 10.7.2014 er det vist 12 HC-plasser. Bestemmelsene er justert tilsvarende. 

 

Det skal anlegges sykkelparkering nærmest inngangen til fotballhallen. Dette fremkommer i 

reguleringsbestemmelsenes, pkt. 4.5 a), jfr. pkt. 5.1 b) og c). 

 

Avstand mellom hall og parkeringsrekken (45 plasser) på vestsiden fra FA1 er 14 m. Kjøre-

/sykkel- og gangareal er romslig og burde være oversiktlig slik at man unngår farlige 

situasjoner. Rådmannen vurderer at området rundt kryss (FA1) kan skape uheldige situasjoner 

mellom biler og myke trafikanter. Rådmannen anbefaler derfor at de 5 sørvestligste 

parkeringsplassene tas ut av plankartet (gjenstår 40 plasser) og erstattes med annen veggrunn, 

jfr. revidert kart av 10.7.2014.   

 

Ved større arrangement der det vil være behov for bussparkering vil parkeringsarealene i nord 

og nordvest (40 m bredde) være godt egnet. Dette kan enkelt styres av arrangør eller halleier 

gjennom midlertidig oppslag/skilting og dirigering.  

 

 

 

Sisikveien Borettslag, 12.5.2014 

«Sisikveien Borettslag har gått gjennom planforslaget og har følgende merknader som 

borettslaget krever at det tas hensyn til for at borettslaget ikke skal få et dårligere bomiljø 

(støy, eksos m.m.). Vårt krav er at det settes støyskjerm mot Fugleveien, fra innkjøringen til 

Sisikveien og til innkjøringen Trostveien (jf. Kart). En slik løsning vil dempe støy, forhindre 

unødig ferdsel gjennom borettslaget og det vil også sikre barn mot eventuelle trafikkuhell. 

 

Vi ber videre om et avklarende møte mellom Fauske kommune og styret for Sisikveien 

Borettslag snarlig og før saken legges ut til behandling.»  

 

Vurdering/anbefaling: I foreliggende detaljregulering for Fauske fotballhall fremgår 

støykravene i bestemmelsenes § 5, pkt. 5.5. Bestemmelsene gjelder for det området som på 

plankartet er vist med reguleringsgrense.    

 



Sisikveien borettslag ligger utenfor planområdet og bestemmelsene gjelder isolert sett derfor 

ikke her. Boligene her er ført opp i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vestmyra, vedtatt 

18.3.76. For disse bygningene gjelder krav til lydforhold i byggeforskriften som gjaldt da 

bygningen ble oppført, og miljøkrav som den gang ble satt i forbindelse med regulering av 

Vestmyra. Ved rehabilitering eller ombygging og dette er byggemeldingspliktig, kan nyere 

forskriftskrav gjøres gjeldende.  

 

Etter møte med John Bråthen (8.7.14), styreleder i borettslaget, fremkommer det at dagens 

tungtrafikk, bl. a. til IRIS Miljøstasjon, oppleves negativt støymessig for bomiljøet her. Det er 

derfor bekymring for hva etablering av fotballhallen vil tilføre av støy fra biltrafikk i tillegg til 

eksisterende situasjon. 

 

Rådmannen viser til at dersom det skjer endringer i støysituasjonen på stedet, kan man til en 

hver tid kontakte den som er årsak til denne endringen. For veitrafikkstøy i dette tilfellet kan 

man henvende seg til kommunen (lokal veimyndighet). De kommunale helsemyndighetene 

kan og kontaktes (Helse- og miljøtilsyn Salten IKS). For å sette krav til støyreduksjon på 

grunnlag av helselovgivningen må området befares og støyen måles. 

 

I foreliggende reguleringsplan fremkommer en uavklart situasjon med hensyn til omlegging 

av rv. 80, jfr. planbeskrivelse. Blir ny rv. 80 etablert med rundkjøring øst for fotballhallen blir 

det samtidig etablert ny atkomst til Vestmyra herfra. Dagens avkjørsel fra E6 til Fuglveien vil 

da høyst sannsynlig bli stengt for biltrafikk. I en slik situasjon vil store deler av Sisikveien 

borettslag få en betydelig bedre situasjon med hensyn til trafikkstøy.    

 

Rådmannen vurderer derfor at det kan være fornuftig å avvente hva som skjer i forhold til ny 

rv. 80 før det konkret tas stilling til støyskjerming mot dette borettslaget. Det fører til at man 

kan ta bedre beslutninger for fremtiden. Styreleder i Sisikveien borettslag er forelagt 

problemstillingen og er enig i at man avventer konklusjoner vedrørende fremtidig vegsystem. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

PLUT-067/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 

Uttalelse fra Mattilsynet i e-post 14/8-14 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Gjeldende Hovedplan vannforsyning for Fauske kommune ble ferdigstilt i 1997 i en 

omfattende prosess som omfattet perioden 1997 – 2014. Planlagte prosjekter i 1997-planen er 

i hovedsak gjennomført.  

 

 

Status i forhold til Hovedplan vann 1997 

 

For å fange opp nye prosjekter som er tilkommet er tiltaksplanen i Hovedplan vann revidert i 

k-sak 55/02 den 20.06.02 samt i k-sak 42/05 den 27.06.05. De største endringene i 

revisjonene var følgende: 

 

 Overtakelse av Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk samt sammenkopling av disse 

 Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg Valnesfjord 

 Sammenkopling av Lomi og Bursi vannverk i Sulitjelma 

 Ny vannforsyning til Finneidlia og til Fauske Handelspark 

 Ny vannforsyning til Hagenes og Bringsli i Valnesfjord 

 

Av større utbyggingsprosjekter de senere år kan nevnes: 

 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Klungset 2003 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Stengvann 2007 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Valnesfjord 2012 

 

Alle vannverkene har fullrensing med ozonering m/ biofiltrering og UV-behandling. 

 

 

Ny Hovedplan Vannforsyning 

 



For å stake ut kursen mot framtiden ble det i 2012 besluttet å utarbeide en ny Hovedplan 

Vannforsyning for Fauske kommune. Utarbeidelsen er utført av firmaet Multiconsult AS i tett 

samarbeid med enhet VVA.  

 

Ny Hovedplan vannforsyning er vesentlig forenklet. Hovedplanen fra 1997 vil fortsatt være et 

viktig referanseverktøy i forhold til beskrivelse av kilder, forsyningsområder osv. 

 

De viktigste satsingsområdene for vannforsyningssektoren i årene som kommer er å sikre 

abonnentene godt vann ved å legge til rette for spyling og rengjøring av ledningsnettet. Dette 

gjøres ved å bygge nye kummer og legge til rette for spyling og pluggkjøring.  

