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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    025/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.03.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2015 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-025/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/4204      

 Arkiv sakID.:   15/968  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    026/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.03.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 009/15: 104/807 - KARINA HAUGBERG - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, 

TILBYGG TIL ENEBOLIG, BRA=LA 30 M2, TOTALT BRA BLIR 168 M2, TOTALT 

LA BLIR 110 M2, SKOGHOLTVEIEN 18, FAUSKE  

 

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

oppføring av tilbygg til enebolig i Skogholtveien 18, Fauske gnr.104 bnr.807 som 

omsøkt. 

 

Dersom det under grunnarbeidene oppdages tegn til setninger eller utglidninger, må 

geoteknisk kompetanse avgjøre videre framdrift. 

 

Fundamenteringsløsning som beskrevet i rapport fra Unikus AS, må følges. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Unikus AS godkjennes. 

 

Økt tilknytningsavgift må innbetales til kommunen, regning vil bli tilsendt. 

 

 

 

DPLU. 032/15:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GNR. 

61/19 I FAUSKE KOMMUNE 

 

VEDTAK : 
 

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

Konsesjonsloven av 28.11.2003 samt delegasjon innvilges Ina Lærum Stabell og Nis-

Joachim Vagner  konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 61/19 i Fauske kommune. 

 

Det settes som betingelse for konsesjon at eiendommen skal bebos av søkerne i minst 5 år 

i sammenheng. Frist for tilflytting settes til 1. januar 2018. 

 



Søkerne har varig driveplikt på dyrka jord, jfr. Jordlovens § 8. Hvis driveplikten ikke kan 

oppfylles av søkerne selv må dyrka jord og beite leies bort på minimum 10 års kontrakt 

godkjent av kommunen.  

 

 

 

 

DPLU. 034/15: 55/12 - ELISABETH OG OLE NORHEIM JENSSEN - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV TILBYGG OVER TO PLAN BRA 58 M2, 

SAMT TILBYGG VINDFANG 5 M2 TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG, TOTALT BLIR 

BRA 199 M2, TOTALT LA 155 M2, HAUKLANDSVEIEN 7, VALNESFJORD 

 

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

tilbygg til enebolig i Hauklandsveien 7, Valnesfjord gnr.55 bnr.12 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra byggteknisk 

forskrift TEK 10, jfr. PBL § 31-2, som omsøkt. 

 

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

ansvarsrett fra Dahl-Bygg AS godkjennes. 

 

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

 

 

 

DPLU. 067/15: 103/6 BRIGT KRISTENSEN OG HANS OLAV KRISTENSEN - SØKNAD 

OM DELING AV EIENDOM 

 

VEDTAK : 
 

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

av en parsell på ca 6 dekar fra eiendommen gnr 103/6 i Fauske kommune.  

 

 

 

DPLU. 090/15: 103/1066 - FAUSKE EIENDOM KF - SØKNAD OM DISPENSASJON 

VED MODERNISERING AV HEIS, HELSETUNET 1, BLOKK B, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra TEK 10 § 15-11 

(4) for heis, løpenr.1184100149 ved Helsetunet 1, blokk B, som omsøkt. 

 

Forutsetningen for dispensasjon er at det gjennomføres tiltak for å sikre ukontrollert 

siging når heisen står i etasjen, sikre at heisen ikke kan starte når den er overbelastet og 

informasjon til brukere om begrensninger i bruk av heisen. Tiltakene gjennomføres som 

beskrevet i søknad, og i tråd med temaveileder HO-2/2008 tabell 4, pkt.22.1, 22.2 og 

22.3. 

 



 

 

DPLU. 093/15: 76/177 - JENS EILERTSEN - SØKNAD OM ENDRING AV 

ANSVARSRETT I BYGGESAK 027/12 - RIVING AV GAMMEL HYTTE OG 

OPPFØRING AV NY HYTTE, BRATTÅSVIKA, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 23-5 og 23-6 jvf. SAK 10 § 6-8 meddeles 

ansvarsrett som selvbygger for Jens Eilertsen, i forbindelse med riving av gammel hytte 

og oppføring av ny i Brattåsvika, gnr.76 bnr.177, som omsøkt. 

 

Tidligere ansvarsretter for Bjørset Bygg og Anlegg, Semcon Nord AS og Kjell Håkon 

Pedersen opphører. 

 

 

 

DPLU. 094/15: 103/1564 - GUNVALD JOHANSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM 

ANSVARSRETT FOR UAVHENGIG KONTROLL AV KONSTRUKSJONS- OG 

BYGNNGSFYSIKK  I FORBINDELSE MED TILBYGGET TIL BYGGMAKKERN 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 23-1 og 23-7 meddeles ansvarsrett, som 

uavhengig kontrollerende foretak, til Prosjektrådgiveren AS som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 100/15: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og gjeldende nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 c innvilges 

følgende dispensasjon: 

 

Olav Vedal, Fauske, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til jakthytte 

på Stifjell og sin mors hus på Stifjell, gnr. 96/1, samt kjøring til egen hytte v/Svartvatn, 

gnr 86/5.  Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. vedlagte kartutsnitt.  

  

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all 

annen kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

Dispensasjon etter § 5c gjelder fom 20. februar 2015 tom 14. mai 2017.  

Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  

All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 

All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 



Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 

Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.  

 

 Andre som kan benytte dispensasjonen:  

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 

DPLU. 105/15: 114/6 - TRULS MOAN OG EMILIE HELGESEN - SØKNAD OM 

ANSVARSRETT FOR GEOTEKNISK PROSJEKTERING I FORBINDELSE MED 

NYBYGG PÅ ÅSENG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 23-1 og 23-5, jvf SAK10 § 12-3, godkjennes 

søknad om ansvarsrett fra Norconsult AS som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 106/15: 76/264 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL, PLANBESTEMMELSENES § 2.1 A - PLANKRAV 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel som gjelder bestemmelsenes § 2.1 a) – Plankrav.   

 

 Byggeavstand fra senterlinje privat samleveg (Holten) skal være minimum 10 meter. 

 

 

 

DPLU. 111/15: 102/672 - KÅRE JOHANNES PETTERSEN - SØKNAD OM ENDRING 

AV TILLATELSE, NY ANSVARSRETT FOR FORETAK I BYGGESAK 165/13 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 23-6 jvf. SAK 12-4 meddeles ansvarsrett for 

Snekkern AS som omsøkt. 

 

Tidligere ansvarsrett gitt Norsk byggmontering AS, i sak 165/13, opphører.  

 

 

 

DPLU. 114/15: 104/321 FORSVARSBYGG - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, 

MILJØSANERING AV UTEOMRÅDE VED KLUNGSET LEIR, ETABLERE NY 

OLJEAVSKILLER SAMT ARRONDERE TERRENG. 



 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 21-2 meddeles rammetillatelse til 

miljøsanering ved Klungset Leir, G.nr. 104/321, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Kokkersvold AS godkjennes. 

 

Øvrige ansvarsretter omsøkes ved igangsettingstillatelse. 

 

 

 

DPLU. 122/15: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og gjeldende nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 c innvilges 

følgende dispensasjon: 

 

Bjørn Olsen, Sulitjelma, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr til egen 

hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/195.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 

v/Kjelvannskrysset, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all 

annen kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

Dispensasjon etter § 5c gjelder fom 5. mars 2015 tom 14. mai 2017.  

Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  

All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 

All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier dersom det skal kjøres på privat grunn. 

Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.  

 

 Andre som kan benytte dispensasjonen: Anne May Olsen og Janniken Olsen. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 

oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 

 

 

DPLU. 150/15: 103/1208 - FAUSKEBYGG - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV TILBYGG BRA 109 M2 TIL DRIFTSBYGNING, TOTALT BRA BLIR 

1168 M2, INDUSTRIVEIEN 22, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 



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

tilbygg til driftsbygning i Industriveien 22, Fauske gnr.103 bnr.1208 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg A/S godkjennes. 

 

 

 

 

DPLU. 159/15: DISPENSASJONSSØKNAD MOTORFERDSEL 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og gjeldende nasjonal 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges 

følgende dispensasjon: 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) innvilges 

dispensasjon til transport i forbindelse med innhenting av kjerneprøver av sedimenter fra 

Langvatnet i Sulitjelma. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 17.-20. mars 2015.  

Trase iflg vedlagte kartutsnitt. 

Dispensasjonen gjelder for bruk av 2 snøskutere.  

