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UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 29.04.15 

 

 

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  29.04.15  

 

MERKNADER: 

 

Plan- og utviklingsutvalget var på befaring skolevei ved Finneid skole. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak 

 Kjetil Sørbotten (FL): Etterlyser sak ang. støtte landbrukvikarordningen. 



 Kathrine Moan Larsen (FL): Ber om orientering ang. planprosess Sulitjelma 

barnehage.  

 Janne Hatlebrekke (AP): ROS-analyse klimaendringer for Fauske kommune. Er dette 

arbeidet igangsatt? 

 Ottar Skjellhaug (AP):  

1. Ber planutvalget drøfte ivaretakelse av falleferdige ruiner, f.eks. Smeltehytta. Skal 

vi gå til anmeldelse? 

2. Ber om at regulativ vann- og avløpsavgift kommer til neste møte. 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål 

Kjetil Sørbotten:  

Utvalgsleder svarte. Skal se på hva andre kommuner gir i støtte. Saken kommer i neste møte. 

Kathrine Moan Larsen:  

Kommunalsjef svarte. Planutvalget vil bare få dette som en delegert sak. Spørsmålet burde 

stilles i driftsutvalget. 

Janne Hatlebrekke:  

Kommunalsjef svarte. Det er startet arbeid med ROS-analyse ang. kommunal beredskap. 

Ottar Skjellhaug: 

Smeltehytta. Legger fram dokumentasjon i neste møte. Kommunens advokat kommer i møtet. 

 

Orientering fra rådmannen 

 Prosjekt falleferdige hus i Sulitjelma 

 Har vært et kapasitetsproblem 

 Kommunens advokat skal nå få føre sakene 

 Områderegulering gruvedrift Sulitjelma 

 Er kommet inn. Veldig mange sider 

 Håper å få lagt fram til 1. gangs behandling i planutvalget før sommerferien 
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/5623      

 Arkiv sakID.:   15/1204  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    043/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.04.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 3/2015 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-043/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/5621      

 Arkiv sakID.:   15/1202  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget 
 

Sak nr.:    044/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.04.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 221/15: 103/1112 FAUSKE EIENDOM KF - SØKNAD OM 

RAMMETILLATELSE, REHABILITERING HELSETUNET BLOKK B, 2 ETASJE 

 

VEDTAK : 
 

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

rehabilitering av Blokk D Helsetunet som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse for 1 m høyere byggehøyde enn opprinnelig høyde. 

 

Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker fra Arkitekt Espen Aursand AS godkjennes. 

  

 

 

 

DPLU. 224/15: 103/1066 - FAUSKE EIENDOM KF - SØKNAD OM 

ENDRING/REPARASJON AV EKSISTERENDE HEIS, HELSETUNET 1, BLOKK B, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f meddeles tillatelse til endring/reparasjon 

av eksisterende heis, løpenummer 1184100149, i blokk B, Helsetunet, Fauske gnr.103 

bnr.1066 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Otis AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til dispensasjon gitt 18.02.2015 i sak B 090/15. 

 

 

 



DPLU. 225/15: 104/670 BJØRNAR SØRENSEN - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, PÅBYGG TIL BOLIG, BRA: 73 M2 OG LA: 56 M2 I SJØSTJERNEVEIEN 4, 

FAUSKE. TOTALE AREALER ETTER PÅBYGG: BRA = 318 M2 OG LA = 199 M2. 

 

VEDTAK : 
 

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

eneboligen i Sjøstjerneveien 4, G.nr. 104/670, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Sten Andersen AS godkjennes. 

 

Økt tilkoblingsavgift må innbetales til kommunen. Regning vil bli tilsendt.   

 

 

 

DPLU. 226/15: 102/613,433 - FAUSKE GARTNERI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, SKILTING AV GARTNERI, VIKAVEIEN 64, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

på fasaden av det nye tilbygget til Fauske Gartneri, samt frittstående pylon ved 

parkeringsplass i Vikaveien 64, Fauske gnr.102 bnr.613,433 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Uni-Form AS godkjennes. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-044/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/5622      

 Arkiv sakID.:   15/1203  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    045/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.04.2015 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/4696 I 13/2543 20.03.2015 Direktoratet for 

mineralforvaltning 

UNDERSØKELSER I 

GRUEPÅVIRKEDE VASSDRAG 

VED SULITJELMA 2014 

 15/3416 I 14/2523 25.02.2015 Sverre Hagen og Sverre 

Navjord Roy Kristiansen 

VEDRØRENDE VESTMYRA 

SKOLE 

 15/4084 U 14/2523 16.03.2015 Roy Kristiansen;  

Sverre Hagen;  

Sverre Navjord 

SVAR PÅ SPØRSMÅL 

VEDRØRENDE VESTMYRA 

SKOLE 

 15/5981 I 15/54 15.04.2015 Bodø Kommune 

Byplankontoret 

VARSEL OM MUNTLIG 

FORBUD MOT TILTAK I 

SKJERSTADFJORDEN, JFR 

PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 

 15/4538 I 15/1027 15.03.2015 Duokta Reinbeitedistrikt 

v/Mats Pavall 

ORIENTERING OM 

PLANOPPSTART - 

DISTRIKTSPLAN FOR 

DUOKTA REINBEITEDISTRIKT 

 

 

 

 

PLUT-045/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Arkivsanr. 14/2523: 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken utsettes og settes opp som egen sak på neste møte og de gis en full gjennomgang 

av saksgangen ang. reguleringsplan og høringsinnspill. Muligheter for høringsinnspill. 

 

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

 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/5470      

      Arkiv sakID.:   07/2593  Saksbehandler:  Jan Erik Johansen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Sak nr.:    046/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  28.04.2015 

 

 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR KLUNGSETMARKA FRITIDSPARK - MINDRE 

ENDRING 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Fauske IL-Ski, datert 23.06.14. Kartskisse datert 23.06.14. Utsnitt reguleringsplan for 

Klungsetmarka fritidspark. Avtaler med berørte grunneiere. Avtaler mellom Fauske Idrettslag, Ski 

og Fauske og Sørfold saueholdsforening, Duokta reinbeitedistrikt og Klungsetmarka Utmarkslag.  

 

Sammendrag: 
 

Fauske IL-Ski søker om å anlegge en asfaltert rulleskiløype i Klungsetmarka Fritidspark i 

eksisterende skiløypetrase på 3 kilometer. 

 

I den forbindelse søkes det om følgende endring av bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan 

for Klungsetmarka Fritidspark, § 6 Friområder, pkt. 6.1 – Område til lysløype, SKI1-SKI2. «Det 

er ikke tillatt med fast dekke i lysløypen, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 kilometer (se 

vedlagt kart datert 23.06.2014». 

 

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det innhentet høringsuttalelser fra Fylkesmannen i 

Nordland, Duokta reinbeitedistrikt, Fauske og Sørfold saueholdsforening, Folkehelsekoordinator 

og Idretts- og friluftsavdeling i kommunen.   

 

Berørte grunneiere er kontaktet/informert av Fauske IL-Ski, jfr. vedlagte skriftlige avtaler.  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Foreliggende søknad om reguleringsendring berører gjeldende reguleringsplan som er: 

Reguleringsplan for Klungsetmarka Fritidspark, vedtatt 23.06.2008 (planid 2007011). 

 

Grunneiere, berørte myndigheter og rettighetshavere er varslet og innen høringsfristen er 

følgende merknader innkommet.  
 

Merknad fra Fauske og Sørfold saueholdsforening 
«Vi viser til mail av 24. september 2014 til Odd Kvarsvik, der Fauske og Sørfold 

saueholdsforening gis mulighet til å komme med synspunkter på Fauske IL-Skis ønsker om å 

asfaltere 3 km av skiløypa i Klungsetmarka til rulleskiløype. 

 



Fauske og Sørfold saueholdsforening har diskutert saken i styremøte 9. oktober 2014, samt i 

medlemsmøte samme dag.  Ut fra dette vil man komme med følgende uttalelse: 

 

Medlemmene i Fauske og Sørfold saueholdsforening  ser at den foreslåtte rulleskiløypa 

kan skape problemer for både saueholderne i området og for brukerne av løypa. Det er 

en kjent sak at sau har en tendens til å trekke inn på og legger seg på asfalterte områder 

som f.eks.  asfalterte veger.  Ettersom områdene rundt skiløypa også ryddes for skog/kratt 

vil disse områdene også bli svært attraktive beiteområder.  Med den økte 

sommeraktiviteten som ei rulleskiløype vil medføre vil dette bli et uromoment for sauene, 

og løpere i stor fart vil kunne medføre at lam skremmes fra mødrene, og dette vil da 

medføre tap for saueeierne.  Løpere som kommer i stor fart vil også kunne komme til å 

kollidere med sau som ligger på asfalten. Dette kan medføre skader på sauene, men 

kanskje enda verre skader på løperne. Sau som ferdes på de asfalterte områdene vil også 

legge igjen store mengder avføring på asfalten.  Blir det mye av dette kan det gjøre 

asfalten glatt og farlig for løperne. Fall på et underlag sterkt forurenset av møkk kan føre 

til stivkrampe hos den som slår opp åpne sår.  Vi ser også for oss at den økte aktiviteten 

kan medføre problemer i forbindelse med sanking av sauen. 