 

Videre satses det på en planmessig utskifting av gamle og dårlige ledninger for å øke 

forsyningssikkerheten og minske lekkasjeandelene. 

 

Det planlegges også å bygge nye høydebasseng sentralt i nærheten av sentrum i Fauske og 

Valnesfjord for å øke sikkerheten knyttet til brannvann og ledningsbrudd. 

 

Videre legges det opp til sammenkopling av Nordvik vannverk med Valnesfjord vannverk. 

Dette på grunn av at Nordvik vannverk i dag ikke kan godkjennes uten fullrensing av vannet. 

I det samme området planlegges det å framføre vannforsyning til Strømhaugen. 

 

Et viktig prinsipp er at vannforsyningen i Fauske kommune skal drives mest mulig 

kostnadseffektivt med god driftskvalitet. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge ut Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 til 

offentlig ettersyn på servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 

19.06.14 – 15.08.14. 

 

 

PLUT-057/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge ut Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 til 

offentlig ettersyn på servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 

19.06.14 – 15.08.14. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Det er kommet en kommentar i saken. Mattilsynet har ingen kommentarer eller anmerkninger 

til ny Hovedplan vann. 

 

 

Rådmannen fremlegger da Hovedplan vannforsyning 2014-2026 til politisk behandling.  

 

 



Økonomisk legges det til grunn en årlig investering på kr. 7 mill. i året i hele perioden. I 

tillegg vil det bli fremmet egne politiske saker for større investeringer så som: 

 

 Utbygging av ny infrastruktur i forbindelse med nye boligområder 

 Utbygging av ny infrastruktur i forbindelse med større nærings- og/eller 

industriområder 

 

I framlagt hovedplan framkommer plan for investeringer i tabell 8.2.5 på side 40. Av større 

investeringer kan nevnes: 

 

 Tilknytning Nordvik og Strømhaug vannverk, kr. 4 mill. (2014/15) 

 Tiltak ved Dam Stengvann, kr. 3,5 mill. (2014/15) 

 Diverse planer, saneringsplan, vedlikeholdsplan osv., kr. 1,1 mill. (2015) 

 Sikring av brannvannsdekning Søbbesva industriområde, kr. 1,5 mill. (2015/16) 

 Ombygging ventilhus Bremsebakken, kr. 4 mill. (2016/17) 

 Ny tankvogn, kr. 3 mill. (2018) 

 Høydebasseng Fauske vannverk, kr. 8 mill. (2019/20) 

 Høydebasseng Valnesfjord, kr. 6 mill. (2021/22) 

 Sammenkopling Tortenli-Løvgavlen, kr. 2 mill. (2023/24) 

 

 

Fauske kommune har i dag et gebyrnivå som er under sammenlignbare kommuner i Norge, 

jfr. figur 25 på side 42. I Hovedplan vannforsyning for 2014 – 2026 legges det opp til en 

gjennomsnittlig gebyrøkning på 5 % pr. år. Forutsetningen er at rentenivået ligger på samme 

nivå som i dag. 

 

 

 

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

PLUT-068/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Fauske Lysverk AS datert 7.3.2013 

Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske Lysverk har over lang tid vært i kontakt med Fauske kommune vedrørende etablering 

av et fjernvarmeanlegg i Fauske sentrum. Flere tomtealternativ er blitt vurdert.  

 

I et brev datert 7.3.2013 er det framsatt to alternative tomter. I denne henvendelsen ber Fauske 

Lysverk om at det vurderes to tomtealternativer hvor av det ene ligger ved Iris på Vestmyra 

mens det andre ligger inne på Vestmyra skoleområde.  

 

Søkeren har opplyst at det er behov for en tomt med størrelse ca 4 dekar.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

For å få til effektiv drift og lavest mulig kostnader er det en fordel at avstanden mellom 

fjernvarmeanlegget og brukeren er kortest mulig.  

 

Henvendelsen har vært til vurdering i forbindelse med planlegging av ny skole på Vestmyra. 

Det er nå gitt tilbakemelding om at det ikke kan avsettes tomt til fjernvarmeanlegget inne på 

skoleområdet. Det tomtealternativ som gjenstår er tomta ved Iris på Vestmyra. Tomta har en 

beliggenhet med kort avstand til Vestmyra skoleområde og næringsområdene på 

Krokdalsmyra.  

 

Rådmannen tilrår at det fradeles tomt på ca 4 dekar til Fauske Lysverk for etablering av et 

fjernvarmeanlegg. Tomta må utformes slik at atkomst til bakenforliggende arealer ikke blir 

hindret.  

 

Det vil bli stilt krav om grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten før det gis 

tillatelse til bygging på tomta.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  



 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-014/14 VEDTAK-  21.01.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET. 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

FOR-016/14 VEDTAK-  03.02.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.  

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Nye vedlegg:  Søknad fra Fauske Lysverk datert 4.6.2014 

  Kartutsnitt over gnr 103 bnr 1599 

 

Fauske Lysverk AS har i tidligere sak fått tilsagn om kjøp av inntil 4 dekar fra gnr 103 bnr 11 

på Vestmyra til fjernvarmeanlegg. Det viser seg at deler av det arealet som Fauske Lysverk 

ønsker å kjøpe omfatter gnr 103 bnr 1599. Gnr 103 bnr 1599 er en tomt som ble opprettet i 



forbindelse med forventet salg, men der kjøperen senere trakk seg. Tomtas størrelse er ca 1 

dekar, den eies av Fauske kommune.  

 

For å få hensiktsmessig utforming av tomta søker Fauske Lysverk AS om deler av gnr 

103/1599. Det er muntlig anslått at det er behov for inntil 500 m
2
.  

 

Resten av tomta bør avsettes til fremtidig vei inn til det bakenforliggende område.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14. 

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-061/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (medlem av styre i Fauske 

Lysverk). 

Rugås ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 første ledd 

e). 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14. 

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

 

FOR-070/14 VEDTAK-  19.06.2014 
 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14. 

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 
Nye vedlegg:  e-post fra Fauske Lysverk datert 28. juli 2014 

  Kartskisse datert 24.06.2014   

 

Fauske Lysverk AS har i tidligere sak fått tilsagn om kjøp av inntil 4 dekar fra gnr 103 bnr 11 

og 1599 på Vestmyra til fjernvarmeanlegg. For å få hensiktsmessig utforming av tomta er det 

ønskelig å anlegge den med ca 240 m
2
 inn på eiendommen gnr 104 bnr 650. Denne 

eiendommen eies av Fauske kommune og er innenfor det areal som er avsatt til industriformål 

i arealplanen. Fauske Lysverk søker om fradeling av dette areal.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14. 

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 

 

PLUT-069/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Medlem av styre i 

Fauske Lysverk).  

Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd e). 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 

104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m
2
. Arealet skal utgjøre en del av 

en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14. 

 

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m2 i henhold til vedtak i K-sak 061/09, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-NYE VEINAVN 

TILRÅDNING ANGÅENDE SAMISKE PARALLELLFORMER FOR ENKELTE NAVN I 

FAUSKE KOMMUNE 

 
Vedlegg: 11-00071-16 Foreløpig tilråding.pdf 

Navnesaksskjema 1841 Fauske kommune Adressenavn.pdf 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Samisk stedsnavntjeneste har reist navnesak for å få fastsatt den samiske parallellformen for 

enkelte navn i navnesak 11/2014 fra Kartverket. 

 

Saken har vært ute på høring i 6 uker der særskilte lokale organisasjoner har blitt varslet i brev. 

Det har kommet inn et innspill fra Arran – lulesamisk senter: 

Innspill til høring angående samiske parallellformer for enkelte navn i Fauske kommune 

Vi viser til høring angående samiske parallellformer for enkelte navn i Fauske kommune, og 

tilhørende navnesaksliste som ligger ute på Fauske kommunes hjemmeside. 

Arran stiller seg positiv til initiativet fra Fauske kommune og Samisk stedsnavntjeneste om å få 

fastsatt samisk parallellform til enkelte navn i Fauske kommune. Stedsnavn utgjør en viktig del av 

både den samiske og den norske kulturarven, og er også en viktig markør for (samisk) identitet og 

tilhørighet. Derfor er det også av stor betydning at de samiske stedsnavnene kommer til syne i 

offentlige sammenhenger. Vi viser også til lignende prosesser som er gjennomført i både Tysfjord 

kommune/Divtasvuodna suohkan, samt Hamarøy kommune/Hábmera suohkan. 

Spesielt vil vi nevne verdien av at bynavnet Fauskes samiske parallellnavn Fuossko fastsettes. Å 

synliggjøre det samiske parallellnavnet på byen vil innebære at man gir anerkjennelse til Fauskes 

samiske kultur og historie. I den sammenheng ser vi det som viktig å påpeke at Fuossko ikke er et 

stedsnavn som er oppfunnet i nyere tid. Det har vært i bruk i lang tid og er i likhet med andre 

stedsnavn, samiske som norske, levende kulturminner. At høringen omfatter ulike stedsnavntyper 

- naturnavn, bostedsnavn og adressenavn - ser vi også som positivt. 

Når det gjelder skriveform av stedsnavn nr. 19 på navnesakslista, så vil vi foreslå skrivemåten 

Tjálalvisjávrre - dette ut fra navnedokumentasjon som vi har hentet inn i forbindelse med et 

stedsnavnprosjekt som Arran har ledet i dette området. 



Vi har registrert gjennom debatt i media at forslaget møter motstand fra enkeltpersoner. Vi 

ønsker derfor å knytte noen kommentarer til dette. Av historiske grunner ble samiske stedsnavn 

skrevet ut av det offentlige rom og fellesskapet gjennom generell forvaltningspraksis og det vi 

kjenner som fornorskingspolitikken. Når det samiske nå skrives inn igjen, og samiske stedsnavn 

synliggjøres, kan det oppstå motstand og motargumenter. Noen motargumenter vi kjenner fra 

andre områder hvor det har vært innført samiske parallellnavn, er at skilting på samisk er; 

«unaturlig og unødvendig», «dyrt og går utover andre ting», etc. I lys av den hundreårige samiske 

usynligheten i det offentlige rom, kan dette være forståelige motargumenter. Men slike 

motargumenter er likevel uakseptable og i strid med Grunnloven, Stadnamnlova m.m. Det samiske 

er ikke en særrettighet eller noe som blir innført på bekostning av andre kommunale oppgaver, 

men noe som er lovpålagt og i hovedsak finansiert av andre midler. 

Avslutningsvis forventer vi Fauske kommune forholder seg til loven i denne saken. Videre 

oppfordrer vi til at det samiske synliggjøres i form av skilting m.m. Arran er i ferd med å 

igangsette et samisk reiselivsprosjekt i lulesamisk område, som også innbefatter Fauske/Fuossko. 

En av målsettingene er å synliggjøre at Salten-regionen er et samisk område, noe som vil påvirke 

hele reiselivsnæringen positivt. Samiske stedsnavn og samiske veiskilt er et ledd i en slik 

synliggjøring som gjør regionen mer spesiell og attraktiv. 
Arran ønsker også å invitere Fauske kommune til nærmere samarbeid om samiske spørsmål. 

 

 

Konklusjon/Vurdering 

 

Rådmannen tar dette til etterretning og setter pris på et positivt engasjement fra Arran. 

I forbindelse med skrivemåten Tjálalvisjávrre/ Tjálanisjávrre er det Statens kartverk som er 

vedtaksmyndighet. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

PLUT-070/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-NYE VEINAVN 

FORSLAG TIL NYE VEI- OG OMRÅDENAVN 

 
Vedlegg: Navnesaksliste sak 19-2014 1841 Fauske kommune.pdf 

Brev_Stifjell.pdf 

Engan.pdf 

Engan_97_12_27.pdf 

Gamvatnet.pdf 

Grovvatnet.pdf 

Helskaret_Klipvatnet_Rulengvatnet.pdf 

Kallmo_Lyngås.pdf 

Lanjak.pdf 

Melvatnan.pdf 

Nordre Såki.pdf 

Per Sjursodalen.pdf 

Sjønstådalen.pdf 

Skoffedalsvatnet.pdf 

Stifjellet.pdf 

Storskogveien.pdf 

Toktdalveien.pdf 

Tvetjønna.pdf 

Villumvatnet.pdf 

Benkevasslia_Erikstadvatnet.pdf 

Bjørnmyr.pdf 

Svartvatnet.pdf 

Djuposfjellet.pdf 

Tverråmoskogen.pdf 

Reinlia.pdf 

 

Sammendrag: 
 

Det fremsettes forslag til nye vei- og områdenavn i Fauske kommune, jf. Stadsnamnsloven § 5. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Nye forslag til vegnavn er sendt til Kartverket for gjennomgang/godkjenning. Kartverket har i 

den forbindelse opprettet navnesak på enkelte foreslåtte områdenavn for å få fastsatt 

skrivemåten. 

 

Forslagene til vegnavn/områdenavn vedtas med forbehold om godkjennelse hos 

Stedsnavnstjenesten for norske navn i Nord-Norge og resultat av navnesak. 

 

 



Forslag til nye vegnavn 

 

Storskogveien 

 

Veinavnet Storskogveien kommet etter ønske fra grunneiere i området. Navnet er godkjent hos 

Kartverket. 

 

Tokdalveien 

 

Vei innover Tokdalen i Valnesfjord. Tokdalveien er godkjent hos tilskrevne grunneiere. 