All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 

All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 

 

Dette vedtaket er gjort i samarbeid med leder av Planutvalget. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-026/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/4205      

 Arkiv sakID.:   15/969  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    027/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.03.2015 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/2082 S 15/519 04.02.2015  MANGLENDE SNØRYDDING 

AV FORTAU I FAUSKE 

SENTRUM 

 15/4084 U 14/2523 16.03.2015 Roy Kristiansen;  

Sverre Hagen;  

Sverre Navjord 

SVAR PÅ SPØRSMÅL 

VEDRØRENDE VESTMYRA 

SKOLE 

 

 

 

 

PLUT-027/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Sak til neste møte plut vedr. generelt fremkommelighet og vedlikehold av Fauske 

sentrum – vintervedlikehold. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ref. jnr. 15/4084 ble utsatt til neste møte. Inngående brev vedlegges. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef stab til videre forføyning    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/3769      

      Arkiv sakID.:   11/1316  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen /Roar Hansen 

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet 
 

Sak nr.:    028/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.03.2015 

 

 

 

 

NY GRUVEDRIFT I SULITJELMA - DIVERSE INFRASTRUKTUR 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad datert 9. desember 2014 fra Nye Sulitjelma Gruver AS vedr. overtakelse av 

diverse infrastruktur i Sulitjelma 

2. Kopi av formannskapssak 69/11 

 

Sammendrag: 
 

Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG)  har planer om oppstart av ny gruvevirksomhet i gamle 

gruveområder i Giken/Charlotta, Hankabakken og et nytt gruvefelt i Rupsi, alle på nordsiden av 

Langvatn. På sørsiden har selskapet planer om oppstart i gamle Sagmo gruve. NSG har 

utvinningstillatelse til alle ovennevnte felt. 

 

I tillegg har NSG søkt om utvinningstillatelse i et nytt malmfelt kalt Diamanten som ligger på 

vestsiden av Risevann. I malmfeltet ble det i august 2014 gjennomført diamantboring som 

grunnlag for søknad om utvinningstillatelse. Selskapet opplyser at tilbakemelding fra 

Direktoratet for mineralforvaltning er at utvinningstillatelse vil bli gitt. 

 

NSG er i ferd med å avslutte arbeidet med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for 

Langvatn med gruveområdene som bedriften har utvinningstillatelse til samt industriområdet på 

Sandnes. Diamanten malmfelt er ikke med i områdereguleringsplanen.  

 

Neste skritt for NSG mot oppstart gruvedrift slik vi forstår det, er søknad om utslippstillatelse. 

Selskapet opplyser at søknaden vil bli sendt i løpet av vår 2015. Utslippssøknaden skal inneholde 

driftsopplegg for gruvedrift og oppredning, plassering av knusere, silo og oppredningsanlegg, 

utslipps- og deponi plassering. I denne forbindelse er det viktig for selskapet å få klarhet i 

eventuell tilgang til eksisterende bygninger som tidligere ble brukt til samme formål som NSG 

har planlagt. Det opplyses fra NSG at et svensk konsulentfirma har vurdert bygningene og 

konkluderer med at de fortsatt er egnet til formålet. Oppgradering av bygningsmassene må 

påregnes. 

 

NSG har lagt fram en plan for videre arbeid som viser at tidligst klargjøring til oppstart 

gruvedrift er januar 2018. Det vil si at alle tillatelser som kreves for oppstart gruvedrift er på 

plass. 

 

Flere aktører er i gang med leting etter mineraler i Sulitjelma. Foruten NSG er Drake Resources 

Ltd (Drake), et australsk leteselskap kommet lengst. De har gjennomført elektromagnetisk 

måling etter mineraler ved hjelp av helikopter i august 2014. Drake har planlagt videre leting 

med elektromagnetisk måling på bakken i seks områder i april 2015. De har planer om 



oppfølgning av elektromagnetisk måling med diamantboring i interessante områder sent sommer 

2015.  

 

Drake opplyste i pressekonferanse 23 januar i år at slik som planen deres var, kunne de være klar 

til oppstart gruvedrift i 2017.  

 

Ser vi på tidsforbruket til NSG, fikk selskapet utvinningstillatelse desember 2012. (oversikt over 

bergrettigheter Direktoratet for mineralforvaltning).  NSG startet januar 2013 planarbeidet for 

områderegulering som nå er i sluttfasen og skal godkjennes av Fauske kommune høsten 2015 

ifølge framdriftsplanen. 

  

Drake har pr i dag ikke nok grunnlag for å søke om utvinning. Det kan de tidligst få etter at 

første del av diamantboreprogrammet er avsluttet høsten 2015. 

 

NSG er kommet så langt i sine planer og ønsker å få tilgang til aktuelle bygninger for å kunne 

sende inn nødvendige søknader om utslipp, samt å kunne gjøre ytterligere vurderinger av 

bygningsmassen. Primært ønsker NSG å kjøpe tomt/påstående bygninger for kr 0. 

 

Formannskapet har tidligere stilt anlegg på Sandnes industriområde til disposisjon for NSG. 

Denne opsjonen gikk ut i 2013. 

 

Vi er nå i den situasjonen at det er 2 seriøse aktører som arbeider for å starte opp  ny gruvedrift i 

Sulitjelma.  Fra kommunens side vil det være avgjørende å bidra til å legge forholdene best 

mulig  til rette for begge aktørene. 

 

Etter rådmannens oppfatning bør vi nå kunne inngå en ny leieavtale med NSG for inntil 5 år. 

Følgende forutsetninger bør ligge til grunn: 

 

 Leieavtalen gjelder for det tidsrommet NSG trenger til å forberede oppstart av gruvedrift, 

maksimalt 5 år. Avslutter NSG sine gruveplaner før leieperioden går ut, opphører avtalen. 

 NSG forplikter seg til å vedlikeholde bygningene og sikre bygningene for inntrengning 

av uvedkommende. NSG lager en plan for vedlikehold og sikring. 

 NSG får leie grunn/bygninger vederlagsfritt, men NSG overtar Fauske kommune sine 

eventuelle økonomiske forpliktelser på bygningsmassen (forsikring etc) i avtaleperioden.   

 Leieavtalen skal legge til rette for nødvendig samarbeid mellom aktuelle aktører som 

planlegger framtidig gruvedrift i Sulitjelma 

 Leieavtalen omfatter i første omgang ikke grunnstollbadet. I løpet av leieperioden skal 

det i samarbeid med Sulitjelma Besøksgruve/Nordlandsmuseet avklares muligheter for 

fremtidig drift av besøksgruve i Sulitjelma 

 Vilkår for forlenget leie/ev. salg avklares i god tid før utløp av denne leieavtalen 

 

Rådmannen anbefaler ikke at tomtene/påstående bygninger selges nå. På det tidspunkt det 

foreligger en nærmere/endelig avklaring mht oppstart av ny drift vil det være kommunens 

intensjon at de aktuelle eiendommene skal kunne benyttes og inngå i et fremtidig driftsopplegg. 

Salg vil ta utgangspunkt i takst for de aktuelle eiendommene. 

 

 

 

 

 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:  
 

Fauske kommune inngår avtale med Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) om leie av 

området fra Grunnstollbadet til og med flotasjonsanlegget med påstående bygninger. 

 

 Leieavtalen gjelder for det tidsrommet NSG trenger til å forberede oppstart av 

gruvedrift, maksimalt 5 år. Avslutter NSG sine gruveplaner før leieperioden går 

ut, opphører avtalen. 

 NSG forplikter seg til å vedlikeholde bygningene og sikre bygningene for 

inntrengning av uvedkommende. NSG lager en plan for vedlikehold og sikring 

 NSG får leie grunn/bygninger vederlagsfritt, men NSG overtar Fauske kommune 

sine eventuelle økonomiske forpliktelser på bygningsmassen (forsikring etc) i 

avtaleperioden.   

 Leieavtalen skal legge til rette for nødvendig samarbeid om bruk av 

eiendommene/bygningene mellom aktuelle aktører som planlegger framtidig 

gruvedrift i Sulitjelma 

 I løpet av leieperioden skal det i samarbeid med Sulitjelma 

Besøksgruve/Nordlandsmuseet avklares muligheter for fremtidig drift av 

besøksgruve i Sulitjelma 

 Når det foreligger en nærmere/endelig avklaring mht oppstart av ny drift vil det 

være kommunens intensjon at de aktuelle eiendommene inkl. Grunnstollbadet 

skal kunne benyttes og inngå i et fremtidig driftsopplegg. 

 Rådmannen gis fullmakt til å utforme denne avtalen på vegne av kommunen 

 Vilkår for forlenget leie/ev. salg avklares i god tid før utløp av denne leieavtalen 

 

 

PLUT-028/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kulepunkt 4 strykes fra innstillingen. Ellers som den står. 