 

Tross disse innvendingene har saueholdsforeningens medlemmer forståelse for ønsket om 

å asfaltere deler av skiløypa. Det vil sikkert være en fordel å kunne flytte en del av 

rulleskibruken bort fra bilveier, som vel er alternativet.  Fauske og Sørfold 

saueholdsforening er derfor villig til å godta slik asfaltering på betingelse av at det 

aktuelle området blir sperret av med et gjerde (ikke at løypa gjerdes inn, men hele 

området sperres ute).  Noe godt vårbeite vil gå tapt ved dette, men dette er man villig til å 

ofre for en god sak.  Et slikt sperregjerde vil også kunne hindre at sauen griser til 

området rundt Klungsetstua  – noe vi har forstått har vært et problem til nå.  Kostnadene 

med oppsett og vedlikehold av sperregjerdet må selvfølgelig være saueholdsforeningen 

uvedkommen. Trase for gjerdet må avtales med grunneiere og saueholdet. Gjerdetype 

kan være vanlig sauenetting med overtråd og impregnerte påler, eller godkjent elektrisk 

gjerde.  Det må settes opp en skriftlig avtale om gjerdetype/-kvalitet, oppsett og 

vedlikehold av gjerdet. Det kan sikkert også være behov for å avtale steder for grinder og 

kliv. 

 

Vi vil til slutt gjøre oppmerksom på at Fauske og Sørfold saueholdsforening har sterke 

felles rettigheter til beitebruken i området. Dette er vi gitt gjennom en kongelig 

resolusjon allerede i 1938. Disse rettighetene står svært sterkt, og vil i mange 

sammenheng stå over det enkeltgrunneierne måtte mene. Det er derfor viktig at 

foreningens synspunkter vektlegges sterkt i denne saken.» 

 

 

Merknad fra Duokta reinbeitedistrikt 
«Duokta reinbeitedistrikt har mottatt planen angående denne saken. Området som planlegges 

asfaltert ligger på den eneste flytteveien som kan brukes for å komme ned på Fauskemyrene fra 

vestsiden av reinbeitedistriktet. 

 

Duokta reinbeitedistrikt anser det som positivt med treningsaktivitet og tiltak rettet mot idrett 

og folkehelse. Vi ser selvfølgelig også at en asfaltert lysløype vil være et sikringstiltak for 

rulleskiløpere i forhold til at man ikke beveger seg på biltrafikkert vei. Duokta reinbeitedistrikt 

mener at en asfaltering kan la seg gjennomføre under forutsetningen av at dette ikke hindrer 



oss i å kunne flytte reinflokken forbi området. Hvis vi har et tett samarbeid og gode rutiner 

kan både reindriftsnæringen og idretten dra nytte av området. 

Litt historikk: 

For et par år siden ble planleggingen med stadion og lysløype gjennomført. Vi anså at 

oppføringen ikke ville være til hinder for reindriften fordi vi som regel flytter reinflokken i 

området da det ikke er aktivitet. Under flyttingen fra høstbeite til vinterbeite er det lite eller 

ingen snø og derfor ikke preparerte løyper og tilhørende skigåing i området rundt stadion. 

 

Litt om situasjonen i dag: 

Etter oppføringen av stadionområdet med tilhørende løyper og utbedring, bruker reinen disse 

løypene under flyttingen. Den trekker naturlig inn på åpne områder og det lite vi kan gjøre for å 

forhindre dette. Flytteveien har endret seg noe og den følger i dag delvis lysløypetraseer ned 

mot og rett forbi reklameskiltene på stadionområdet. Fra stadionområdet beveger den seg 

videre ned på Fauskemyrene. 

Området Løgavlen-Arsenalet-Klungsetmarka er i dag veldig tettvokst. Reinen er derfor veldig 

lettskremt da den kommer ned i skogen. Vi har erfaring fra dette området med at rein som 

skremmes trekker opp tilbake til Hærskar. Skremt rein må senere samles på nytt og flyttes til 

gjerdet på Venset da vi ikke får den ned igjen. Dette arbeidet kan ta opptil en uke. Fra Venset 

må den da kjøres med lastebil til Holtan. Selv om vår rein er vant med å fraktes i lastebil (de 

eldste simlene går faktisk inn på bilen av seg selv), synes vi det er best at den blir flyttet i det fri. 

Jo mindre vi kjører med lastebil til Holtan, jo tidligere kan vi også komme oss opp å gjete reinen 

i Harlifjell-Grønåstind-Finneidfjell. Selv om en ny lastebil er relativt billig på 

drivstoffkostnadene, så blir det selvfølgelig et økonomisk spørsmål hvis det må fraktes større 

mengder med rein i lastebil. Reinen må også fóres mens den venter på å bli fraktet fra Venset 

samtidig som reinen som allerede er fraktet til gjerdet i Holtan må også ha mat mens den venter 

på resten av reinene fra Venset. Hvis det i denne gitte situasjonen er lite snø, har man også 

problem med at det ikke er naturlige vannkilder på Venset. Vi ønsker å drive reindrift på en mest 

mulig tradisjonell og økologisk måte med minst mulig bruk av lastebil. 

Hvis vi allerede nå planlegger hvordan vi skal unngå at rein blir skremt av en uheldig 

rulleskiløper, så kan både næring og fritidsaktivitet gå hånd i hånd. Vi vil nedenfor ramse opp 

hva vi mener skal til for å oppnå dette. Kanskje kan de relativt små kostnadene for tiltakene 

være med i en søknad til norsk tipping/kommune/fylkeskommune/andre utdelere av tilskudd? 

 

1. Stenging av stadion og rulleskiløype det korte tidsrommet vi flytter i området. 

Avhenging av vær og vind anslår vi at det snakk om stenging av området fra vanligvis 

3 dager til maksimalt opptil 10 dager. Vi ser for oss at det settes opp en fysisk bom med 

tilhørende midlertidig informasjonsskilt på avkjørselen fra Søbbesvaveien. Det må 

også settes opp midlertidig informasjonsskilt fra eventuelt andre innfallsporter. På de 

midlertidige skiltene skal det informeres om at rulleskibanen er stengt i en kort 

periode. 

 

2. Etter 15. oktober må man vurdere å unngå å ha et planlagt rulleski-stevne/konkurranse. 

Det blir dumt om det må avlyses i siste liten hvis vi kommer med reinflokken. Etter 15. 

oktober bør det heller ikke være asfaltering/byggeaktivitet når banen anlegges. 

 

3. Informasjonarbeid på flere nivå: 

-Innad i skimiljøet. Årlig informasjon til skigrupper, treningslag, hjemmeside. 



-Utad gjennom informasjonskanaler. Årlig på Facebookside, «telefonrøret» i Saltenposten og 

Avisa Nordland, pressemelding. 

-Permanent opplysningsskilt som står på stadion hele året. Her opplyses det litt om reindrift og 

at det på høsten vil være en kort periode der banen er stengt. Oktober-desember må 

rulleskiløpere se etter informasjon. 

-Kontaktperson mellom reindrift og idrettslag 

-Rutiner innad i Idrettslaget slik at bommen blir stengt når det trengs og at det blir informert til 

allmennheten. 

-Mappe/skriv innad i idrettslaget der det står hva som skal gjøres. Så unngår man at det er 

usikkerhet rundt arbeidsoppgavene ved skifte av leder/styre/kontaktperson. 

-Duokta reinbeitedistrikt vil gjerne være med på å utarbeide skilt, informasjonsmelding, 

pressemelding og rutiner. 

 

4. Hva mer skal gjøres under byggingen, unntatt asfaltering? Vi vil gjerne ha litt 

informasjon om hva annet som må gjøres i forbindelse med prosjektet. Rydding av 

skog? kanter/hellninger på rulleskiløypa? Gjerder av noe slag? Osv. 

 

Vi får videre se om det er andre ting som må vurderes i forhold til detaljplanlegging. 

Hvis våre forslag til tiltak virker rimelige så ønsker vi en rulleskibane velkommen. Vi tror at man 

gjennom tilpasninger og godt samarbeid kan få en rulleskiløype som gagner alle parter.» 

 

Merknad fra Fylkesmannen i Nordland 

«Fylkesmannen viser til høring vedrørende endring av reguleringsplan for 

Klungsetmarka fritidspark i Fauske kommune. I reguleringsplanen er det en 

planbestemmelse om at løypetraseen ikke får asfalteres. Fauske idrettslag–Ski 

søker nå om å få asfaltere deler av traseen for å bruke løypenettet til rulleski. 
 

Tiltakets virkning i nærområdet 

Tiltaket vil kunne forandre området rundt skiløypene, som er et LNFR-område. Det 

er forskjell på en jorddekt løypetrase i skog og en asfaltert løype med eventuelle 

sikkerhetsgjerder, vegskuldre mv. En slik bruk av løypene kan også framstå som 

konfliktfylt mot annen bruk av utmarka, eksempelvis tradisjonelt friluftsliv og 

landbrukets beitebruk. 

