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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 
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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 26.09.14 

 

 

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  26.09.14  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 

Tema: Utbyggingsavtaler v/advokat Thomas Benson. 
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078/14: FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS 

AREALDEL  
 

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. 

 

 

PLUT-078/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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.  

 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 



 

079/14: HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE 

HOLTAN KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

PLUT-079/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring 

og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