 

FL’s forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune inngår avtale med Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) om leie av 

området fra Grunnstollbadet til og med flotasjonsanlegget med påstående bygninger. 

 

 Leieavtalen gjelder for det tidsrommet NSG trenger til å forberede oppstart av 

gruvedrift, maksimalt 5 år. Avslutter NSG sine gruveplaner før leieperioden går 

ut, opphører avtalen. 

 NSG forplikter seg til å vedlikeholde bygningene og sikre bygningene for 

inntrengning av uvedkommende. NSG lager en plan for vedlikehold og sikring. 

 NSG får leie grunn/bygninger vederlagsfritt, men NSG overtar Fauske kommune 

sine eventuelle økonomiske forpliktelser på bygningsmassen (forsikring etc) i 

avtaleperioden.   



 Leieavtalen skal legge til rette for nødvendig samarbeid om bruk av 

eiendommene/bygningene mellom aktuelle aktører som planlegger framtidig 

gruvedrift i Sulitjelma. 

 I løpet av leieperioden skal det i samarbeid med Sulitjelma. 

Besøksgruve/Nordlandsmuseet avklares muligheter for fremtidig drift av 

besøksgruve i Sulitjelma. 

 Når det foreligger en nærmere/endelig avklaring mht oppstart av ny drift vil det 

være kommunens intensjon at de aktuelle eiendommene inkl. Grunnstollbadet 

skal kunne benyttes og inngå i et fremtidig driftsopplegg. 

 Rådmannen gis fullmakt til å utforme denne avtalen på vegne av kommunen. 

 Vilkår for forlenget leie/ev. salg avklares i god tid før utløp av denne leieavtalen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSANALYSE - SØKNAD OM DEKNING 

AV KOSTNADER 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad fra Nye Sulitjelma Gruver AS datert 20. januar 2015 om dekning av kostnader til 

områderegulering 

 

Saksopplysninger: 

 

Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) gjennomfører nå arbeid med et forslag til områderegulering i 

forbindelse med deres planer om oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma. Kostnadene ved 

områdeplanen er oppgitt til kr 200.000,- ekskl mva. I tillegg må det som en del av dette arbeidet 

gjennomføres en konsekvensutredning kostnadsberegnet til ca. 1,3 mill. kr. 

 

NSG søker om et tilskudd på kr 200.000,- ekskl mva for å dekke utgiftene som påløper til selve 

områdeplanen, mens utgiftene til konsekvensutredningen holdes utenfor da selskapet mener 

denne utredningen er knyttet direkte opp mot deres driftsplaner. 

 

Fauske kommune har ikke tidligere gitt støtte til private tiltakshavere som har tatt initiativ til og 

gjennomført arbeid med en områdeplan. Tidligere har slike planer enten vært utarbeidet av 

private eller av kommunen selv. Et eksempel på dette er planen for Krokdalsmyra øst som nå er 

under utarbeidelse. Her forutsettes våre kostnader å dekkes inn gjennom salg av arealet. 

 

På denne måten vil et tilskudd i denne saken kunne være med på å danne en presidens. 

 

Rådmannen viser i denne sammenheng også til at det er ytterligere en aktør som er aktuell for 

fremtidig gruvedrift i andre områder i Sulitjelma og som ev også må utarbeide en 

områdereguleringsplan for det/de områdene de måtte få utvinningstillatelse 

 

Generelt kan man si at all planlegging tilfører kommunen ny kunnskap, det vil også denne 

planen gjøre. Det som evt kan vektlegges er at det gjøres en del avklaringer opp mot gruvedrift 

som vi ellers måtte ha gjort i arealplanprosessen.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknaden fra Nye Sulitjelma Gruver AS om dekning av utgifter til områderegulering i 

Sulitjelma avslås. 

 

Områdereguleringen må sees på som en nødvendig grunnlagsinvestering i forbindelse 

med oppstart av fremtidig gruvedrift og som NSG som tiltakshaver må bekoste. 



 

 

PLUT-029/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknaden fra Nye Sulitjelma Gruver AS om dekning av utgifter til områderegulering i 

Sulitjelma avslås. 

 

Områdereguleringen må sees på som en nødvendig grunnlagsinvestering i forbindelse 

med oppstart av fremtidig gruvedrift og som NSG som tiltakshaver må bekoste. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef stab til videre forføyning    
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KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 

   

 
Vedlegg: Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2018 - Høringsutkast 

 

Saksopplysninger: 

 

For å være berettiget statlige spillemidler er det et vilkår at alle kommuner skal ha en politisk 

vedtatt plan for fagområdet.  Kravet er stilt av Kulturdepartementet for at området skal bli 

gjenstand for klarere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.  

Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn 

av særinteresser.  Planen skal oppfylle visse minimumskrav: 

 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt 

 Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi – areal- og 

kommuneplan.) 

 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. 

 Målsetting for satsningen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av arealer. 

 Prioritert handlingsplan (2015-2018) og uprioritert handlingsplan (2019-2025) 

 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold 

 Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) 

 

Planen skal være et politisk og administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, 

friluftsliv og lek.  For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir 

prioritert.  Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Og planens fireårige prioriterte 

handlingsplan rulleres årlig. 

 

Prosess 

Prosjektorganisering: 

Planen er knyttet til flere enheter i kommunen. Enhet kultur og folkehelsekoordinator, Fauske 
Eiendom KF, barnehage, skole.  Det har vært avviklet egne møter med alle disse instansene. 
 
Ressursgruppe fra administrasjonen 

Kultur, folkehelserådgiver, barnehage/skole, ungdomsklubb og Enhet plan og utvikling. 
 

Referansegruppe/Fokusgruppe 

Fauske eldreråd og rådet for Funksjonshemmede, Fauske Idrettsråd, Sulitjelma og omegn 
turistforening, Statskog, Fauske videregående skole.  
Planprogrammet har vært lagt fram for alle disse. 
 
 



Planen er blitt ført i pennen av Idretts- og friluftsavdelinga i Enhet kultur. 
Idrett- og friluftsavdelinga har samhandlet med alle overnevnte og instanser som har kommet 
innspill til planen. 
Planarbeidet ble igangsatt våren 2014.  Det ble kunngjort i Avisa Nordland, Saltenposten, 
www.fauske.kommune.no.   
 
Kommunens lag og foreninger ble tilskrevet og bedt om å gi innspill til planprogrammet. 
 
Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen.  Særskilt nevnes areal- og 

økonomiplanene i Fauske kommune, Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske kommune, 

sentrale Stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet (2014) 
 

Viktige planer og meldinger er: 
o St.meld. 14 (1999-2000), idrettslivet i endring 
o St.meld. 39 (2000-2001), Friluftsliv - en vei til høyere livskvalitet 
o St.meld. 16 (2002-2003), resept for et sunnere Norge 
o St.meld. 39 (2006-2007), frivillighet for alle 
o St.meld. 26 (2006-2007), om rikets miljøtilstand 
o Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, Saman for fysisk aktivitet 
o St. meld. 47 (2008-2009), samhandlingsreformen 
o Ny ”Idrettsmelding” fra Kulturdepartementet – 2011 
o Friluftslova- St.meld. nr. 39(2000-2001) og Prop. 88 L (2010-2011) 
o Folkehelselova- Helse og omsorgstjenesteloven – 2011 
o St.meld 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk 
 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet, der kommunen blir 
pålagt det helhetlige ansvaret. 
 

Planen er delt inn i to hoveddeler. Del 1 (kap 1-4) inneholder faktaopplysninger om nåsituasjon, 

med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  Del 2 

(kap 5-11) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og tiltak, prioritert 

handlingsplan for 2015-2018, og uprioritert handlingsplan for aktivitet og anlegg. 

 

Tiltaksdelen med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tilfredsstiller de plankrav 

Kulturdepartemenetet har som vilkår for stønad av spillemidlene. 

 

Planen tar for seg resultatområdene idrett, friluftsliv og nærmiljø samt felles utfordringer. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv bør i en folkehelsekommune være ambisiøs på 

de kommunale tjenesters tilrettelegging for kommunens befolkning. 

Veldig mange tenker at det viktigste er anleggsdelen, og en utvikling av disse.  Fauske 

kommunes viktigste arbeid er å få tilrettelagt for hverdagsaktiviteten. 

Det er derfor et poeng, og som også barn – og unges representant i drøftinger har fremhevet, at 

det er viktigste er å ivareta de anlegg som fins, slik at det er sikkert for alle brukere. 

http://www.fauske.kommune.no/


Fauske kommune har et etterslep på mange års utviklingsfokus på nærmiljøanlegg, og har over 

mange år også hatt et for dårlig fokus på de eksisterende idrettsanleggene. 