 

Reindrift i planområdet 

På nordsida av fritidsparken går det ei flyttlei for reindriftsnæringa. Flyttleier er 

vernet gjennom reindriftslovens § 22: 

««Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de 

deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med 

rein etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og 

avlastingsplasser for transport av reinen. Reindriftens flyttleier må ikke stenges, 

men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye flyttleier når 

berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av 

flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter skjønn ved jordskifteretten, hvis 

enighet ikke oppnås. Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den 

nye flyttleien skal overlates til skjønnet»». 



 

I dette tilfellet er flyttleia, avmerket i Reindriftskartet, inneklemt mellom 

dagbruddet/steinbruddet og fritidsparken. Også nærmere Fauske sentrum er 

flyttleia presset av næringsutbygging og E6. 
 

Duokta reinbeitedistrikt har i brev vedrørende saken poengtert at bruken av 

fritidsparken må opphøre under flyttinga på høsten, dersom tiltaket skal 

aksepteres av næringa. Fylkesmannen er likevel bekymret for en slik løsning. 

Dagens planbestemmelse var i utgangspunktet satt der med hensikt. Både hensynet 

til reindrifta og landbruksnæringas beiteinteresser er trolige årsaker til at man 

ikke ønsket en helårsbruk av anlegget. Ved å tillate asfaltering og helårsbruk, vil 

bruksinteressene til både Fauske IL-Ski og andre brukere/privatpersoner kunne 

bidra til at flyttleia ikke lenger kan brukes på en hensiktsmessig måte. Selv om 

eventuelle planbestemmelser kan regulere idrettslagets plikt til å stenge anlegget i 

visse perioder, og å sette opp varselskilt, kan man ikke garantere at dette vil 

fungere på sikt, eller at det vil respekteres av privatpersoner som ønsker å bruke 

anlegget. Fylkesmannen er derfor tvilende til at dette vil være en god løsning for 

reindriftsnæringas interesser. 

 

 
Flyttleia (som er omtrentlig markert med gul korridor) er en presset «korridor» over Fauskemyra, 

da den må krysse E6, gå i utkanten av eksisterende og planlagte næringsarealer (Søbbesva) og 

tangerer Klungsetmarka fritidspark i sør og steinbruddet i nord.  

Veien videre 

Fauske kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel. I den forbindelse skal 

kommunen invitere hele befolkningen, lag og foreninger, næringsliv mv. til å komme med innspill 

og ønsker. Også reindriftas behov og utfordringer i kommunen skal belyses. I den forbindelse 

kan det hende at kommunen vil kunne se på alternative arealer som kan brukes av Fauske IL-Ski, 

som ikke er like utfordrende for reindriftsnæringa og/eller annen bruk av nærområdet til 

fritidsparken. Kommunen kan også gjennom denne prosessen, og i tett dialog med Duokta 

reinbeitedistrikt, bidra til at hele kryssingskorridoren over Fauskemyra fra øst mot vest sikres i et 

langsiktig perspektiv – i forhold til utvidelse av Fauske by, E6 med eventuell ny trase, 

Klungsetmarka fritidspark osv. 

 

http://nordlandsatlas.no/flexviewers/reindrift/


Fylkesmannen vil derfor anbefale at denne saken legges på vent og at problemstillingen tas opp i 

arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel, der den kan sees i sammenheng med 

eventuelle flere behov idrettsmiljøet i Fauske måtte ha. En slik prosess vil sikre 

reindriftsinteressene bedre. 
 

Dersom kommunen likevel velger å vedta en reguleringsendring, vil vi som minimum 

forvente at planbestemmelsene ivaretar muligheten for stenging av anlegget i god 

tid før flytting av rein, og at det settes opp en fysisk bom med tilhørende 

informasjonsskilt ved avkjørselen fra Søbbesvaveien (j.fr pkt 1 og 2 i brev fra 

Duokta reinbeitedistrikt). En slik løsning kan fungere tilfredsstillende, men er 

avhengig av god kommunikasjon mellom brukere av anlegget, kommunen og 

reindriftsnæringa. Fylkesmannen mener likevel at slik gradvis utvidet bruk av 

anlegget vil på sikt kunne skade reindriftsnæringa, og at det dermed vil være mer 

hensiktsmessig å behandle tema gjennom den overordnete kommuneplanlegginga. 

 

Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken.» 
 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Med bakgrunn i merknader ovenfor er det satt opp skriftlige avtaler (privatrettslig) mellom 

Fauke IL-Ski og Duokta reinbeitedistrikt, Fauske og Sørfold saueholdsforening, Klungset 

Utmarkslag og grunneiere, jfr. vedlegg. 

 

Merknadene fra berørte parter vedrørende tidspunkt, gjerding, skilting m.v. er dermed ivaretatt. 

 

Det er ikke behov for endring av plankartet. Asfaltering skal skje på eksisterende regulerte 

traseer i nærområdet til stadion, jfr. vedlagt kart. 

 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon og her er Klungsetmarka Fritidspark tenkt videreført 

som kommunens hovedanlegg for skiaktiviteter (idrettsanlegg). 

 

Flyttleia for rein fra dette området mot Fauskemyrene er ivaretatt i gjeldende arealdel av 

kommuneplanen ved at disse ligger i LNFR-områder. Gjeldende reguleringsplan for Søbbesva er 

også justert i nord for å ivareta denne flyttleia. 

 

Rådmannen anbefaler omsøkt endring av reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1, siste avsnitt. 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 

og 4/13, godkjenner planutvalget det fremlagte forslag til endring av reguleringsplan for 

Klungsetmarka Fritidspark, vedtatt i kommunestyret 23.06.2008. Konkret gjelder dette 

bestemmelsenes § 6 - FRIOMRÅDER - Område til lysløype, SKI1-SKI2.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1, siste avsnitt skal lyde slik: Det er ikke tillatt 

med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 kilometer fra 



stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten får et 

verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

 

PLUT-046/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, og delegasjonsvedtak, K-sakene 58/09 

og 4/13, godkjenner planutvalget det fremlagte forslag til endring av reguleringsplan for 

Klungsetmarka Fritidspark, vedtatt i kommunestyret 23.06.2008. Konkret gjelder dette 

bestemmelsenes § 6 - FRIOMRÅDER - Område til lysløype, SKI1-SKI2.  

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1, siste avsnitt skal lyde slik: Det er ikke tillatt 

med fast dekke i lysløypa, med unntak av trase for rulleskiløype på 3 kilometer fra 

stadionområdet, jfr. kart datert 23.06.2014. Det forutsettes at asfalten får et 

verdibevarende vedlikehold av tiltakshaver. 

 

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SØBBESVA 

   
Vedlegg: Reguleringsplankart av 16.10.2014 og bestemmelser, sist revidert 20.11.2014. Planbeskrivelse, sist 

revidert 20.11.2014.  ROS av 16.10.2014.  

 

Saksutredning: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på vegne av Fauske kommune forslag til 

områderegulering for Søbbesva, revisjon/oppdatering av gjeldende reguleringsplan for 

området. 

 

Planområdet er på ca. 399,6 daa og omfatter flere eiendommer, jfr. pkt. 1.2 i planbeskrivelsen. 

Området ligger på Søbbesva  og ligger like nord for jernbanelinjen som går fra Fauske 

jernbanestasjonm mot Bodø. Området ligger vest/nordvest for dagens E6. Det er ca. 2,0 km til 

Fauske sentrum og ca. 5,4 mil til Bodø sentrum. Straumen i Sørfold ligger ca. 1,5 mil nord og 

Rognan ligger ca. 3,0 mil sør for området.  

 

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Søbbesva (stadfestet 

02.10.1981) til dagens situasjon. Det legges opp til at sidespor jernbane fjernes og 

utnyttelsesgrad økes fra U=30 til %BYA=50% på eksiterende del og %BYA=60% på 

ubebygd del. Formålet på eksisterende del skal fortsatt være industri/kontor/lager i tillegg til 

at det oppdateres med forretning ( maks. 3000 m² for hele planområdet). Eksisterende område 

for videregående skole vil bli oppdatert til undervisning. Ubebygd del av området får 

opprinnelig planformål: Industri/kontor/lager. Planen viser også tilhørende infrastruktur, 

friluftsområde, hensynssoner m.m. 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Undervisning, Forretning/kontor/industri, 

Kontor/industri/lager.  

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

veggrunn – tekniske anlegg. 

3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål. 

4. Hensynssoner: Reindrift, Frisikt veg. 

  

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som område som er unntatt fra rettsvirkning 

fordi tidligere vedtatte reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. 

Angjeldende planområde omfattes av en gjeldende reguleringsplan: 

 Reguleringsplan for Søbbesva (utvidelse), stadfestet 02.10.1981 

 



Foreliggende planforslag innebærer altså et forslag om omregulering/revisjon av gjeldende 

reguleringsplan i sin helhet, bl.a. for å oppdatere planen til dagens situasjon i området.   

 

Planforslaget gjenspeiler i hovedsak dagens situasjon i planområdet. Planlagte tiltak som 

områdereguleringen skal åpne for er i grove trekk nedfelt i gjeldende reguleringsplan men 

grad av utnytting er foreslått økt. I tråd med dagens etableringer i planområdet er arealformål 

Undervisning (videregående skole) og Forretning (maks. 3000 m² for hele planområdet) lagt 

inn.  