 

Endring av veinavn 

 

Tverråveien 

 

Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge har i navnesak 2013/1 kommet med tilrådning 

av skrivemåten Tverrågveien: 

 

Vi har ingen opplysninger fra det aktuelle møtet 01.10.12 som forteller hvorfor en ønsker Tverå 

istedenfor Tverrå. Uttaleopplysningene vi har sier at ikke noe om det er tverrå eller tve.rå. De 

godkjente kartformene har Tverråg med dobbel r, og vi tilrår derfor dette. 

I følge Kartverket og OR ser det ut til at sisteleddet er åg og ikkje å, dette er vanlige 

elvenavneledd i Fauske. Vi tilrår derfor at en bruker Tverråg- eller Tveråg- i førsteleddet. 

 

Tverråvegen har tidligere vært godkjent skrivemåte i SSR (sentralt stedsnavnregister). I vedtak 

043/14 ble det bestemt at skrivemåten vei(en) skal benyttes for eksisterende og nye vegnavn i 

Fauske kommune. Tverråvegen blir da hetende Tverråveien med godkjent skrivemåte. 

Rådmannen anbefaler derfor at Tveråveien endres til Tverråveien. 

 

Vinsetliveien 

 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 10, har nye vedtatte veiadresser/områdeadresser vært ute på 

høring i 3 uker. Det har innen fristen kommet inn en klage på det vedtatte vegnavnet Vinsetlia i 

brev fra Solvik utmarkslag: 

 
Klage på vedtak, jfr. § 5, bokstav c) 

Jeg viser til kommunens forslag til veinavn for veien som går fra Sulitjelma veien opp til gårdene i Vinsetli, 

og videre til Saltdal grense, benevnt område 24 i kommunens saksfremstilling. 

 

Svein Jensen i Solvik har foreslått for kommunen at denne veien skal hete Vinsetliveien, og dette er 

utmarkslaget enige om. I dokumentet: PLUT-004/14 VEDTAK- 21.01.2014 kommer det frem at dette 

forslaget er enstemmig vedtatt endret til Vinsetlia, etter et forslag fra Svein Roger Bådsvik (V). 

Utmarkslaget mener at han ikke har noen kjennskap til hvilke navn beboerne i Solvik har benyttet på sine 

veier. 

 

Vi har i alle år kalt denne veien for Vinsetliveien, og brukt Vinsetlia som stedsnavn om de tre nederste 

gårdene langs veien. Den øverste gården går under stedsnavnet Ågnøva. Utmarkslaget er derfor helt 

uenige i at denne veien skal kalles Vinsetlia. 



Vi ber derfor kommunen om at de gjør om sitt vedtak angående dette veinavnet, og går tilbake til 
Vinsetliveien som opprinnelig foreslått av beboerne i Solvik. 

 

 
Med vennlig hilsen 

for Solvik Utmarkslag 

Olav Vedal 

(leder) 

 

Konklusjon/vurdering 

 

Rådmannen foreslår at Vinsetlia endes til Vinsetliveien. 

 

 

FORSLAG TIL NYE OMRÅDENAVN 
 

I mange foreslåtte områdenavn er navn på vann/tjern benyttet. Dette er bevisst gjort for lettere å 

kunne lokalisere et adresseområde. 

 

Områdenavn som er basert på vann eller tjern 

 

Svartvatnet (Sør for Solvik) 

Rulengvatnet 

Klipvatnet 

Erikstadvatnet 

Gamvatnet 

Grovvatnet 

Melvatnan 

Villumvatnet 

Tvetjønna 

Skoffedalsvatnet 

Lánjak 

 

Områdenavn som er basert på terrengformer eller bruksnavn: 

 

Reinlia (Valnesfjord, nordøst for Kosmo) 

 

Djuposfjellet 

 

I brev fra Bjørn Viggo Berg 23.04.14: 

 

Det er helt i orden at fjellet der hytta vår ligger fortsatt blir kalt Djuposfjellet. 

 



Konklusjon/Vurdering 

 

Rådmannen anbefaler områdenavnet Djuposfjellet. 

 

 

Per Sjursodalen 

 

I brev fra Kai-Frode Solbakk 28.04.14: 

Områdenavn Per Sjursodalen. Forslaget til navn er helt ok og i tråd med det vi sier lokalt. 

 

Mvh 

Kai-Frode Solbakk 

 

Konklusjon/Vurdering 

 

Rådmannen anbefaler områdenavnet Per Sjursodalen. 

 

Lyngås  

 

Bruksnavn tilhørende gnr. 91, bnr. 11. Beliggenhet sørøst for Tverråmoen. 

Rådmannen foreslår nytt områdenavn Lyngås. 

 

Tverråmoskogen  

 

Hyttefelt med beliggenhet nordøst for Tverråmoen. Navnet er hentet fra Tverråmoskogen 

hytteforening. Fauske kommune har ikke fått noen tilbakemeldinger fra denne foreningen. 

Rådmannen foreslår nytt områdenavn Tverråmoskogen.  

 

Bjørnmyr 

 

Bruksnavn tilhørende gnr. 90, bnr. 3 med beliggenhet rett sør for Dråvika Motorsportsenter. 

Det foreslåes nytt områdenavn Bjørnmyr for denne eiendommen. 

 

Sjønstådalen 

 

Kallmo (øst for Tverråmoen) 

 

Bruksnavn tilhørende gnr. 91, bnr. 4. Området ligger sørøst for Tverråmoen. 

Det foreslåes nytt områdenavn Kallmo for denne eiendommen. 

 

Helskaret 

 

I brev fra Laila Nordhaug, 27.04.14: 

 

Ang. tildeling av områdenavn Helskar. 

På folkemunne heter område Hælskar og men kan godt skrives Helskar. 

Men Helskaret, som dere foreslår, er ett bestemet sted i området, nemlig skaret mellom 

Storsteinfjell og Rullengvatn. 

Det blir derfor feil at hele området skal hete Helskaret, kall det derfor HELSKAR. 

 



Med vennlig hilsen 

Gerd Laila Nordhaug 

 

Vurdering/konklusjon 

 

En bør som hovedregel velge bestemt form av sisteleddet i samsvar med vanlig norsk 

navnelaging. Rådmannen anbefaler skrivemåten Helskaret som er godkjent skrivemåte i SSR. 

 

 

Engan 

 

Opprinnelig forslag til områdenavn var Hjemgamenga. Tilbakemeldinger fra grunneiere i 

området viser at adressenavnet Engan er ønsket. Rådmannen foreslår derfor områdenavnet 

Engan. 