Det er på dette området Fauske kommune bør ha det sterkeste fokus i framtida. 

 

Den uprioriterte lista over tiltak i planen er lang og med mange kostnadskrevende tiltak.  Det bør 

vurderes sterkt hvor mye engasjement Fauske kommune skal gå inn hvert enkelt anlegg, og om 

det heller kan skapes partnerskapsavtaler/avtaler med private aktører for å nå disse ønskene. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

 

PLUT-030/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    
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MÅLSETTINGER FOR HJORTEVILTFORVALTNINGEN I FAUSKE KOMMUNE 

2015 - 2017 

   

 
Vedlegg: Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2015 - 2017 

 

Saksopplysninger: 

 

Forslag til målsetting for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune har vært ute på høring hos 

Elgvaldene, Grunneierlagene/ Utmarkslagene, Fauske Utmarksråd, Fauske og Sørfold Bondelag, 

Fauske og Sørfold småbrukerlag, Salten skogeierforening, Fauske og Sørfold jeger- og 

fiskeforening, Nordland Fylkeskommune, Statskog, Saltdal kommune, Sørfold kommune, Beiarn 

kommune og Bodø kommune. 

 

Det er kommet inn svar på høringen fra Statskog, Nordland Fylkeskommune, Fauske og Sørfold 

Bondelag, Klungset Utmarkslag/ Elgvald nr. 6 Lakså Vestre, SKS Produksjon AS, Elgvald nr. 5 

Lakså m.fl. og Elgvald nr. 2 Fauskeeidet. Saltdal-, Sørfold-, Bodø- og Beiarn kommune har i 

møte kommet med muntlige innspill. 

 

Målsettingene for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune er utarbeidet av administrasjonen 

samt representanter fra elgvald. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Statskog og Fylkeskommunen hadde forslag på endringer av en del formuleringer samt noen 

tillegg, og dette er tatt høyde for og endret. Bondelaget og Klungset Utmarkslag/ Elgvald nr. 6 

Lakså hadde forslag og synspunkter som er tatt hensyn til i planen. Muntlige innspill i møte med 

nabokommunene er også tatt med. 

 

De øvrige svargiverne hadde ingen innvendinger eller innspill til forslaget. 

 

Forslaget til nye kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune har vært 

ute på en bred høringsrunde og legges nu fram, med de endringer som er foretatt, for politisk 

behandling. 

 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 

15.02.2012 § 3, foreslås følgende forslag til vedtak: 

 

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2015 – 2017 vedtas. 

 

 

PLUT-031/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2015 – 2017 vedtas. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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ENDRING AV MINSTEAREAL FOR FELLING AV ELG I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg:  

Søknad om nedsetting av minsteareal for felling av elg i elgvald nr. 5 

Forslag til ny forskrift om minsteareal for felling av elg 

 

Sammendrag: 
 

I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 er det kommunen som 

fastsetter minsteareal for elg i form av lokal forskrift/ endringsforskrift. 

 

Vald nr. 5 Lakså /Nordal m.flere har søkt om endring av minsteareal for felling av elg. 

 

Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av kommunen, avhengig bl.a av elgstammens 

tetthet, produksjonsgrunnlag, skade den gjør på skog og jordbruksland, sjenanse i boligstrøk 

samt irregulær avgang (påkjørsler av bil/tog). 

 

I Fauske kommune er det 4 forskjellige minsteareal for elg i dag: 

Fra kommunegrensen mot Bodø til og med Røvika er minstearealet 6000 dekar pr. dyr. Fra 

Klungset i vest til grensen mot Sørfold i nord og via Fauske og opp gjennom Vatnbygda og 

videre til Lakså / Nordal er minstearealet 3000 dekar pr. dyr. For Sulitjelmadalføret er 

minstearealet 4000 da og for Øyneshalvøya er minstearealet 1500 dekar pr. dyr. 

 

Følgende endring planlegges: For området Nordal i nordøst, via Lakså og Sjønstå til Engan / 

Stifjell i vest settes minstearealet ned til 2500 dekar pr. dyr. På Øyneshalvøya settes 

minstearealet opp til 3000 da. 

 

En endring av minstearealet vil ikke automatisk medføre endring av fellingskvoter, men må 

fortsatt vurderes ut fra elgbestandens størrelse og områdets bæreevne m.m 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Elgstammen har gjennom flere år økt i det området som omfattes av nedsetting av minsteareal 

(Lakså / Nordal m. flere). Vinterbeitene har vært ganske hardt belastet og faren for overbeiting 

og påfølgende utvandring av stammen er stor i området. Enkelte steder er det også påvist skader 

på skog. 

 



I medhold av § 9 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt har kommunen adgang til å fravike 

minstearealet for felling av elg med inntil 50 %. Kommunen har de siste årene benyttet seg av 

denne adgangen, men en slik regulering skal i første rekke være et virkemiddel for å løse akutte 

problem ved ekstraordinære forhold og ikke som en årviss gjentakelse. Da må i stedet 

minstearealet justeres slik elgbestanden størrelse kan bedre tilpasses beitegrunnlaget og minske 

risikoen for skader på skogen. 

 

 En justering/ endring av minstearealet for felling av elg i området til Lakså / Nordal m/flere vil 

ikke endre vesentlig på det totale antall fellingstillatelser, men først og fremst gir det muligheter 

til å få en tildeling i samsvar med regelverket, slik at en unngår en fast bruk av 

unntaksbestemmelsen i forskriftens § 9 (fravik fra minstearealet med inntil 50 %).   

 

Ulike minsteareal i kommunen gir også bedre muligheter til å tilpasse avskytingen i forhold til 

bestandens størrelse, beitegrunnlag, evt. skader, påkjørsler i det enkelte område. 

 

Når det gjelder Øyneshalvøya så har dette området hatt lavere minsteareal enn resten Fauskeeidet 

vald og resten av kommunen. Det har tidligere vært mye elg i området som har gitt grunnlag for 

mange fellingstillatelser. De siste årene har antall registrerte elg gått tilbake ,og i følge 

Hjorteviltregisteret har bestandsutviklingen nærmet seg resten av valdet. Det er dermed ikke 

grunnlag for å holde fast ved et minsteareal på 1500 da pr. dyr. Det foreslås derfor at 

minstearealet for Øynes endres til samme minsteareal som for resten av Fauskeeidet vald som 

har 3000 da pr. dyr. 

 

Forslag til endring av minsteareal for felling av elg i Fauske kommune har vært ute på høring hos 

Elgvaldene, Grunneierlagene/ Utmarkslagene, Fauske Utmarksrådet, Fauske og Sørfold jeger- og 

fiskeforening, Fylkesmannen i Nordland, Statskog, Saltdal kommune, Sørfold kommune og 

Bodø kommune. 

 

Det er kommet inn svar fra Fauskeeidet elgvald v/ Terje Aanensen, SKS produksjon AS og 

Leivset grunneierlag som ikke hadde innvendinger mot endringsforslaget. 

 

Einar Elvenes, grunneier på Øynes, har kommet med høringssvar der han bl.a bemerker at det er 

blitt mindre elg på Øynes de senere år. Han mener at årsaken til dette er en stor økning av løse 

hunder i Øynesområdet der eierne ikke tar hensyn til båndtvangen. Han bemerker også at 

området har naturreservat med kalkfuruskog. Elvenes er redd for beiteskader på skogen. 

 

Kommunen vil bemerke følgende: Lund/Øynes er et jaktfelt og en del av Fauskeeidet elgvald. 

Tildeling av fellingstillatelser på elg skjer til valdet på bakgrunn av minsteareal for valdet. 

Valdet står fritt ( i hht egen bestandsplan og kommunale målsettinger) til å fordele antall 

fellingstillatelser innad etter der trykket av elg er størst. Kommunen kan ikke se at Lund / Øynes-

området pr. i dag skiller seg vesentlig ut fra resten av valdet slik at det må ha et eget minsteareal. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Forslag til endring av minsteareal for felling av elg i Fauske kommune har vært ute på en bred 

høringsrunde og legges nu fram for politisk behandling. 

 

 

 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8,  gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg: 

 

For Øyneshalvøya settes minstearealet opp til 3.000 dekar pr. dyr. 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende minsteareal 

på 6.000 dekar pr. dyr. 

 

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr. 

 

For området fra Nordal i nordøst, via Lakså og Sjønstå til Engan / Stifjell i vest sette 

minstearealet ned til 2.500 da pr. dyr. 