 

Planen utløser i utgangspunktet krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 26.06.2009 kapittel II. Forslag til planprogram ble derfor sendt på 

høring samtidig med varsling om planoppstart. Bl.a. med bakgrunn i innspill til dette vurderer 

Fauske kommune at det ikke er tema som trenger egen utredning utover det som fremkommer 

i planbeskrivelsen, jfr. pkt.1.6 i planbeskrivelsen.  

 

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

Rådmannen tar vurderingene til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som kan virke inn på arealbruken i 

planområdet. 

Kommunen har engasjert Rambøll til å gjøre en geoteknisk vurdering i planområdet. 

Sannsynligvis vil grunnboringer bli gjort tidlig på nyåret og rapport vil bli utarbeid og 

foreligge før politisk vedtak i denne plansaken. 

 

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. 

 

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. 

 

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

representant, representantene for miljø/friluft og VVA. 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sakene 

058/09 og 4/13, legges forslag til områderegulering for Søbbesva ut til offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 



 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Søbbesva. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000 (A0), planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-

analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 13.1 – 27.2.15. Det er 

innkommet 9 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. 

 

 

Fylkesmannen i Nordland, 23.02.2015 

«Planområdet er etter varsel om oppstart redusert noe i forhold til tidligere plan fra 1981. 

 

Fylkesmannen er tilfreds med at konsekvensene for barn og unge er vurdert, og forutsetter at 

kommunen følger opp de føringer som er gitt når det gjelder trafikksikkerhet. Sikre 

krysningspunkter må være etablert før bruken av området utvides, både for elever på den 

videregående skolen og beboere i Brinkveien. For å sikre dette, må det tas inn en 

rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. 

 

Støy 

Det følger av pkt. 2.14 i planbeskrivelsen at støyen for boligene i Brinkveien vil bli merkbart 

større ved økt trafikkmengde, men at mengden trafikk langs E6 i dag er dobbelt så stor. Skulle 

det vise seg å være behov, vil det være mulig å sette opp støyskjerm mot Løgavlveien. 

 

Det er i forslaget til planbestemmelser tatt inn generelle støykrav for bygninger med 

støyfølsom bruk, men det er ikke knyttet noen rekkefølgesbestemmelse til denne. 

 

Fylkesmannen forutsetter at det i bestemmelsene til planen stilles krav om at det før det gis 

tillatelse til nye tiltak i planområdet, må det  dokumenteres at støykravene er oppfylt for 

eksisterende boliger. Ved behov må det etableres støyskjerm før tiltaket kan igangsettes. Dette 

må tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Reindriftsfaglig uttalelse 

Det er positivt at kommunen har lagt inn hensynssone reindrift for å ivareta reindriftas flyttlei 

og at dette området er omgjort til LNFR. 

 



Ved henvendelse til Fauske kommune har vi fått opplyst at nordlige del av tidligere 

reguleringsplan ikke blir videreført i ny reguleringsplan, men skal bli LNFR-område ved 

revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. figur 1. Vi forutsetter derfor at området nord for 

flyttlei blir LNFR-område ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 
Figur 1. 

 

Blå sirkel øverst i kartet viser område som i tidligere plan var avsatt til næring, men som ikke 

er videreført i ny reguleringsplan. Fauske kommune opplyser at dette området blir LNFR-

område i ny revidert kommuneplanens arealdel. 

 

Uttalelse fra Jernbaneverket 

Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å 

samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.  

 

Jernbaneverket har i brev hit datert 13. februar 2015 sagt følgende: 

«Det vises til brev av 5.1.2015. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere planen til dagens 

situasjon. Det legges bl.a. opp til at sidespor jernbane fjernes og utnyttelsesgrad økes. 

 

Nasjonale og vesentlige regionale jernbaneinteresser 

I vår uttalelse til oppstart skrev vi at jernbanens eiendom må reguleres til formålet bane 

(2020) dersom dette arealet tas med i reguleringsplanen. 

 

I planforslaget er formålsgrensen for F/K/I-2 trukket rundt to bygninger som tilhører 

eiendommen gnr/bnr 103/1297, men som i dag står innenfor Jernbaneverkets eiendom 

gnr/bnr 103/840. Jernbaneverket aksepterer ikke at vår eiendom reguleres til annet formål 

enn jernbane. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Jan-Erik Johansen 30.1, der vi 

fikk bekreftet at reguleringsplanen skal endres slik at vår merknad blir ivaretatt» 

 

Kopi av uttalelsen skal være sendt kommunen». 

 

Vurdering/anbefaling: Viktige krysningspunkter der det bør etableres gangfelt med 

belysning er: 

 Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 

skole 

 Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Disse er vist i foreliggende planforslag. 

 



Rådmannen anbefaler at følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – 

Rekkefølgekrav: Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det 

etableres gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

 Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til videregående 

skole 

 Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

I foreliggende områderegulering for Søbbesva fremgår støykravene i bestemmelsenes § 7, pkt. 

7.5 a). Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 

reguleringsgrense.    

 

Boligene i Brinkveien ligger utenfor planområdet og bestemmelsene gjelder isolert sett derfor 

ikke her. Boligene her er ført opp i tråd med gjeldende krav i plan- og bygningsloven og 

byggeforskrift som gjaldt da disse bygningene ble oppført. Ved rehabilitering eller 

ombygging og dette er byggemeldingspliktig, kan nyere forskriftskrav gjøres gjeldende. Ingen 

av disse boligene ligger nærmere Løvgavlveien (kommunal veg) enn 15 m som er minstekrav 

til byggegrense fra kommunal veg. De to nærmeste husene er ca. 20 m fra senterlinje 

Løvgavlveien. Husene ligger 60-80 m fra senterlinje E6 (minstekrav 50 m). Støyen vil bli 

merkbart større ved økt trafikkmengde, men mengden trafikk langs E6 i dag er dobbelt så stor.  

 

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. 

 

Skulle det vise seg å være behov for støyskjerming vil det være mulig å sette opp skjerm mot 

Løvgavlveien. Pga. avstander veg og eiendomsgrenser vil dette måtte gjøres i tomtegrensen 

og/eller inne på egen tomt. Dette området er ikke en del av planområdet og kan derfor ikke 

avklares her. 

 

Område i nord som i tidligere plan var avsatt til næring, men som ikke er videreført i ny 

reguleringsplan vil bli avsatt til LNFR-område i ny revidert arealdel av kommuneplanen. 

 

Uttalelse fra Jernbaneverket er vurdert under eget avsnitt nedenfor. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 17.6.2014 

«Viser til oversendelse av 05.01.2015. Fristen for uttalelse var satt til 27.02.2015. Nordland 

fylkeskommune har pr. telefonsamtale med kommunens saksbehandler den 27. februar, fått 

utsatt frist for uttalelse til 06.03.2015. 

 

Fauske kommune har lagt forslag til områderegulering for Søbbesva til offentlig ettersyn. 

Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for området til dagens 

situasjon, og blant annet tilrettelegge for høyere utnyttelsesgrad i deler av området. 

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse: 



 

Planfaglig 

 

Vesentlige merknader 

 

Konsekvensutredning 

Nordland fylkeskommune viser til at kommunen har konkludert med at planen utløser krav om 

konsekvensutredning. Samtidig har kommunen argumentert med at de ikke ser noen aktuelle 

tema for utredning. Derfor er det ikke gjennomført en konsekvensutredning av planen. 

 

Fylkeskommunen viser til at planer som åpner for næringsbygg og bygg for tjenesteyting m.m. 

med et bruksareal over 15 000 m² alltid skal konsekvensutredes både etter tidligere Forskrift 

om konsekvensutredninger (2009), og den nye Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven (2014) som trådte i kraft 1.1.2015. 

 

I området som settes av til formål kontor/industri/lager (K/I/L-1) planlegges det i følge 

planbeskrivelsen et datasenter på mellom 10 000 – 50 000 m². Planforslaget åpner for en 

vesentlig større utbygging enn dette. I plankart og planbestemmelsene fremgår det at 

utnyttelsesgraden for området er satt til 60% BYA. Området er på 136,6 daa, og det 

innebærer at det kan etableres over 80 000 m² med kontor, industri og/eller lager (inkludert 

parkering) i området K/I/L-1. 

 

I områdene F/K/I-1-26 er utnyttelsesgraden satt til 50% BYA, og det tillates bygg på to 

etasjer. Områdene utgjør til sammen ca. 120 daa, og selv om det er eksisterende bebyggelse i 

de fleste områdene åpnes det for en samlet utbygging med et bruksareal som langt overstiger 

15 000 m². 

 

Fylkeskommunen er derfor enig med kommunen i at planen skal konsekvensutredes. I forskrift 

om konsekvensutredning vedlegg IV, pkt b) fremgår det hvilke tema som minimum skal 

utredes. Dersom det kan begrunnes at tema ikke er beslutningsrelevant for planen, kan dette 

temaet utelates fra utredningen. Til en viss grad redegjør planbeskrivelsen for planens 

konsekvenser. Samtidig kan ikke fylkeskommunen se at konsekvensene av en full utbygging 

slik planbestemmelsene og plankartet åpner for er tilfredsstillende utredet. Etter vår 

vurdering er derfor kravet til konsekvensutredning ikke oppfylt. 