 

Stifjellet 

 

Opprinnelig forslag til områdenavn var Stigfjellet basert på kartgrunnlag. Det har kommet inn 

tilbakemelding fra to grunneiere angående den tidligere foreslåtte skrivemåten: 

 

Kjellaug Strøm, 22.04.14: 

 

Viser til brev av 10.4.14 ref. 14/3421/JIK. 

Jeg er uenig i forslaget om at området gis navnet STIGFJELLET slik vedlagt kartutsnitt angir. 

Mitt forslag er: STIFJELL 

 

Øystein Vedal, 22.04.14: 

 
Adresser i Fauske kommune, områdenavn Stifjell 

 

Viser til brev av 10.04.2014. 

Vår mening er at området skal hete Stifjell. 

De som bodde der sist, Einar Stifjell og Karl Hansen m. familie, brukte alltid Stifjell om 

gårdene/stedet. Det ble også brukt som etternavn av flere som kom herfra. Stifjell ble 

fraflyttet i 1955-57. Karl Hansen var min bestefar. 

Min mor, Borgny Vedal født 1921, oppvokst på Stifjell, har alltid omtalt heimplassen som Stifjell. 

Hun er nå bosatt i Solvik. 

Vi som i dag bruker området til fritidsformål, bruker Stifjell om dette området. For eksempel står 

vi oppført som Stifjell Utmarkslag i Brønnøysundregistrene. 

På bakgrunn av det som er anført ovenfor, ber vi altså om at området skal hete Stifjell. 

 

Røsvik, 22.04.2014. 

 

Øystein Vedal (uttalelse på vegne av Borgny Vedal) 

 

 

Kommentar fra Kartverket i navnesak 19/2014: 

 



Norske Gaardnavne, Nordlands Amt (1905), s. 224: ”Stifjeldet. Kaldes stí´en, Dat. stí´a. Jfr. 

Nesne GN 43. Her er Stigen maaske egentlig Fjeldnavn; som saadant findes Stigen brugt i 

Kolvereid.” 

 

Matrikkelutkastet 1950: Stifjellet (se: http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50 

 

Eiendomsregister i Fauske kommune: Stifjell 

 

Skylddelingsforretning 1908: Stifjeld 

 

Ingen av brukene under matrikkelgård 96 har bruksnavn sammenfallende med gårdsnavnet, og 

derfor har ikke brukseierne uttalerett om gårdsnavnet etter lov om stadnamn, jf. § 6,  første ledd, 

tredje setning. 

 

Konklusjon/Vurdering 

 

En bør som hovedregel velge bestemt form av sisteleddet i samsvar med vanlig norsk 

navnelaging. Stifjellet er godkjent og anbefalt skrivemåte i SSR. Rådmannen foreslår derfor 

områdenavnet Stifjellet. 

 

Nordre Såki 

 

Hyttefeltet i Sulitjelma sørøst for Jakobsbakken har i følge Statsskog gått under navnet Såki 

nord. Det er vanlig med foranstilt retningsadverb i norsk ord- og navnelaging. Rådmannen velger 

å benytte skrivemåten Nordre Såki for denne områdeadressen. Skrivemåten er anbefalt av 

Kartverket. 

 

Benkevasslia 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye område- og vegnavn, samt endring av veinavn i Fauske 

kommune, jf. Stadsnamnsloven § 5. 

 

 Nytt vegnavn Storskogveien 

 Nytt vegnavn Tokdalveien 

 Vegnavnet Tveråveien endres til Tverråveien 

 Vegnavnet Vinsetlia endres til Vinsetliveien 

 Nytt omådenavn Svartvatnet 

 Nytt omådenavn Rulengvatnet 

 Nytt omådenavn Klipvatnet 

 Nytt omådenavn Erikstadvatnet 

 Nytt omådenavn Gamvatnet 

 Nytt omådenavn Grovvatnet 

 Nytt omådenavn Melvatnan 

 Nytt omådenavn Villumvatnet 

 Nytt omådenavn Tvetjønna 

 Nytt omådenavn Skoffedalsvatnet 

http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50


 Nytt omådenavn Lánjak 

 Nytt områdenavn Reinlia 

 Nytt omådenavn Engan 

 Nytt omådenavn Djuposfjellet 

 Nytt omådenavn Per Sjursodalen 

 Nytt omådenavn Lyngås  

 Nytt omådenavn Tverråmoskogen 

 Nytt omådenavn Bjørnmyr 

 Nytt omådenavn Sjønstådalen 

 Nytt omådenavn Kallmo 

 Nytt omådenavn Helskaret 

 Nytt omådenavn Stifjellet 

 Nytt omådenavn Nordre Såki 

 Nytt områdenavn Benkevasslia 

 

 

PLUT-071/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye område- og vegnavn, samt endring av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadsnamnsloven § 5. 

 

 Nytt vegnavn Storskogveien 

 Nytt vegnavn Tokdalveien 

 Vegnavnet Tveråveien endres til Tverråveien 

 Vegnavnet Vinsetlia endres til Vinsetliveien 

 Nytt omådenavn Svartvatnet 

 Nytt omådenavn Rulengvatnet 

 Nytt omådenavn Klipvatnet 

 Nytt omådenavn Erikstadvatnet 

 Nytt omådenavn Gamvatnet 

 Nytt omådenavn Grovvatnet 

 Nytt omådenavn Melvatnan 

 Nytt omådenavn Villumvatnet 

 Nytt omådenavn Tvetjønna 

 Nytt omådenavn Skoffedalsvatnet 

 Nytt omådenavn Lánjak 

 Nytt områdenavn Reinlia 

 Nytt omådenavn Engan 

 Nytt omådenavn Djuposfjellet 

 Nytt omådenavn Per Sjursodalen 

 Nytt omådenavn Lyngås  

 Nytt omådenavn Tverråmoskogen 

 Nytt omådenavn Bjørnmyr 

 Nytt omådenavn Sjønstådalen 

 Nytt omådenavn Kallmo 



 Nytt omådenavn Helskaret 

 Nytt omådenavn Stifjellet 

 Nytt omådenavn Nordre Såki 

 Nytt områdenavn Benkevasslia 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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BRUK AV SNØSCOOTER FOR FORNØYELSESKJØRING - FORSLAG TIL 

ENDRINGER I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG OG 

FORSKRIFT FOR MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG 

   

 
Vedlegg: Brev av 10.07.2014 fra Klima – og miljødepartementet vedr forslag til endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og 

forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til høring.  Høringsfrist er satt til 19. 

september 2014. 

 

Saksopplysninger: 
Klima – og miljødepartementet sender ovennevnte forslag til høring.  Forslagene gjelder 

innføringen av adgang til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. 

Høringsfrist er satt til 19. september 2014. 