 

Resten av kommunen, dvs. fra Vatnbygda og Leivset i øst via Fauske og Klungset i vest 

og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, beholdes nåværende minstearealet på 

3.000 dekar pr. dyr. 

 

 

PLUT-032/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Tore Stemland (FRP) foreslo følgende endringsforslag: 

Rådmannens forslag vedtas med slik endring i avsnitt 3: 

«For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik settes minstearealet på 4.000 

dekar pr. dyr.» 

 

FL/FRP’s forslag ble forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i ovenstående, og med hjemmel i Viltloven av 29.05.1981 § 16 samt 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 15.02.2012 § 8,  gjøres følgende vedtak om 

endring av lokal forskrift for jakt av elg: 

 

For Øyneshalvøya settes minstearealet opp til 3.000 dekar pr. dyr. 

 

For Valnesfjord, fra grense mot Bodø til og med Røvik, beholdes nåværende minsteareal 

på 6.000 dekar pr. dyr. 

 

For Sulitjelmadalføret beholdes nåværende minsteareal på 4.000 dekar pr. dyr. 

 

For området fra Nordal i nordøst, via Lakså og Sjønstå til Engan / Stifjell i vest sette 

minstearealet ned til 2.500 da pr. dyr. 

 

Resten av kommunen, dvs. fra Vatnbygda og Leivset i øst via Fauske og Klungset i vest 

og nordover Fauskeeidet mot grensen til Sørfold, beholdes nåværende minstearealet på 

3.000 dekar pr. dyr. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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LANDBRUKSVIKARORDNINGEN 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Landbrukstjenester Salten 

 

Saksopplysninger: 

 

Landbrukstjenester Salten søker om tilskudd stort kr 75 000,- til finansiering av 

landbruksvikarordningen. Landbrukstjenester Salten har to ganger tidligere søkt om tilskudd fra 

kommunen, i 2008 og 2009. Søknaden ble avslått. 

 

Med virkning fra 1.1.2009 ble landbruksvikarordningen flyttet fra kommunene til avløserlagene. 

Beslutningen om dette ble tatt av avtalepartene i jordbruksoppgjøret (Landbruksdepartementet 

og jordbruksorganisasjonene). Ordningen er finansiert med statstilskudd samt brukerbetaling.  

 

Landbrukstjenester Salten administrerer ordningen for 9 kommuner i Salten. Det søkes nå om et 

tilskudd stort kr 75 000,- fra Fauske kommune. Det er opplyst at Landbrukstjenester får tilskudd 

fra fylkesmannen som dekker 4 årsverk. Utover det har søknaden få opplysninger om økonomien 

i drifta.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Landbruksvikarordningen er en beredskapsordning som skal bidra til at drifta på den enkelte 

gård ivaretas ved akutte situasjoner som sykdom. Den kommunale Landbruksvikarordningen i 

Fauske opphørte fra 1.1.2009 samtidig som avløserlagene overtok ordningen.  

 

På det grunnlag som foreligger kan ikke rådmannen se at det er kommet opplysninger som tilsier 

annen vurdering enn ved behandlingen i 2008 og 2010. Ved omlegging av ordningen fra 

kommunene til avløserlagene lå det ikke inne en forutsetning om at kommunene skulle bidra til 

finansieringen.  

 

Det foreligger ikke opplysninger som belyser økonomien i drifta, planutvalget inviteres derfor på 

prinsipielt grunnlag å ta stilling til om det skal åpnes for å gi kommunal tilskudd til drift av 

landbruksvikarordningen. 

 

Landbruksvikarordningen, slik den er i dag, er en del av jordbruksoppgjøret. Finansiering av 

drift av landbruksvikarordningen er en sak som partene i jordbruksoppgjøret må løse.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 



 

Søknad fra Landbrukstjenester Salten om driftstilskudd til landbruksvikarordningen kan 

ikke imøtekommes. Finansiering av drift av landbruksvikarordningen er en sak som 

partene i jordbruksoppgjøret må løse.  

 

 

PLUT-033/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Epost fra Landbrukstjenester Salten ble utdelt i møtet. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det fremlegges en sak til neste møte i plut vedr. kommunal støtteordning til avløser i 

landbruket. Dette med bakgrunn satsingen i strategisk landbruksplan vedtatt av 

kommunestyre som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må også 

legges vekt på den politiske vilje til å satse på landbruksnæringen. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremlegges en sak til neste møte i plut vedr. kommunal støtteordning til avløser i 

landbruket. Dette med bakgrunn satsingen i strategisk landbruksplan vedtatt av 

kommunestyre som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må også 

legges vekt på den politiske vilje til å satse på landbruksnæringen. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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NYE VEINAVN/OMRÅDENAVN OG ENDRINGER AV VEINAVN I SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Kart over Kjelvatn 

Østre Kjelvatn, sonekart 

Raadebukta, sonekart 

Kart over Kjelvassveien 

Kart over Naustbuktveien 

Kart over Ydalen 

 

 

Saksopplysninger: 

 

For å kunne få en logisk adressering av fritidsbebyggelsen i Sulitjelma melder det seg et behov 

for å nyansere adresseområdene på en bedre måte. Det er derfor nødvendig å legge til flere 

områdenavn og endre enkelte navn som tidligere er vedtatt. Karl kjeldsen, bygde  

 

Kjelvatnet og omegn 

 

Det foreslås at området rundt Kjelvatnet deles i to adressesoner. Disse avskilles ved elveløpene 

til Balmielva i nord og Balvasselva i sør som vist i kart. Områdeadressene kalles da Vestre 

Kjelvatn og Østre Kjelvatn. 

 

Det foreslås at hele området mellom Láddarajåhkå og Tjálanisjåhkå får områdeadressen Ydalen. 

 

Holmene ute på Kjelvatnet som opptar fritidsbebyggelse gis egne adressenavn: 

Langholmen 

Kulstadholmen 

Direktørholmen 

Kjeldsenholmen (etter Karl Alfred Kjeldsen) 

 

Vei fra Kjellvasskrysset ned til Naustbukta gis navnet Naustbuktveien. 

Vei som utledes fra Naustbuktveien over Balmielva og videre nedover mot Kjelvatnet gis navnet 

Kjelvassveien. 

 

Det foreslås å opprette Såki som egen områdeadresse for fritidsboliger rundt dette vannet. Hytter 

langs Annabekken fram til undergangen i Ballvassveien adresseres etter denne bekken. 

 



På vestsiden av Kjelvatnet adresseres hytter langs Såkiåsen. Såkidalen tas også med som 

områdenavn. På østsiden av Kjelvatnet vil det være naturlig å benytte kjente områdenavn som 

Raadebukta, Tjalanisodden og Tjalanisbukta. 

 

Jakobsbakken og omegn 

 

Eksisterende husnummer på Jakobsbakken bevares og benyttes som adresser selv om disse ikke 

følger normal standard for adressering. 

 

Det foreslås at veien fra Såkikrysset opp til Jakobsbakken endres til Jakobsbakkveien. Veien 

mellom Jakobsbakken og Sagmo gis navnet Sagmoveien. 

 

Daja og omegn 

 

Rådmannen foreslår at Langtjønna og Middagshågen som ligger øst for fjellandsbyen blir 

benyttet som områdeadresser. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn/områdenavn og endringer av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 

 Området rundt Kjelvatnet deles i to områdeadresser og får navnet Vestre Kjelvatn og 

Østre Kjelvatn. 

 Nytt områdenavn Langholmen 

 Nytt områdenavn Kullstadholmen 

 Nytt områdenavn Direktørholmen 

 Nytt områdenavn Kjeldsenholmen 

 Nytt områdenavn Såki 

 Nytt områdenavn Såkiåsen 

 Nytt områdenavn Såkidalen 

 Nytt områdenavn Annabekken 

 Nytt områdenavn Langtjønna 

 Nytt områdenavn Middagshågen 

 Nytt områdenavn Ydalen  

 Nytt områdenavn Raadebukta 

 Nytt områdenavn Tjalanisodden 

 Nytt områdenavn Tjalanisbukta 

 Ny veiadresse Naustbuktveien 

 Ny veiadresse Kjelvassveien 

 Veien fra Såkikrysset opp til Jakobsbakken endres til Jakobsbakkveien. Veinavnet 

gjennom Jakobsbakken opprettholdes som Jakobsbakken. 

 Eksisterende historiske husnummer på Jakobsbakken skal benyttes som 

adressenummer 

 Veien mellom Jakobsbakken og Sagmo gis navnet Sagmoveien. 