 

Fylkeskommunen ber derfor kommunen om å utarbeide konsekvensutredning for planen. På 

bakgrunn av den bør kommunen vurdere om det er behov for endringer i planen, og planen 

bør legges ut til nytt offentlig ettersyn. 

 

Dersom kommunen sluttbehandler planen slik den nå foreligger, uten konsekvensutredning, 

kan det være saksbehandlingsfeil, som kan medføre at vedtaket blir ugyldig. 

 

Plantype 

Nordland fylkeskommune viser til at planen er en områdereguleringsplan, og at det ikke for 

noen områder er satt krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før utbygging. En 

områdereguleringsplan vil normalt avklare arealbruken i ett større område, og plantypen er 

godt egnet som verktøy i planer som denne saken. Videre utbyggingen av enkeltområdene i 

planen vil da normalt kreve at det utarbeides detaljreguleringsplaner for hvert område. 

Kommunen har også adgang til å detaljere områder i planen i en slik grad at man kan bygge 



ut direkte fra områdereguleringsplanen, men normalt vil dette omfatte en liten del av planens 

totale areal. 

 

Nordland fylkeskommune ber kommunen stille krav om detaljreguleringsplan før utbygging 

av områder innenfor planområdet. Dette bør spesielt gjelde for området K/I/L-1. Dette 

området er meget stort, og planen avgrenser ikke entydig hva som kan etableres i området. 

 

Merknader 

 

Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Søbbesva. 

Fylkeskommunen ser imidlertid at et lite område i nordenden av gjeldende plan, er utelatt fra 

planforslaget (formål industri, vei og noe skogbruk). Kommunen bør vurdere hvorvidt 

reguleringsplan fra 1981 fortsatt skal gjelde for dette området. 

 

Regionale interesser anses å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen. Nordland 

fylkeskommune er positive til at det stilles rekkefølgekrav knyttet til geoteknisk vurdering av 

ubebygd område og utbedring av krysset E6 – Løvgavlveien. Det er i tillegg bra at det 

forutsettes etablering av sikre krysningspunkter mellom g/s-vei og skole. 

 

Nordland fylkeskommune er fornøyd med at skolen ved offentlig ettersyn får oversendt 

plandokumentene, slik at ungdom med interesser i området gis mulighet til medvirkning. Vi 

minner om at det er tiltakshavers ansvar å sikre denne retten.      

 

Avslutningsvis vil fylkeskommunen vise til at vi i henhold til plan- og bygningsloven har et 

veiledningsansvar ovenfor kommunene. Dersom Fauske kommune har spørsmål eller ønsker 

å diskutere vårt innspill og den videre planprosessen ber vi kommunen kontakte oss. 

 

Kulturminnefaglig 

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.  

 

Eiendomsseksjonen 

Med bakgrunn i mulige framtidige endringer i skolestrukturen ønsker fylkeskommunen å ha 

mulighet til å benytte arealene til annet enn offentlig formål. Fylkeskommunen ber derfor om 

at området avsatt til undervisning bør endres til blandet formål, fortrinnsvis «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jf. pbl § 12-5 pkt 1. 

 

Videre ber fylkeskommunen om at maksimal byggehøyde i området settes til 9 meter, med 

tillatt tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 meter. I tillegg bes 

det om at BYA i området settes til 60 %, inkludert parkering.» 

 

Vurdering/anbefaling: Planen utløser i utgangspunktet krav om konsekvensutredning i 

henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.2009 kapittel II. Forslag til 

planprogram ble derfor sendt på høring samtidig med varsling om planoppstart. Bl.a. med 

bakgrunn i innspill til dette vurderer Fauske kommune at det ikke er tema som trenger egen 

utredning utover det som fremkommer i planbeskrivelsen, jfr. pkt.1.6 i planbeskrivelsen.  



 

Det foreligger ikke innsigelse fra Nordland fylkeskommune på dette pkt. Rådmannen vurderer 

også at dette er en revisjon av gjeldene plan fra 1981 der det også legges til rette for 

utbygging med bruksareal større 15 000 m². I kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 er 

denne reguleringsplanen for Søbbesva lagt inn som fortsatt gjeldende.  

 

I ny forskrift om konsekvensutredninger (2014) vedlegg IV, pkt. b) fremgår det hvilke tema 

som minimum skal utredes. 

- Kulturminnner og kulturmiljø. 

Ivaretatt i høring til oppstartmelding. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan 

dermed utelates. 

- Naturmangfold, jf. Relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.  

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. Ikke beslutningsrelevant for planen og 

kan dermed utelates. 

- Friluftsliv. 

Ikke registrert som viktig område for friluftsliv, jfr. Friluftskartlegging i kommunen 

(www.kart.salten.no). Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Landskap. 

Området er tilnærmet flatt myrområde. Gjeldende reguleringsplan fra 1981 på 

området. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og 

grunn, og støy).  

Generelt vil forhold vedrørende forurensning i planområdet bli vurdert i hver enkelt 

byggesak. Etter en nærmere vurdering anbefaler rådmannen at følgende ordlyd tas inn 

i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): Det skal ikke etableres 

industri som er i konflikt med nærliggende boligområder spesielt med tanke på støy og 

støv (utslipp). Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. 

Utbygging i området baseres på tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg. Ikke 

beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Sikring av jordressurser (jordvern). 

Revisjon av gjeldende reguleringsplan fra 1981. Ikke beslutningsrelevant for planen 

og kan dermed utelates. 

- Samisk natur- og kulturgrunnlag. 

Ivaretatt i plankart og bestemmelser. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan 

dermed utelates. 

- Transportbehov, energibruk og energiløsninger. 

Ivaretatt i planforslagets dokumenter. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan 

dermed utelates. 

- Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger ved saken. Ikke 

beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred. 

http://www.kart.salten.no/


Området ligger gjennomsnittlig på kote 35. Det er utført grunnundersøkelser av 

Rambøll Norge AS. I rapport av 23.02.2015 står det at grunnen i området består av ca. 

2 meter torv over leire. Leira er bløt til middels fast og lite til middels sensitiv. Fra 3 

til 7 meters dybde har leira innslag av skjellrester og er litt siltig. Videre i boredybden 

er leira registrert med enkelte tynne silt/sandlag innimellom. Det er boret ca. 20,5 til 

21,7 meter i borepunktene. Endelig geoteknisk vurdering fra Rambøll skal foreligge i 

disse dager. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

Viser her til vurdering under pkt. Forurensning ovenfor. Ikke beslutningsrelevant for 

planen og kan dermed utelates. 

- Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. 

Området har god tilgjengelighet via eksisterende vegnett samt eksisterende gs-

veg/fortau langs Løvgavlveien frem til videregående skole. Det vises også til 

bestemmelsenes § 7, pkt. 7.3 a). Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed 

utelates. 

- Barn- og unges oppvekstvilkår.  

Viser til pkt. 3.7 i planbeskrivelsen. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan 

dermed utelates. 

- Kriminalitetsforebygging. 

Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed utelates. 

- En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

Det vises til bestemmelsenes § 3. Ikke beslutningsrelevant for planen og kan dermed 

utelates. 

- For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. 

 

Utfra ovenstående og tidligere vurderinger i saken ser ikke rådmannen at kommunen som 

ansvarlig myndighet skal utarbeide konsekvensutredning som en del av beslutningsgrunnlaget 

i denne reguleringsplansaken. Planbeskrivelse og dokumenter for øvrig anses som 

tilstrekkelige.   

 

Rådmannen ser ingen store utfordringer mht. fremføring av nye veger, parkering, byggets 

plassering m.m. i K/I/L-1. Det vises her til planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og e). 

Rådmannen vurderer dette som tilstrekkelig og vurderer ikke behov for videre krav om 

detaljregulering før videre utbygging i området.  

 

Når det gjelder området i nordenden av gjeldende plan vises det til vurdering/anbefaling under 

Fylkesmannen i Nordland ovenfor. 

 

I områdene F/K/I-1 - 26 og o_U1 der det er etablert eksisterende bebyggelse er det samlede 

bebygde areal satt til %-BYA=50%. Dette er gjort gjennom en helhetlig vurdering av området 

og rådmannen anbefaler å opprettholde dette. 

 

Nordland fylkeskommune ber om å endre området avsatt til undervisning o_U1 til blandet 

formål, fortrinnsvis «Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med 

«næringsbebyggelse», jfr. pbl § 12-5 pkt. 1. Rådmannen anbefaler å etterkomme dette for å 

gjøre områdereguleringen mer fleksibel. Plankartet endres tilsvarende. 

 

Rådmannen ser også at det er fornuftig å ta med mulighet for ventilasjonsrom på tak i 

betemmelsene om maks mønehøyde. Rådmannen anbefaler derfor følgende tilføyelse i 



planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) og pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates 

tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med byggehøyde maksimalt 13 m målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng.  

 

 

Statens vegvesen Region nord, 09.02.2015 

«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 i 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. 

 

Formålet med reguleringsplanen er å oppdatere planen med økt utnyttelsesgrad for 

kombinasjonsområdene Forretning-/kontor-/industriområder og Kontor-/industri-

/lagerområder både i de bebygde og de ubebygde delene av planområdet. Eksisterende 

område for videregående skole er oppdatert til undervisningsformål i tråd med dagens bruk. 