 

Bakgrunn for forslagene til lov- og forskriftsendringer er at i utgangspunktet 

er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, både på bar eller snødekt mark, jfr. § 3 i 

motorferdselloven. Gjeldene lov gir imidlertid en del unntak fra forbudet.  Disse unntakene 

knytter seg i hovedsak til nyttekjøring.  Motorferdselloven skal søke å begrense ferdselen til 

formål og behov som har en allmenn akseptert nytteverdi og dermed begrense unødvendig 

kjøring og fornøyelseskjøring. 

 

Departementet foreslår nå at det gis en viss åpning for kjøring med snøskuter til 

fornøyelsesformål ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. 

Selv om det nye forslaget legger til rette for en viss åpning for motorisert ferdsel til 

fornøyelsesformål, er det fortsatt et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig.  

 

I tillegg foreslår departementet at det inntas en ny bestemmelse i motorferdselloven som gir 

hjemmel for å gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere snøskuterløyper.  Løypene 

skal angis i arealplan eller reguleringsplan og skal inneholde de viktigste rammene for 

kommunens planlegging, herunder bestemmelser om hvor løypene skal ligger og hvilke hensyn 

kommunene skal ta for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. 

 



Departementet foreslår videre at det gjøres enkelte andre endringer i lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag som følge av den nye forskriftshjemmelen. 

 

Høringsinstansene blir også bedt om å vurdere overgangsalternativer som følge av at § 5 tredje 

ledd foreslås opphevet. 

 

 

Samlet framstilling av endringsforslagene: 

I 

I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer: 

§ 4 a skal lyde: 

§ 4 a.(forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). 

 Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av 

departementet. 

Departementet kan i slik forskrift gi kommuner myndighet til å etablere løyper for kjøring med 

snøscooter på vinterføre. Forskriften kan omfatte nærmere regler om kommunens bruk av 

myndigheten. 

Løyper etter annet ledd skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Løypene skal ikke legges i 

verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være 

til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. I planarbeidet skal 

kommunene ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 

hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget skal kommunen utrede virkningen 

løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet, samt kartlegge og 

verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene 

opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

 

§ 5 tredje ledd oppheves. 

(”I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy 

og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av 

snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte vassdrag. Vedkommende 

kommune skal sørge for merking av informasjon om løypene.”) 

 

II 

I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 4 oppheves. 

(«I Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 

kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes på vinterføre i løyper som etter 

motorferdsellovens § 5 tredje ledd er utlagt av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret. 

Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede veger og atskilt fra 

tradisjonelle skiløyper.  Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, frilufts- eller 

viltområder. 

Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30. juni, jfr. § 9.») 

Ny § 4a skal lyde: 



 

 

§ 4a. 
Kommunen kan etablere løyper for kjøring med snøscooter (beltemotorsykkel) på 

vinterføre. 

Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Løypene 

skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir traseen. For 

behandlingen av planen gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 og §§ 10-1 til 13-4 med de 

unntak og særregler som følger av bestemmelsen her. Løypene skal ikke stride mot arealformålet 

og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 

Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og 

kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader 

for drift av løypene. 

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep. 

I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til: 

 

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner 

og kulturmiljø 

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

 

Planforslaget skal: 

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet 

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av 

disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. 

 

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 

samtykket til slik løype. 

Kommunens vedtak om trasé for snøscooterløype og bestemmelser om bruk av slike løyper kan 

påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er 

klageinstans. Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak 

om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. For myndighet til å fremme innsigelse gjelder 

reglene i plan- og bygningsloven § 5-4. Støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv 

gir grunnlag for innsigelse etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd. Ved behandling av 

innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. 

 

§ 8 oppheves. 

(«I avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet veg, og som 

har liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og sårbare naturvern-, frilufts- eller 

viltområder, kan Miljødirektoratet åpne mulighet i enkelte deler av landet for bruk av snøscooter.  

I slike områder kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med snøscooter etter forslag fra 

kommunen.  Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av løypene.») 

§ 9 skal lyde: 

§ 9 



 

Motorferdsel etter disse forskrifter er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. 

juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen 

eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, 

eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta. 

 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra 

kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og 

fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet. 

Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første 

ledd. 

 

I I I  

Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. 

1. Endringene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a trer i kraft 

straks. 

2. Endringene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd trer i kraft [1. 

januar 2022]. 

3. Endringene i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag §§ 4a og 9 trer i kraft straks. 

4. Endringene i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag §§ 4 og 8 trer i kraft [1. januar 2022]. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Fauske kommune har som kjent tidligere vært deltaker i forsøk vedr forenkling av forvaltningen 

av motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag fra 2000 fram til 1. mai 2014.  I dette 

forsøket ble motorisert ferdsel i utmark forvaltet etter plan- og bygningsloven.  Fauske kommune 

vedtok i 2002 «Temaplan for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag». Denne planen 

inneholdt kart vedr arealdisponering og bestemmelser. Motorferdselloven lå til grunn, mens 

nasjonal forskrift ble erstattet av en forsøksforskrift som ble vedtatt av Fauske kommunestyre i 

2001 og bestemmelsene i temaplanen.   

 

Turistløypa til Sverige, samt tilførselsløype fra Daja til Skihytta og Kjelvatnskrysset var et 

resultat av dette. Bestemmelsene regulerte kjøring til hytter, transport av bevegelseshemmede, 

kjøring i turistløype til svenskegrensen (fornøyelseskjøring), tidspunkt for kjøring o.l.   

Dette var en ordning som i Fauske kommune fungerte meget godt og forvaltning/byråkrati ble 

redusert til et minimum og ordningen var forutsigbar og rettferdig. 

I forsøket var klageinstans Klagenemnda i kommunen (Formannskapet), noe som fungerte godt.  

En liten ulempe var at søknader om dispensasjon tok lang tid på grunn av at slike saker måtte ut 

på høring (jfr. prosesser i plan- og bygningsloven) før de ble behandlet. 

  

 

Foreliggende forslag til endringer i motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelder kun etablering 

av snøskuterløyper for allmennheten etter plan- og bygningsloven.  Det er ikke i 

endringsforslaget gitt noe rom for lokal forvaltning av andre deler av motorisert ferdsel i utmark. 

For Fauske sin del og for de andre kommunene som deltok i forsøket vedr ny forvaltning av 

motorisert ferdsel i utmark, er dette å gå mange steg tilbake, f.eks behandler vi nå 

dispensasjonssøknader slik vi gjorde for årtusenskiftet. Dette innebærer mye mer 

byråkrati/administrasjon og forvaltningen er ikke effektiv og forutsigbar som under forsøket. 



 

Forslaget innebærer at fornøyelsesløypene skal opprettes i en prosess som er lik prosessene i 

plan- og bygningsloven.  Dette mener Fauske kommune er viktig og riktig, men at også annen 

motorferdsel skal kunne reguleres på samme måte.  Det er viktig at det ligger et lovverk i bunnen 

(motorferdselloven) slik at alle landets kommuner har samme grunnlag for videre arbeid med 

planene.   