 Vei fra Kjellvasskrysset ned til Naustbukta gis navnet Naustbuktveien. 



 Vei som utledes fra Naustbuktveien over Balmielva og videre nedover mot Kjelvatnet 

gis navnet Kjelvassveien. 

 

 

PLUT-034/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannen tilføyet følgende til forslag til vedtak: 

Nytt områdenavn Annavatnet 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye veinavn/områdenavn og endringer av veinavn i 

Fauske kommune, jf. Stadnamnsloven § 5: 

 

 Området rundt Kjelvatnet deles i to områdeadresser og får navnet Vestre Kjelvatn og 

Østre Kjelvatn. 

 Nytt områdenavn Langholmen 

 Nytt områdenavn Kullstadholmen 

 Nytt områdenavn Direktørholmen 

 Nytt områdenavn Kjeldsenholmen 

 Nytt områdenavn Såki 

 Nytt områdenavn Såkiåsen 

 Nytt områdenavn Såkidalen 

 Nytt områdenavn Annabekken 

 Nytt områdenavn Langtjønna 

 Nytt områdenavn Middagshågen 

 Nytt områdenavn Ydalen  

 Nytt områdenavn Raadebukta 

 Nytt områdenavn Tjalanisodden 

 Nytt områdenavn Tjalanisbukta 

 Ny veiadresse Naustbuktveien 

 Ny veiadresse Kjelvassveien 

 Veien fra Såkikrysset opp til Jakobsbakken endres til Jakobsbakkveien. Veinavnet 

gjennom Jakobsbakken opprettholdes som Jakobsbakken. 

 Eksisterende historiske husnummer på Jakobsbakken skal benyttes som 

adressenummer 

 Veien mellom Jakobsbakken og Sagmo gis navnet Sagmoveien. 

 Vei fra Kjellvasskrysset ned til Naustbukta gis navnet Naustbuktveien. 

 Vei som utledes fra Naustbuktveien over Balmielva og videre nedover mot Kjelvatnet 

gis navnet Kjelvassveien. 

 Nytt områdenavn Annavatnet 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/3914      

      Arkiv sakID.:   12/1640  Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    035/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.03.2015 

 

 

 

 

ENDRING AV VEINAVN PÅ LEIVSET 

   

 
Vedlegg: Brev fra Olve Djupvik med underskrifter, datert 04.03.15 

 

Sammendrag: 
 

Det har framkommet ønske om å endre veinavnet Inner-Leivset til Vika.  

 

Saksopplysninger: 

 

I brev fra Olve Djupvik framkommer det et ønske om å endre adressenavnet Inner-Leivset til 

Vika. Det har vært flere høringer på vedtatte adressenavn på Leivset. Disse har vært annonsert 

direkte til lokale lag og foreninger, i avis og på kommunens hjemmeside.  

 

Skrivemåten fastsettes etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Vedtak etter lov om 

stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om 

skrivemåten av stedsnavn. Dette gjelder: 

a)     offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, 

b)     eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd, 

c)     lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn 

 

Rådmannen ser at nær samtlige grunneiere har skrevet under på brevet der Vika ønskes som 

adressenavn. Vika er et kjent begrep på Leivset og Fauske kommune velger i dette tilfellet å vise 

skjønn. Det anbefales derfor at veinavnet Inner-Leivset endres til Vika. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf. Lov om 

stadnamn § 5: 

 

 Veinavnet Inner-Leivset endres til Vika 

 

 

PLUT-035/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til endringer av veinavn i Fauske kommune, jf. Lov om 

stadnamn § 5: 

 

 Veinavnet Inner-Leivset endres til Vika 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - TOMT PÅ KROKDALSMYRA 

   

 
Vedlegg: Brev fra Advokatfirmaet Aga v/Øyvind J. Eidnes, datert 18.12.2014 

e-post fra Fauske kommune til Amundsen  Eiendom AS, datert 12.11.2014 

Kartskisse over aktuelt tomteareal på Krokdalsmyra, datert 13.03.2015 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Advokat Øyvind J. Eidnes søker på vegne av Amundsen Eiendom AS om dispensasjon fra kravet 

om reguleringsplan før fradeling og utbygging av 3 dekar stor tilleggstomt på Krokdalsmyra kan 

finne sted. Søknaden begrunnes med at kostnadene for Amundsen Eiendom AS vil bli 

uforholdsmessige store ved å fremme eget planforslag for det begrensede areal. Det er ikke 

oppgitt detaljopplysninger om hva som skal etableres på tomta. 

 

I 2010 og 2011 ervervet Amundsen Eiendom AS areal på til sammen ca 6,2 dekar av Fauske 

kommune eiendom innenfor Truck stop området på Krokdalsmyra. I forbindelse med 

grunnarbeidet kom det fram at deler av tomta, ca 2,9 dekar, er lite egnet som byggeområde på 

grunn av dårlige grunnforhold/avrenningsproblematikk. Som kompensasjon for dette har 

Amundsen Eiendom AS søkt om tillatelse til å erverve ca 3 dekar erstatningsareal. 

 

Angjeldende tomt ligger innenfor et område som i kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, 

er avsatt til byggeområde. Området, Terminalveien øst, er under regulering, men det foreligger 

ikke vedtatt reguleringsplan.  

 

Planbestemmelsenes § 2.1 a) i kommuneplanens arealdel lyder slik: For følgende områder avsatt 

til utbygging (Byggeområder), samt utenfor områder avsatt til spredt bebyggelse (LNF-B, C og 

E), skal arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt 

fradeling av eiendom til slikt formål, ikke finne sted før arealene inngår i reguleringsplan.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Formålet med overordna planlegging er å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser skal utredes.  

 

Adgangen til å gi dispensasjon er blitt vesentlig innskjerpet ved innføring av ny plan- og 

bygningslov. Bestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven er utformet slik at det blir 



tydeligere hvilke avveininger som må foretas, og vilkårene for å gi dispensasjon er strammet inn. 

Fordelene ved å gi dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene.  

 

Fauske kommune er inne i en prosess med rullering av arealplanen og utarbeiding av 

reguleringsplan for Terminalveien øst der omsøkt areal inngår. Planene utarbeides etter 

omfattende prosess der berørte instanser/parter deltar med merknader og innspill, 

arealdisponeringen blir vedtatt med bakgrunn i denne prosessen. 

 

Av hensyn til forutsigbarhet i planleggingen anses det som uheldig å gi dispensasjon fra 

kommunedelplanen samtidig som reguleringsplanarbeidet pågår.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for omsøkte fradeling av næringsareal 

på ca 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 

Begrunnelsen for avslaget er at av hensyn til forutsigbarhet i planleggingen vil omsøkte 

fradeling oppfattes å være i strid med hensikten med § 2.1 a) i kommuneplanens arealdel. 

Det omsøkte areal inngår i en større reguleringsplan som er under utarbeiding. Det kan i 

tillegg ikke ses at fordelene med en fradeling vil være klart større enn ulempene. 

 

 

PLUT-036/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon for omsøkt 

næringsareal på 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon for omsøkt 

næringsareal på 3 dekar på Krokdalsmyra. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SULITJELMA SKYTTERLAG - DISPENSASJON SNØSKUTER IFBM 

ARRANGEMENT I PÅSKEN 2015. 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Sulitjelma Skytterlag datert 15. mars 2015. 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon for transport med snøskuter fra Sulitjelma 

Skytterlag i forbindelse med to forskjellige arrangement som de skal arrangere på Skihytta i 

påsken 2015. Det er behov for inntil 2 snøskutere. 

 

Saksopplysninger: 

Søknaden må behandles etter § 6 i motorferdselloven og nasjonal forkskrift. 

 

Sulitjelma skytterlag opplyser at det er behov for oppkjøring av ei skiløype, max 1 km like i 

nærheten av skihytta og at det er behov for henting av vann på Rundvatnet.  Det er også behov 

for frakting av varer og annet utstyr fra nærmeste vei og til Skihytta. 

 

Denne bruken av snøskuter ansees som nyttekjøring i forbindelse med arrangementet, og det kan 

innvilges dispensasjon etter § 6 i motorferdselloven. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 
Sulitjelma Skytterlag skal arrangere rebusrenn og quiz på Skihytta på skjærtorsdag i påsken og i 

den forbindelse er det behov for frakt av utstyr o.l.  I dette området er det stor skutertrafikk i 

forbindelse med påsken og den kjøringen som skytterlaget skal foreta er minimal. 

 

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 ferdsel på snødekt mark 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 er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  



 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Skuterkjøringa 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. 