Den økte utnyttingsgraden av planområdet medfører økt trafikk til/fra E6 som er nærliggende 

hovedveg. Krysset med Løgavlveien og E6/Follaveien ligger like utenfor selve planområdet, 

men innenfor influensområdet for planen. Trafikkanalysen som er utarbeidet i forbindelse 

med områdeplanen har vurdert trafikken som tiltakene i planen medfører opp mot 

krysskravene i henhold til vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. 

 

Statens vegvesen har hatt områdeplanen på forhåndshøring. Ut fra trafikkanalysen har vi satt 

krav om at krysset mellom Løgavlveien og E6 må være utbedret til vegnormalstandard når 

trafikken til planområdet har økt med 10 % i forhold til 2014-nivået. Vi er tilfreds med at 

dette er tatt med som rekkefølgekrav i bestemmelsenes § 7.1.»   

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Jernbaneverket, 13.02.2015 

«Det vises til brev av 5.1.2015. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere planen til dagens 

situasjon. Det legges bl.a. opp til at sidespor jernbane fjernes og utnyttelsesgrad økes. 

 

Nasjonale og vesentlige regionale jernbaneinteresser 

I vår uttalelse til oppstart skrev vi at jernbanens eiendom må reguleres til formålet bane 

(2020) dersom dette arealet tas med i reguleringsplanen 

 

I planforslaget er formålsgrensen for F/K/I-2 trukket rundt to bygninger som tilhører 

eiendommen gnr/bnr 103/1297, men som i dag står innenfor jernbaneverkets eiendom gnr/bnr 

103/840. Jernbaneverket aksepterer ikke at vår eiendom reguleres til annet formål enn 

jernbane. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Jan-Erik Johansen 30.1, der vi fikk 

bekreftet at reguleringsplanen skal endres slik at vår merknad blir ivaretatt.» 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen vurderer at byggelinje mot jernbanespor i sin helhet skal 

være 30 meter med unntak av eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av 

jernbanens eiendom (103/840) i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. 

Plankartet endres tilsvarende. 



 

 

Sametinget, 15.01.2015 

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

området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 

reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid 

i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 

må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 

utføre arbeidet i marken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 og 6. 

 

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

uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.» 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen vurderer at dette er ivaretatt i § 7, pkt. 7.1 d) i 

foreliggende forslag til planbestemmelser. 

 

 

Fauske Lysverk, 14.01.2015 
«Fauske Lysverk har følgende merknader: 

 

Fauske Lysverk ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen av området. 

Dette med bakgrunn i elforsyning (nettutbygging), bredbåndutbygging og med tanke på 

fjernvarmeanlegg. 

Det må avsettes trafotomter (4mx4m) i dette området. Trafokiosk kan plasseres i en avstand 

av minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. 

Eksisterende høyspentlinje må om mulig ombygges til kabelanlegg.» 

 

Vurdering/anbefaling: I samråd med Fauske Lysverk er det avsatt 3 områder til eksisterende 

Trafotomter i plankartet (4x4m). For også å ha fokus på behov for flere Trafotomter i K/I/L-1 

anbefaler rådmannen følgende tilføyelse til planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir 

lydende slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 

plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 



Eksisterende høyspentlinje ligger i område LNFR-1 der det ikke er tillatt med 

bebyggelse/anlegg. Rådmannen vurderer at foreliggende planforslag ikke forutsetter 

ombygging av denne linja til kabelanlegg. 

 

 

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 16.02.2015 

«Rådet for likestilling av funksjonshemma (FUN) er opptatt av at heile området innanfor 

reguleringsplanen for Søbbesva har sett av tilstrekkelege, og blir tilrettelagt for, areal til 

gang- og sykkelvegar. 

Området har og vil få mykje trafikk av tyngre kjøretøy, samstundes som der er skole, kontor 

og butikkar.» 

 

Vurdering/anbefaling: Gjeldende reguleringsplan for Søbbesva er fra 1981. Med bakgrunn i 

denne er det etablert mange private/offentlige eiendommer med tilhørende bygninger langs 

eksisterende tilførselsveger i området. Det vil da ofte være problematisk i ettertid å regulere 

inn gang- og sykkelveger (g/s-veger) på private tomter. Etablering av g/s-veger i eksisterende 

industriområder vil berøre disse eiendommer i til dels betydelig grad. Utover skoleområdet 

med tilhørende eksisterende g/s-veger (fortau) ser ikke rådmannen noe stort behov for å 

etablere g/s-veger for øvrig i området. Likevel ser rådmannen behovet for å forlenge 

eksisterende g/s-veg (fortau) til videregående skole langs Løgavlveien i hele planområdet. I 

foreliggende planforslag har område vest for Løvgavlveien opp til eiendom 103/1208 

(Fauskebygg AS) i nord formålet Annen veggrunn. Dette innebærer at det er mulig å 

videreføre g/s-veg (fortau) langs Løvgavlveien i tråd med foreliggende planforslag nordover 

til 103/1208. Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag vedrørende dette. 

 

 

Eldrerådet, 19.02.2015 
«Eldrerådet er opptatt av at hele området innenfor reguleringsplanen for Søbbesva har satt 

av tilstrekkelig, og blir tilrettelagt for, areal til gang- og sykkelveier. 

Området har og vil få mye trafikk av tyngre kjøretøy, samtidig som der er skole, kontor og 

butikker.» 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til vurdering/anbefaling under Fauske kommunale 

råd for likestilling av funksjonshemmede ovenfor. 

 

 

Bjørn Inge Gabrielsen, 20.01.2015 

«Mine bedrifter som er etablert på området har planer med å utvide og ønsker å utvide på 

nord-øst siden av Bergverksveien, her har jeg 4,2 mål på vestsiden og har kjøpt to parseller. 

En fra Rørlegger Bringsli og en fra Fauske kommune. Viser til kjøp i høst. 

 

Området som jeg har på Nord-østsiden er ca. 2,2 mål. Planen er å utvide med ca. 7 til 8 mål 

til som vist på skisse. Da har jeg ca. 14 mål tomt. 

 

Mine firma er: BIT Maskin AS, Gabrielsen Bygg AS, Salten Dekk & Bilpleie AS. Alle tre 

firmaene er 100% eid av meg og mine.»   

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen ser i utgangspunktet ikke noen konflikt i forhold til 

foreliggende planer til Bjørn Inge Gabrielsen. Det kan til en hver tid søkes om å få kjøpt tomt 

i området i tråd med formålet i vedtatt plan. Tomter i området som erverves må bebygges 



innen en fastsatt frist. Hvis ikke kan kommunen kreve å erverve disse tilbake for kjøpesum 

minus 10%. Rådmannen ser ikke noen grunn til endring av foreliggende planforslag i forhold 

til dette. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. Plankartet 

endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl § 12-

5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) og 

pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med 

byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): Det 

skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder spesielt 

med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – Rekkefølgekrav: 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 

gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir lydende 

slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 

plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-047/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for 

Søbbesva. 

 

Byggelinje mot jernbanespor skal i sin helhet være 30 meter med unntak av 

eksisterende hovedbygning på 103/1297. Ingen deler av jernbanens eiendom 

(103/840)  i foreliggende planforslag skal endres til bebyggelse og anlegg. Plankartet 

endres tilsvarende. 

 

Område avsatt til undervisning o_U1 endres til blandet formål «Bebyggelse for 

offentlig eller privat tjenesteyting» kombinert med «næringsbebyggelse», jfr. pbl § 12-

5 pkt. 1.  

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 b), pkt. 3.2 c) og 

pkt. 3.3 a), etter første setning: Det tillates tilbaketrukket ventilasjonsrom på tak med 

byggehøyde maksimalt 13 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Følgende ordlyd tas inn i bestemmelsenes § 3, nytt pkt. 3.2 d) og nytt pkt. 3.3 b): Det 

skal ikke etableres industri som er i konflikt med nærliggende boligområder spesielt 

med tanke på støy og støv (utslipp). 

 

Følgende ordlyd innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 b) – Rekkefølgekrav: 

Før det tillates større utbygging i sammenheng med dette pkt. skal det etableres 

gangfelt med belysning på følgende steder som vist i plankart:  

o Krysningspunkt langs eksisterende gang- og sykkelveg/fortau ved kryss 

Løvgavlveien/Håndverksveien og Løvgavlveien/Smedveien frem til 

videregående skole 

o Krysningpunkt mot Brinkveien nord for kryss Løvgavlveien/Håndverksveien 

 

Følgende tilføyelse innlemmes i planbestemmelsenes § 7, pkt. 7.1 c) og blir lydende 

slik: Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets 

plassering, parkering, strømtilførsel (trafoplassering) m.m. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelsene anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57  
 

Vedlegg: Brev fra NVE, 12.07.2013 

  Brev fra NVE, 21.01.2015 

  Brev fra Jan Ole Øverland, 11.07.2013 

  Brev fra beboere på gårdsnummer 56 

  Avtale angående sjøveirett med kart 

  Geoteknisk rapport 

Plankart. 