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i hele 

landet. 

 

 

PLUT-072/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune tar forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til orientering.   

 

2) Fauske kommune ber primært om at endringer i lov og forskrift skal bygge på de 

samme prinsipper som tidligere forsøk med ny forvaltning av motorisert ferdsel i 

utmark.  Fauske kommune ønsker lokal forvaltning av motorferdsel, dvs. at 

motorisert ferdsel i utmark innarbeides i overordnet planverk, men at 

motorferdselloven ligger til grunn slik at utgangspunkt for forvaltning blir likt i hele 

landet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: Søknad med kartutsnitt datert 14.08.14 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Tom Are Pettersen, Sulitjelma, om dispensasjon for 

transport av div materiale etter at deler av en gammel hytte er revet, samt bortkjøring av skrot. 

Det er tenkt å bruke en ATV til transporten. Antall turer er ikke oppgitt. 

 

Saksopplysninger: 

Hytta til Tom Are Pettersen ligger mellom Kjelvatnet og innerenden av Saaki, ca 300 meter fra 

Balvassveien.   Han skal rive deler av en gammel hytte, samt kjøre bort skrot fra eiendommen.   

 

Kjøring på barmark er ikke tillatt i hht motorferdselloven og det må søkes dispensasjon etter § 6 

og § 6 i nasjonal forskrift dersom det foreligger særlige grunner for transport eller transporten 

ikke kan utføres på annen måte. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at omsøkte ferdsel i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det vil eventuelt bli lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med vilkår som vil bli satt 

vil transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for 

stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

 



Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark og har henvist 

liknende transporter til kjøring med snøskuter på vinterstid, men det ble innvilget dispensasjon i 

en lignende sak tidligere, noe som må tas med i vurderingen i denne saken. 

 

Ved å innvilge en slik dispensasjon vil det skape presedens for liknende saker og ferdsel på 

barmark vil øke.  Her er det heller ikke gamle kjørespor som en kan følge, slik at dette blir 

kjøring direkte ute i terrenget. 

 

Selv om det kan bli mye snø i vinterhalvåret, og materialene/skrotet som skal fraktes ligger ute, 

så kan ikke det være avgjørende for om en dispensasjon skal innvilges eller ei. 

 

Denne ene saken ikke vil ha stor innvirkning på naturmangfoldet i området, er det prinsippet om 

kjøring på barmark og den presedens det vil skape som må vekte tyngst ved vurdering av saken.  

 

Frakting med snøskuter på snødekt mark er det som er mest gunstig, og Rådmannen vil derfor 

innstille på at søknaden avslås. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Tom Are Pettersen, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark 

for transport av gamle bygningsmaterialer og skrot avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-073/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Foreslår at søknad innvilges. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Tom Are Pettersen, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark 

for transport av gamle bygningsmaterialer og skrot avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: Søknad datert 19. august 2014 m/kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ørjan Valla, Sulitjelma, om dispensasjon for transport 

av div materiale til tilbygg til hytte i Saakiåsen, gnr 119 bnr 444. Det er tenkt å bruke en ATV 

m/tilhenger til transporten.  Antall turer er inntil 10, avstand ca 600 m og følger gammel sti fra 

Balvannsveien og til hytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

Saksopplysninger: 

Hytta til Valla ligger i Saakiåsen, ca 600 meter fra Balvassveien.   Det er innvilget 

byggetillatelse til tilbygg til hytta og det er materialer til dette han skal frakte med ATV 

m/henger.  Han antyder at det vil bli brukt inntil 10 turer og avstanden er ca 600 m etter en 

gammel sti. 

 

Kjøring på barmark er ikke tillatt i hht motorferdselloven og det må søkes dispensasjon etter § 6 

og § 6 i nasjonal forskrift dersom det foreligger særlige grunner for transport eller transporten 

ikke kan utføres på annen måte. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at omsøkte ferdsel i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det vil eventuelt bli lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med vilkår som vil bli satt 

vil transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for 

stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 



Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark og har henvist 

liknende transporter til kjøring med snøskuter på vinterstid, men det ble innvilget dispensasjon i 

en lignende sak tidligere, noe som må tas med i vurderingen i denne saken. 

 

Det er gitt byggetillatelse til utbygging av hytta. Det betyr at det her søkes om transport som kan 

utføres med snøskuter på vinterføre uten dispensasjon.  Hytta ligger over 2,5 km fra nærmeste 

brøyta vei og det kan dermed benyttes snøskuter til frakting uten begrensning i antall turer.  I og 

med at det er gitt byggetillatelse, kan det også benyttes flere skutere samtidig for frakting av 

byggematerialer.  Muligheten til frakting i hht byggetillatelse varer i inntil 3 år fra byggetillatelse 

er gitt. 

 

Omsøkt ferdsel vil ikke ha annen fordel enn at transporten vil kunne skje på et tidligere 

tidspunkt.  Dette anses ikke som grunn god nok for å innvilge dispensasjon. 

 

Selv om denne ene saken ikke vil ha stor innvirkning på naturmangfoldet i området, er det 

prinsippet om kjøring på barmark og den presedens det vil skape som må vekte tyngst ved 

vurdering av saken.  

 

Frakting med snøskuter på snødekt mark er det som er mest gunstig, og Rådmannen vil derfor 

innstille på at søknaden avslås. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Ørjan Valla, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg til hytte avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-074/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Kathrine Moan Larsen (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo: 

Søknad innvilges. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for FL/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Ørjan Valla, Sulitjelma, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg til hytte avslås.  Kjøring på barmark skal 

begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: - Søknad mottatt 13. juni 2014 m/kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Tove Nilssen, Fauske, om transport av div materiale 

som er igjen etter at hun har revet en gammel hytte.  Det er tenkt å bruke en ATV med belter og 

tilhenger til transporten og det antydes brukt max 4 turer. 

 

Saksopplysninger: 

Hytta til Tove Nilssen ligger v/Trolovesvatnet like nordøst for Valnesfjord Helsesportsenter, ca 

300 meter fra veien.  Hun har revet en gammel hytte som sto på samme eiendom, og det er 

materialer o.l. etter denne hytta som skal fraktes bort.  Det er et snaut område med tørr lyng hvor 

transporten skal foregå.  Det er ingen tidligere kjørevei som kan benyttes, bare en gangsti. 