 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området 

å være i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for motorisert ferdsel i 

utmark og på islagte vassdrag innvilges Sulitjelma Skytterlag dispensasjon for bruk av 

snøskuter i forbindelse med arrangement på Skihytta i påsken 2015. Det settes følgende 

vilkår: 

 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter til transport/oppkjøring av løype onsdag den 1. 

april 2015, 2 stk snøskutere torsdag den 2. april 2015 og 1 stk snøskuter den 

6. april 2015 i forbindelse med opprydding 

 Dispensasjonen gjelder for oppkjøring av løype i nærheten av Skihytta, max 1 

km, og henting av vann på Rundvatnet, samt frakting av varer/annet utstyr fra 

Skihytta og til nærmeste brøyta vei. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 

 

PLUT-037/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for motorisert ferdsel i 

utmark og på islagte vassdrag innvilges Sulitjelma Skytterlag dispensasjon for bruk av 

snøskuter i forbindelse med arrangement på Skihytta i påsken 2015. Det settes følgende 

vilkår: 

 

 Det kan benyttes 1 stk snøskuter til transport/oppkjøring av løype onsdag den 1. 

april 2015, 2 stk snøskutere torsdag den 2. april 2015 og 1 stk snøskuter den 6. 

april 2015 i forbindelse med opprydding 

 Dispensasjonen gjelder for oppkjøring av løype i nærheten av Skihytta, max 1 

km, og henting av vann på Rundvatnet, samt frakting av varer/annet utstyr fra 

Skihytta og til nærmeste brøyta vei. 

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 



 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD FRA DRAKE OM MOTORISERT FERDSEL FAUSKE KOMMUNE 

   
Vedlegg: - Søknad datert 4. mars 2015 

- Kart over leteområder/skuterløyper 

- Brev fra Drake Resources Ltd – Arbeidsplan o.l. 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Drake Resources Ltd (Drake) om motorisert ferdsel i 

utmark i forbindelse med malmleting i Sulitjelma. Det søkes om bruk av inntil 4 snøskutere i 

tidsrommet 6. til og med 30. april 2015. 

 

Saksopplysninger: 

Kjøringen det søkes om må behandles etter § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift for 

motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Drake har leterettigheter i en rekke områder på nord- og sydsiden av Langvatn.  Sommeren 2014 

ble det foretatt elektromagnetiske malinger (VTEM-måling) fra helikopter over hele leteområdet. 

Det ble ved disse målingene påvist flere interessante områder som nå er planlagt å undersøke 

nærmere ved hjelp av elektromagnetiske (EM-måling) på bakken.  Måleområdene på bakken vil 

være 200 m x 200 m på hvert sted.  Måleområdene er skissert på vedlagte kart over 

løyper/leteområder. 

 

Saken er sendt Balvatn reinbeitedistrikt og til Reindriftsforvaltningen til uttalelse.  Pr i dag 

foreligger ingen til bakemelding.  

 

Målingen skal også foregå i områder som ligger innenfor Junkerdal nasjonalpark.  Det er sendt 

søknad om dispensasjon for kjøring i nasjonalparken. 

 

Leteområde A1, A8, A12 og A 13 ligger i områder som er viktige områder i forbindelse med 

reindrift.  Tidsrom for ferdsel kan være vanskelig for reindrifta da kalvingen starter i april.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

Det er viktig at Drake får mulighet til å fullføre de undersøkelser som de har satt i gang.  

 

Det søkes om kjøring på flere områder i Sulitjelma, fra Jakobsbakken – Anna – Gjertrudfjell og 

Furuhaugen, fra Sulitjelma kirke, forbi Giken og til Ny-Sulitjelma, og traseen fra Daja i 

turistløypa til nordøstsiden av Lomivatnet.  Kjøringen skal foregå i april 2015.   

 



Reinkalvingen starter i april og de mest sårbare områdene er fra Jakosbakken/Anna og 

Gjertrudfjell.  Fauske kommune henstiller til Drake å starte målingsarbeidet i dette området for å 

unngå mye aktivitet der i kalvingstida.   

 

Det er sendt henvendelse til Balvatn Reinbeitedistrikt og til Reindriftsforvaltningen i Nordland 

og bedt om en uttalelse i forbindelse med dette.  Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger.   

 

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 ferdsel på snødekt mark 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 er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Skuterkjøringa 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. 

 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området 

å være i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag innvilges 

dispensasjon til Drake Resources Ltd, for transport med snøskuter i forbindelse med 

malmleting i Sulitjemafjellet.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Det kan benyttes inntil 4 stk snøskutere 

2) Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 6. april til og med 30. april 2015. 

3) All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt 

4) Balvatn Reinbeitedistrikt skal informeres om når arbeidet starter og gis informasjon 

etter behov også underveis. 

5) På grunn av reinkalvingen må Drake starte arbeidet med malmletingen på leteområde 

A8, A12, A1 og A13. 

6) Dispensasjonen forutsetter også dispensasjon for ferdsel i Junkerdal nasjonalpark. 

 



 

PLUT-038/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag innvilges 

dispensasjon til Drake Resources Ltd, for transport med snøskuter i forbindelse med 

malmleting i Sulitjemafjellet.  Det settes følgende vilkår: 

 

1) Det kan benyttes inntil 4 stk snøskutere 

2) Dispensasjonen gjelder i tidsrommet fra 6. april til og med 30. april 2015. 

3) All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt 

4) Balvatn Reinbeitedistrikt skal informeres om når arbeidet starter og gis informasjon 

etter behov også underveis. 

5) På grunn av reinkalvingen må Drake starte arbeidet med malmletingen på leteområde 

A8, A12, A1 og A13. 

6) Dispensasjonen forutsetter også dispensasjon for ferdsel i Junkerdal nasjonalpark. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL I 

VALNESFJORD 

   

 
Vedlegg: Plankart for Valnesfjord skole og flerbrukshall 

Konsekvensutredning - friluftsliv og nærmiljø 

Konsekvensutredning - tema trafikk 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse med ROS 

Fastsatt planprogram 

Geoteknisk rapport fra Multiconsult 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune fremmer forslag til detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Utarbeidelse av planforslaget er utført av Norconsult. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med 

tilhørende fasiliteter og teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør for 

Rv. 80 og vest for fylkesveien. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 10, 11, 

13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1.  

 

I planarbeidet har hensynet til myke trafikanter, bevaring av strandsonen og behov for gode og 

aktivitetsfremmende utearealer, også utenom skoletid, tillagt stor vekt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg:  

Barnehage, Undervisning, Kirke/annen religionsutøvelse, Idrettsanlegg, Avløpsanlegg 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg, Kjøreveg, Gang./sykkelveg, Annen veggrunn – grøntareal, Parkering 

3. Grønnstrukttur: 

 Friområde 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 



Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.2011. 

Det nye planforslaget innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur,- og 

friluftsområde (LNF-A) til utbyggingsformål. Det er derfor i henhold til forskrift utarbeidet 

konsekvensutredning med tema «trafikk» og «nærmiljø og friluftsliv». 

Skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området er inkludert i planbeskrivelsen. 

 

Innkomne forhåndsmerknader er gjengitt og kommentert av Norconsult i det fastsatte 

planprogrammet. Rådmannen tar disse kommentarene/vurderingene til etterretning og har ikke 

ytterligere kommentarer til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representant for miljø/friluft og VVA. 

Det framkommer ingen merknader fra disse. 

 

Rådmannen anser at løsningene i planforslaget er godt gjennomtenkte og tilfredsstiller behovene 

som er tilknyttet et slikt anlegg. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i 

reguleringsbestemmelsene. Det anbefales at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-039/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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62/2 DAG INGE KOSMO - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT  - KJØPERE: 

JAKOB JOH. OG KIRSTEN DJUPVIK 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Dag Inge Kosmo om fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr 62 bnr 2 m/vedlegg 

Kart over eiendommen og omsøkt tomt 

Skriv fra Statens vegvesen om tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel, datert 12.12.2014 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune datert, 3.3.2015 

Uttalelse fra Sametinget, datert 25.2.2015 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Eiendom: 

Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. ID andel Eiendomsnavn 
Fauske 62 2     

 

Eier/selger: 

Navn Adresse 
Dag Inge Kosmo Kosmoveien 3, 8215 Valnesfjord 

 

Kjøper/erverver: 

Navn Adresse 
Jakob Joh og Kirsten Djupvik Kosmoveien, 8215 Valnesfjord 

 

Det søkes om fradeling av boligtomt på 1 dekar fra eiendommen gnr 62 bnr 2 i Valnesfjord.  