Planbeskrivelse med bestemmelser.  

ROS-sjekkliste. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Løkås. Utarbeidelse av 

planforslaget er gjort av Rolf Sigurdsen i samråd med Salten kartdata AS (SKD) og Fauske 

kommune. Plankart er utformet av SKD. 

 

Planområdet er på ca. 4,4 dekar og omfatter gnr. 56 bnr. 57. Området ligger i Valnesfjord, 

vest for fv. 530, ca. 100 m nordøst for Valnesfjord skole og ca. 12 km nordvest for Fauske 

sentrum. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av inntil 4 nye boliger med atkomst 

langs Skoleveien. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig veg, kjøreveg, gang- og 

sykkelveg, annen veggrunn – teknisk anlegg. 

 

Deler av området omfattes av reguleringsplan for gang- og sykkelveg II Rv. 80 – Strømsnes, 

vedtatt av kommunestyret 16.03.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av 

kommunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For 

øvrig er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011. 

 

Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet og 

kontroll mot DNs naturbaser bekrefter dette. 



 

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

vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, 

hverken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt. 

 

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

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Uttalelse fra barnas representant: Som barn og unges representant ber jeg om at 

trafikksikkerheten vurderes svært nøye i forbindelse med områderegulering for Løkås. 

Gangveien som er tenkt brukt som atkomstvei til de nye boligene er samtidig skolevei for 

elevene ved Valnesfjord skole. Barn helt ned i seks års alder kan derfor komme til å benytte 

denne veien alene, og svært mange barn og unge bruker veien ved skolestart og –slutt. 

 

Vegen opp til skolen (Skoleveien) vil fortsatt benyttes av kjøretøy og foreslås derfor 

opprettholdt. Det foreslås etablering av fortau på sørvestsiden av Skoleveien. En slik løsning 

er tatt inn i eget forslag til områderegulering for naboeiendommen gnr. 50, bnr. 3 (Solbakk 

gård). 

For å begrense unødig kjøring på skoleveien vil skilting og evt. fysiske tiltak være et bedre 

alternativ enn å omregulere denne til gang- og sykkelveg. 

 

Det fremkommer ellers ingen merknader gjennom intern høring. Tilgjengelighet for alle er 

ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak. K-sak 20/08, 

legges forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57 ut til offentlig ettersyn i 

6 uker. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Fauske kommune fremmer på vegne av Rolv Sigurdsen forslag til områderegulering for 

Løkås. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Rolv Sigurdsen i samråd med Salten kartdata 

AS (SKD) og Fauske kommune. 

 

Reguleringsplanen har vært til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2013 - 12.07.2013. Det har i 

ettertid vært en utvidet høringsrunde i perioden 09.03.2015 - 10.04.2015 pga. endringer i 

reguleringsbestemmelsene. 

 



Saken har vært stilt i bero grunnet innsigelse fra NVE, datert 12.07.2013, der det var satt krav 

til utredning av grunnforholdene i henhold til sikkerhetskravene som fremgår av plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10).  

 

Multiconsult AS har på oppdrag fra Fauske kommune og Rolv Sigurdsen utført 

grunnundersøkelser innenfor planområdet der det har blitt utarbeidet en geoteknisk rapport. 

Rapporten ble i ettertid tilsendt NVE, som på bakgrunn av denne trakk sin innsigelse med 

følgende kommentar: 

 

NVE, 21.01.2015: 

 

NVE trekker innsigelse til reguleringsplan for Løkås - GBnr 56/57 - Fauske kommune 

Vi viser til brev fra Fauske kommune, datert 14.01.2015, hvor NVE blir bedt om å trekke 

innsigelse med bakgrunn i geoteknisk vurdering utført av Multiconsult. Videre ønskes en 

tilbakemelding angående eventuelle forhåndsregler for sikkerhetskrav. 

Oppsummering av NVEs uttalelse med innsigelse, datert 12.07.2013: 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består planområdet av 

tykk havavsetning. I områder med marin leire eller hav- og fjordavseninger er det grunn 

til å vurdere faren for kvikkleireskred nærmere.  I saksdokumentene er det lagt ved en 

rapport vedrørende grunnundersøkelser i forbindelse med bygging av gang-/sykkelveg i 

1982. Denne rapporten gjelder for en annen type tiltak, gang-/ sykkelveg med små 

fyllingshøyder, enn det det nå søkes om, og NVE mener det må foretas en vurdering av 

fagkyndig om rapporten er tilfredsstillende i henhold til den konkrete saken og dagens 

krav. Det skal foreligge dokumentasjon på at reell fare er utredet og at sikkerheten i 

henhold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) er ivaretatt før 

reguleringsplanen kan godkjennes. 

Omsøkte område ser ut til å være forholdsvis flatt, med liten terrenghelning. Men ut fra 

at NVE og kommunen er kjent med at det kan være ustabile grunnforhold i området, og 

at NGUs løsmassekart viser tykke havavsetninger i området, mener vi at 

grunnforholdene må utredes nærmere før planen kan egengodkjennes. 

Ut fra overstående fremmer NVE innsigelse til områdereguleringsplan for Løkås, GBnr 

56/57 i Fauske kommune inntil det kan dokumenteres at faren for kvikkleireskred er 

tilstrekkelig utredet og sikkerheten ivaretatt i henhold til sikkerhetskravene som fremgår 

av plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10). 

Det har i ettertid vært dialog mellom tiltakshaver, kommunen og NVE for å avklare kravet 

om geoteknisk vurdering. Det foreligger nå en geoteknisk vurdering utført av Multiconsult 

v/ Dag I. Roti datert 11.11.2014 som konkluderer med følgende: 

Tomta og områdene omkring er flatere enn 1:20. Registrert leire er ikke 

sprøbruddsmateriale. Selv om leiren lenger ned skulle være mer sensitiv er området så 

flatt at det hverken er løsneområde eller utløpsområde for et leirskred. 

Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende og krav til TEK 10 er oppfylt. 

NVE anser med dette innsigelse fremmet den 12.07.2013 som imøtekommet og trekker 

innsigelsen. 

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


Vi gjør for øvrig oppmerksom på at hensynet til byggegrunnens bæreevne og 

fundamentdimensjoner må vurderes nærmere før tillatelse til tiltak kan gis, jfr. kap. 4.3. i 

geoteknisk vurdering. 

 

 

Kommentar/Vurdering 

 

Krav til byggegrunnens bæreevne og fundamentdimensjoner følges opp i byggesak. 

 

 

Jan Ole Øverland, 11.07.2013: 

 

Merknad til: «Forslag til områderegulering for Løkås 56/57. 

Viser til Planbeskrivelse av ovenfor nevnte område. 

I pkt. 5.6 angående eksisterende rett til sjøvei er det i saksgangen sådd tvil om hva som 

gjelder. 

Rolf Sigurdsen samlet inn underskrifter fra eierne av de brukene som har denne veiretten. Det 

ble da levert ut et kart som viste hvordan sjøveiretten skulle ivaretas. Når planbeskrivelsen 

kommer er det ikke samme løsning som er valgt. Tilkomsten til tomtene er via gårdsveien til 

Gnr. 56, Bnr. 4, mens sjøveiretten går fra Skoleveien gjennom låst bom, og så gjennom 

boligområdet for å komme inn på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4 på det kartet som Rolf 

Sigurdsen leverte meg.  

I planbeskrivelsen er dette vendt om. Tilkomsten til tomtene er fra Skoleveien, og sjøveiretten 

går gjennom en låst bom ut av boligområdet og inn på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4. 

Denne uklarheten gjør kanskje ikke noen stor forskjell. Hvorvidt man må låse seg inn i et 

boligområde, eller ut av det for å nytte en veirett går omtrent ut på det samme. 

Problemet ligger i at det er valgt en løsning som jeg ikke kan se er hensiktsmessig i den 

forstand at dette blir en veirett som ikke blir benyttet. All kjøring til naustene i Løkåsstraumen 

vil i praksis foregå på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4. Derfor krever jeg at dette blir omgjort til 

den mest praktiske løsningen, og ber om at kommunen sørger for at de innvolverte parter 

kommer til enighet. 

 

 

Kommentar/Vurdering 

 

Avtalen angående sjøveirett, signert 18.04.2013, beskriver trasen til den nye sjøveien basert 

på en tidligere versjon av plankartet. Ut fra gjeldende plankart går sjøveien fra FV 530 langs 

Bjørkåsveien (dagens skolevei) til FA1. Sjøveien fortsetter til AVG2 og knyttes videre inn på 

opprinnelig trase langs Løkåsveien. 

 

Trasén for den nye sjøveien er uendret i forhold til avtalen som ble signert 18.04.2013. Den 

eneste forskjellen er at fysisk sperring blir flyttet fra dagens FA1 til AVG2. Rådmannen kan 

ikke se at dette utgjør en vesentlig endring og det anbefales derfor at foreslått sjøveitrasé blir 

opprettholdt. 

  

 

Beboere på gårdsnummer 56, 29.03.2015 

 

Vi viser til utsendte høringsdokumenter, og registrerer at det er flere endringer av 

bestemmelsene i reguleringsplanen. 