 

Transport på barmark er ikke tillatt i hht motorferdselloven og det må søkes dispensasjon etter § 

6 og § 6 i nasjonal forskrift dersom det foreligger særlige grunner for transport eller transporten 

ikke kan utføres på annen måte. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at omsøkte ferdsel i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det må eventuelt legges begrensinger på 

ferdselen både mht antall kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil eventuell transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for 

stor belastning på området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 



 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Omsøkte ferdsel er av et lite omfang og det vil utføres ila en dag.  Avstanden er kort og terrenget 

er ikke spesielt sårbart.  Det er hardt og lyng og et beltekjøretøy vil ikke lage store spor i 

terrenget. 

 

Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark og har henvist 

liknende transporter til kjøring med snøskuter på vinterstid. Det ble imidlertid innvilget 

dispensasjon til et lignende tiltak tidligere, og det bør også hensyntas når søknaden behandles. 

 

Innvilgelse av en slik dispensasjon vil skape presedens for liknende saker og ferdsel på barmark 

vil øke.  Her er det heller ikke gamle kjørespor som en kan følge, slik at dette blir kjøring i 

terrenget. 

 

I Valnesfjord kan det  bli mye snø i vinterhalvåret, og materialene som skal fraktes ligger ute og 

de blir dermed liggende under snøen.  Dette vektlegges lite av Rådmannen når en skal vurdere 

hvorvidt en skal innvilge dispensasjon for kjøring på barmark. 

 

Selv om omsøkte ferdsel ikke vil ha stor innvirkning på naturmangfoldet i området, er det 

prinsippet om kjøring på barmark og den presedens det vil skape som må vekte tyngst ved 

vurdering av saken.  Frakting med snøskuter på snødekt mark er det som ville vært mest gunstig, 

og Rådmannen vil derfor innstille på at søknaden avslås. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Søknad fra Tove Nilsen, Fauske, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av gamle bygningsmaterialer avslås.  Kjøring på barmark skal begrenses til et 

minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-075/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Tove Nilsen, Fauske, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av gamle bygningsmaterialer avslås.  Kjøring på barmark skal begrenses til et 

minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: Søknad datert 26.8.14 m/kartutsnitt. 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Per Arne Karlsen, Bodø, om dispensasjon for transport 

av div materiale til tilbygg til hytte i Saaki nord, gnr 119 bnr 1/28. Det er ikke oppgitt hvilket 

kjøretøy som skal benyttes, men går ut fra at en ATV m/tilhenger er tenkt brukt til transporten.  

Antall turer er inntil 6, avstand ca 150 m til hytta, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

Saksopplysninger: 

Hytta til Karlsen ligger vest for veien via-a-vis hyttefelt i Saaki Nord, ca 150 meter fra veien til 

Jakobsbakken.   Byggetillatelse til tilbygg til hytta er til behandling i Fauske kommune.  Det er 

materialer til dette han skal frakte med ATV m/henger.  Søker oppgir at det vil bli brukt inntil 6 

turer. Terrenget er hardt, steinete. 

 

Kjøring på barmark er ikke tillatt i hht motorferdselloven og det må søkes dispensasjon etter § 6 

og § 6 i nasjonal forskrift dersom det foreligger særlige grunner for transport eller at transporten 

ikke kan utføres på annen måte. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Samtidig vet vi at omsøkte ferdsel i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 

innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det vil eventuelt bli lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med vilkår som vil bli satt 

vil transport i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Transporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for 

stor belastning på området. 

 

 

 



Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 

miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Fauske kommune har vært meget restriktiv når det gjelder ferdsel på bar mark og har henvist 

liknende transporter til kjøring med snøskuter på vinterstid, men det ble innvilget dispensasjon i 

en lignende sak tidligere, noe som må tas med i vurderingen i denne saken. 

 

Det vil sannsynligvis bli innvilget byggetillatelse til utbygging av hytta. Det betyr at det her 

søkes om transport som kan utføres med snøskuter på vinterføre uten dispensasjon.  Det kan også 

benyttes flere skutere samtidig for frakting av byggematerialer.  Muligheten til frakting i hht 

byggetillatelse varer i inntil 3 år fra byggetillatelse er gitt. 

 

Omsøkt ferdsel vil ikke ha annen fordel enn at transporten vil kunne skje på et tidligere tidspunkt 

enn med snøskuter.  Dette anses ikke som grunn god nok for å innvilge dispensasjon. 

 

Selv om denne ene saken ikke vil ha stor innvirkning på naturmangfoldet i området, er det 

prinsippet om kjøring på barmark og den presedens det vil skape som må vekte tyngst ved 

vurdering av saken.  

 

Frakting med snøskuter på snødekt mark er det som er mest gunstig, og Rådmannen vil derfor 

innstille på at søknaden avslås. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Per Arne Karlsen, Bodø, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg og innbo til hytte avslås.  Kjøring på barmark 

skal begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 

 

PLUT-076/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad fra Per Arne Karlsen, Bodø, om dispensasjon for motorferdsel på barmark for 

transport av bygningsmaterialer til påbygg og innbo til hytte avslås.  Kjøring på barmark 

skal begrenses til et minimum og omsøkte transport bør skje med snøskuter på vinterføre. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-NYE VEINAVN 

ENDRINGER AV ØSTERKLØFTVEIEN, NYTT VEGNAVN FRIDALVEIEN 

 
Vedlegg: Brev fra Olav Agnar Kristensen 

Fridalveien_orto.pdf 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Det har kommet inn en klage fra Olav Agnar Kristensen, datert 01.09.2014 angående 

Østerkløftveien: 

Deres brev av 18/8-14 ang. veinavn i øvre Valnesfjord. Jeg er født og oppvokst i Fridal og er 

eier av gnr/bnr 67-1-2. Jeg reagerer og protesterer kraftig på at navnet Østerkløftveien skal 

fortsette også inn i Fridalen på Fridalsveien. Østerkløft slutter som kjent ved begynnelsen av 

Reinhaugmyra. 

Jeg håper Fridalveien får beholde sitt navn som den alltid har gjort, også når veiskiltet blir satt 

opp. 

 

 

Vurdering/kommentar 

 

I gårdsnummeroversikt for Fauske kommune er gnr. 67 definert som Fridal. Det vil være naturlig 

å avslutte Østerkløftveien ved grense til 123/1, eid av Statsskog, som vist i kart. Rett nord ligger 

Reinhaugmyra. 

Det foreslås at den nordligste delen av Østerkløftveien som avskjæres ved gnr. 123, bnr. 1 i sør 

får vegnavnet Fridalveien. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Den nordligste delen av Østerkløftveien som avskjæres ved gnr. 123, bnr. 1 i sør får 

vegnavnet Fridalveien. 

 

 

PLUT-077/14 VEDTAK-  09.09.2014 



 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Den nordligste delen av Østerkløftveien som avskjæres ved gnr. 123, bnr. 1 i sør får 

vegnavnet Fridalveien. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