Omsøkt tomt består av skogsmark, lav bonitet. 

 

Det omsøkte arealet ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut som LNF-B-

område, LNF-B2. For planperioden er det satt av 14 boligtomter i et stort område for spredt 

boligbygging. Alle 14 boligtomtene er lagt inn i en reguleringsplan på Kosmo. Det må gis 

dispensasjon fra begrensningen på 14 boligtomter i område LNF-B2. Kommunen vil under 

pågående rullering av pågående arealdel legge inn flere tomter for spredt boligbygging i dette 

område. 

 

Eiendommen er på 621,6 dekar, den består av 35,5 dekar dyrka jord, resten er i hovedsak 

skogsmark og myr.  

Eiendommen gikk ut av selvstendig drift i 2004. Jorda høstes av andre.  

 



Eiendommen gnr 62/2 består av flere teiger. Eiendommens innmark ligger på Kosmo, mens 

omsøkte boligtomt ligger i en skogteig lengre nord i dalføret. Det er fra før to boligtomter i 

samme område.  

 

Statens vegvesen har i skriv datert 12.12.2014 gitt tillatelse til utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel fra Fv. 531.   

 

Saken har vært sendt til dispensasjonshøring hos Fylkesmannen i Nordland, Nordland 

fylkeskommune, Sametinget og NVE Region Nord. Fylkeskommunen og Sametinget har besvart 

henvendelsen.  

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune: 

I skriv datert 3.3.2015 fra Nordland fylkeskommune fremgår det at tiltaket ikke vil være i strid 

med regional politikk slik dette er formulert i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer.  

 

Når det gjelder kulturminner så er tiltaket ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner, 

men alle kulturminner er ikke registrert. Med henvisning til kulturminnelovens § 8 bes det derfor 

om at Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart dersom det under arbeidet med tiltaket 

skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede 

steinkonsentrasjoner. Det forutsettes også at dette pålegget bringes videre til dem som skal utføre 

arbeidet i marken. 

 

Uttalelse fra Sametinget:  

I skriv datert 25.02.2015 fra Sametinget fremgår det at Sametinget ikke kan se at det er fare for 

at det omsøkte tiltak kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. 

Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til nevnte fradeling. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Hjemmelen til å gi dispensasjon ligger i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Omsøkte tomt ligger i et LNF-B-område der det i inneværende planperiode ble avsatt 14 

boligtomter for spredt bebyggelse, jfr § 3.2. c) i kommuneplanens arealdel. Hele «kvoten» ble 

brukt ved etablering av et nytt boligfelt på Kosmo. Ved rullering av arealplanen vil det bli 

foreslått å legge inn flere tomter for spredt boligbygging i dette område.  

  

Omsøkt tomteareal vil ikke legge beslag på produktivt areal i landbruket og har en beliggenhet 

som ikke vil medføre konflikter med landbruksinteressene i området. Den vil heller ikke være til 

skade for miljø/naturverdier og friluftsliv. Omsøkt fradeling synes ikke på vesentlig måte å sette 

til side hensikten med § 2.1 a) i kommuneplanens arealdel. Etter en helhetsvurdering vil 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.  

 

Det som taler i mot å gi dispensasjon nå er at arealplanen er under rullering, det er uheldig 

arbeidsmåte å dispensere fra plan som er under rullering. 

 

 

 

 

 

 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.2 c) for fradeling av omsøkte boligtomt på 1 

dekar. 

 

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

boligtomt på 1 dekar.  

 

Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for den omsøkte tomten fra 

eksisterende felles avkjørsel fra Fv 531 og inntil tomtegrensen. 

 

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede steinkonsentrasjoner, så må 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

 

PLUT-040/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) og § 3.2 c) for fradeling av omsøkte boligtomt på 1 

dekar. 

 

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

boligtomt på 1 dekar.  

 

Det er en forutsetning for vedtaket at det blir tinglyst adkomst for den omsøkte tomten fra 

eksisterende felles avkjørsel fra Fv 531 og inntil tomtegrensen. 

 

Det settes også som betingelse at hvis det under arbeidet skulle oppdages gamle 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlig/uventede steinkonsentrasjoner, så må 

Kulturminner i Nordland underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg 

bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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LISE MARI NESDAL OG BRAGE JOHANSEN - SØKNAD OM KJØP AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT PÅ STRØMSNES 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Lise Mari Nesdal og Brage Johansen, om kjøp av tilleggsareal til boligtomt på 

Strømsnes 

Kartkopier 

 

Saksopplysninger: 

 

Lise Mari Nesdal og Brage Johansen søker om tillatelse til erverv av en parsell på ca. 500 m
2
 av 

Fauske kommunes eiendom, gnr/bnr 57/1. Parsellen skal benyttes som tilleggstomt til søkernes 

boligtomt, gnr/bnr 57/17 på Strømsnes. 

 

Søknaden er begrunnet med at det er behov for større areal for bedre atkomst og parkering, samt 

at de ønsker å skjerme for støy og innsyn fra rv 80.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Arealet som søkes ervervet er regulert til veiformål og offentlige formål.  

 

Søkerne ønsker å utvikle eiendommen sin, inngangspartiet skal flyttes til østsiden av huset, dette 

vil være i tråd med reguleringsplanen for området. 

 

Tilleggstomta kan ikke bebygges uten omregulering. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad fra Lise Mari Nesdal og Brage Johansen om erverv av ca. 500 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr 57 bnr 1 på Strømsnes innvilges. Tomta kan ikke bebygges uten 

omregulering. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m
2
, indeksregulert jfr. F-sak 007/10. 

 

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.  

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

 



PLUT-041/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad fra Lise Mari Nesdal og Brage Johansen om erverv av ca. 500 m
2
 av Fauske 

kommunes eiendom gnr 57 bnr 1 på Strømsnes innvilges. Tomta kan ikke bebygges uten 

omregulering. 

 

Pris for ervervet settes til kr 275 pr. m
2
, indeksregulert jfr. F-sak 007/10. 

 

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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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: - Søknad mottatt 18. mars då. 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Tone M. Kolden, undertegnet av hennes mor Liv 

Kolden, om besøkskjøring i Sulitjelma, nærmere bestemt i området fra Risevatnet til Saaki, 

Kjelvatnet og ned til Daja. 

 

Saken må behandles etter § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift. 

 

Saksopplysninger: 

Det søkes om besøkskjøring fra foreldrenes hytte v/Risevatnet til hytteområdet i Saaki, 

v/Kjelvatnet og ned til Daja. Tone har ikke P-kort og kan dermed ikke foreta besøkskjøring i 

hytteområdet med snøskuter.  

Sektorstyret Drift/teknisk og Klagenemnda (Formannskapet) innvilget dispensasjon til slik 

kjøring i 2003 og hun har hatt dispensasjon så lenge forsøksordningen varte. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Tone har hatt innvilget dispensasjon til rekreasjons-/besøkskjøring i hytteområdet i mange år. 

Hun har ikke P-kort.  Det var sektorstyre Drift/teknisk og Formannskapet som i sin tid innvilget 

henne dispensasjon. Selv om forsøksordningen er opphevet, har søker fremdeles behov for å 

kunne foreta rekreasjons-/besøkskjøring når hun er på foreldrenes hytte v/Risevatnet. 

 

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 ferdsel på snødekt mark 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 er derfor lagt begrensinger på 

ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt 

vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 



Skuterkjøringa 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. 

 

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette området 

å være i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og 

på islagte vassdrag innvilges Tone M. Kolden, Fauske, dispensasjon til rekreasjons-

/besøkskjøring til hytte i Risedalen og i hytteområdet rundt Saaki,  Kjelvatnet og Daja i 

Sulitjelma.  Det settes følgende vilkår: 

 

 Dispensasjonen gjelder fra 24. mars 2014 til 14. mai 2017. 

 Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 Det forutsettes at dispensasjon etter § 5b i nasjonal forskrift fra Saltdal kommune 

blir innvilget.  

 

 

PLUT-042/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark og 

på islagte vassdrag innvilges Tone M. Kolden, Fauske, dispensasjon til rekreasjons-

/besøkskjøring til hytte i Risedalen og i hytteområdet rundt Saaki,  Kjelvatnet og Daja i 

Sulitjelma.  Det settes følgende vilkår: 

 

 Dispensasjonen gjelder fra 24. mars 2014 til 14. mai 2017. 

 Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  

 All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 

 Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i 

området.  

 Det forutsettes at dispensasjon etter § 5b i nasjonal forskrift fra Saltdal kommune 

blir innvilget.  

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