 

Før var området regulert for fire eneboliger - nå er det blitt enebolig eller tomannsbolig med 

til sammen åtte boenheter. Bebygd areal var tidligere satt til 25 % - nå er det justert opp til 

30 %. Dette resulterer i en uønsket fortetting av bebyggelsen, med dobbelt så mange familier 

på samme arealet. 

Tidligere var det lagt opp til 1½ etasjes boliger - nå er dette økt til 2 etasjes. Mønehøyden er 

imidlertid beholdt uendret. Byggeområdet er relativt flatt og mønehøyden på 8 meter vil føre 

til at tomannsboligene blir dominerende og bryter med bygninger på tilstøtende arealer. 

Skyggevirkningene av disse boligene har ikke blitt vurdert gjennom en egen vurdering av sol-

/skyggeforhold for dette området. 

Sprengsteinsfylling for ny bebyggelse på 56/57 og selve bebyggelsen fører til økt belastning 

på grunnen. Tykkelsen på sprengsteinsfyllingen vil øke kotehøyden på mønet. En tykk 

sprengsteinsfylling vil medvirke til at området blir en «borg» mellom de andre bygningene. 

Økt belastning på området kan føre til endringer i grunnen og i verste fall setninger på 

omkringliggende bygninger. Økt vannsig/vannavrenning kan også forekomme. Vi krever 

derfor å bli holdt skadesløse for eventuelle setninger, vanntilsig og øvrige ulemper på våre 

eiendommer, som følge av utbyggingen. 

Vi opplever endringene fra forrige plan til å være store og uventede, og at dette resulterer i 

en verdiforringelse av våre eiendommer. 

Vi ber om at vår merknader tas til følge, slik at den nye planen fokuserer mer på felles 

bomiljø i stedet for maksimal grunnutnyttelse. 

 

 

Kommentar/vurdering 

 

I fylkesplanen for Nordland 2013-2025, kapitel 8.2, avsnitt a står følgende:  

Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 

og tettstedstrukturene. I arealplanlegging skal transformasjon og fortetting i by- og tettsteder 

og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemiddel for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Planområdet er knyttet mot Valnesfjord sentrum, nært skole og jernbane. Generelt vil man 

ved naturlig fortetting av sentrumsområder forvente noe redusert sikt. Fauske kommune har 

på bakgrunnen av gjeldende fylkesplan vurdert at det er hensiktsmessig å øke %BYA fra 25 

til 30. I forbindelse med planlegging av ny skole i Valnesfjord vil trafikkmønstret langs 

Bjørkåsveien endres. Det er derfor åpnet opp for inntil 8 boenheter i planområdet mot 4 

tidligere.  

 

Krav i forbindelse med grunnforhold er tatt med under bestemmelsenes § 5.7 og følges opp i 

byggesak. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

PLUT-048/15 VEDTAK-  28.04.2015 



 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD - NYTT 

VEGALTERNATIV 

   

 
Vedlegg: Brev datert 05.03.2014 fra Salten Kartdata 

Brev fra Evy Haukland Olsen, datert 04.03.2015 

Gjeldende plan vs nytt vegalternativ 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen har fått i oppdrag fra Plan- og utviklingsutvalget å igangsette reguleringsarbeid 

for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes nord.  

 

Kommunen har engasjert Salten Kartdata til å utrede flytting av atkomst i vestlig retning.  

 

 

Salten Kartdata har utredet saken og i et brev datert 5.3.2014 gitt en anbefaling at nåværende 

atkomst opprettholdes. Anbefalingen er basert på vurdering av at det foreslåtte alternativ gir 

en trafikkmessig dårlig løsning.  

 

Rådmannen slutter seg til konsulentens vurdering og kan på faglig grunnlag ikke anbefale at 

atkomsten flyttes.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Reguleringsplan for Furnes nord endres ikke mht atkomst inntil planlagt boligfelt. 

 

 

PLUT-048/14 VEDTAK-  20.05.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Reguleringsarbeidet for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes Nord 

igangsettes straks i henhold til tidligere vedtak i PLUT. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Reguleringsarbeidet for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes Nord 

igangsettes straks i henhold til tidligere vedtak i PLUT. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 



 

1. gangs behandling 

 

I plan- og utviklingsutvalget, sak 109/12, ble det vedtatt at det igangsettes reguleringsarbeid 

for flytting av atkomst inn til planlagt boligfelt i Furnes nord. På bakgrunn av dette fremmer 

Fauske kommune forslag til endring av reguleringsplanen Furnes nord. 

 

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan for Furnes nord der det 

legges opp til et nytt veg-alternativ. Endringen omfatter flytting av kryss mellom 

Solbakkveien og ny veg som planlegges nordover i byggefeltet. Den nye vegen er flyttet ca. 

76 m vestover i forhold til opprinnelig vedtatt trasé. 

 

Salten Kartdata har utredet saken og i brev datert 05.03.2014 er det gitt anbefalinger om å 

opprettholde nåværende atkomst. Anbefalingen er basert på vurdering av at det foreslåtte 

alternativ gir en trafikkmessig dårligere løsning. 

 

I plan- og utviklingsutvalget, sak 048/14, ble det vedtatt at reguleringsarbeidet for flytting av 

atkomst til planlagt boligfelt i Furnes Nord igangsettes straks i henhold til tidligere vedtak i 

PLUT. 

 

Foreliggende planforslag innebærer altså et forslag til omregulering/revisjon av deler av 

gjeldende reguleringsplan. Gjeldende planbestemmelser for planen er opprettholdt uten 

endringer. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen uten vesentlige merknader. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

VEDTAK: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sakene 

058/09 og 004/13, legges forslag til områderegulering av Furnes nord ut til offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling 

 

Det fremmes forslag til endring av reguleringsplanen for Furnes nord. Planforslaget har ligget 

ute til offentlig ettersyn i 6 uker, der berørte parter og lokale foreninger er varlset. Det er 

innkommet 1 uttalelse til planforslaget. 

 

Evy Haukland Olsen, 04.03.2015 

 

FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FURNES NORD 

Jeg viser til brev av 02.02.2015. 

Jeg har ingen merknader til flytting av kryss mellom Solbakkveien og ny veg som flyttes 76 m 

vestover i forhold til opprinnelig plan, slik som vist på tilsendte tegninger. 

 

Vurdering/anbefaling 



 

Ingen merknad. 

 

 

Rådmannens vurdering av saken 

 

Flytting av kryss nordvest for opprinnelig regulert trasé medfører opprettelse av X-kryss i en 

bakke. På eiendommen 76/100 er det etablert en forstøtningsmur i sør som vil medføre 

redusert siktforhold for trafikk ned Solbakkveien. 

 

 
Oversiktsbilde 1. Start på Solbakkveien. Eiendommen 76/100 med forstøtningsmur på høyre 

siden av Solbakkveien. 



 
Oversiktsbilde 2. Etablert forstøtningsmur på ca. 1.5 meter. 

 

 
Oversiktsbilde 3. Nytt vegalternativ. Redusert siktforhold mot nord. Beplantning på 

eiendommen 76/100 vil gi ytterligere redusert sikt. 



Statens vegvesen håndbok for veg- og gateutforming gir retningslinjer for hvordan x-kryss 

sikres i forhold til siktkrav: 

 

 
Figur 1. Siktkrav i uregulerte X-kryss 

 

 

 
Tabell 1. Siktkrav i uregulerte X-kryss, Ls 

 

 

Rådmannen ser at siktkrav i henhold til retningslinjer i Statens vegvesen håndbok for veg- og 

gateutforming ikke er oppfylt ved oppretting av nytt veg-alternativ. Det er heller ingen god 

løsning å etablere et X-kryss i en bakke når man i utgangspunktet vet at det vil bli stor trafikk 

både mot Furnes og Furnes nord. Rådmannen kan på faglig grunnlag ikke anbefale at 

atkomsten flyttes.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Reguleringsplan for Furnes nord endres ikke med hensyn til atkomst inntil planlagt 

boligfelt. 

 

 

PLUT-049/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til planlagt 

boligfelt. 

 



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Reguleringsplan for Furnes nord endres med ny adkomst, som utredet, inn til planlagt 

boligfelt. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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MANGLENDE SNØRYDDING AV FORTAU I FAUSKE SENTRUM 

   

 
Vedlegg: 1. Kopi av sak 4/15 fra Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 

2. Vedtak PLUT sak 27/15 

3. Kopi av gjeldende politivedtekter 

 

 

Det er gårdeiere og Fauske Parkering som i praksis har ansvaret for brøyting og strøing av fortau 

og parkeringsområder i sentrumsområdet.  

 

Brøyting og strøing av veiene er det Statens Vegvesen (E-6 og RV-890) og Fauske kommune 

(kommunale veger) som ivaretar. 

 

Håndheving av politivedtektene er det politiet som har og som også kan iverksette tiltak. 

 

Saken legges fram for planutvalget til drøfting 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

* 

 

 

PLUT-050/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Det tas kontakt med parkeringsselskap, gårdeierforening, Fauske næringsforum og 

politiet for å få lagt retningslinjer for fremkommelighet i sentrum, vesentlig på 

vinterhalvåret. 

Retningsbeskrivelse legges frem til godkjenning for plan og utviklingsutvalget i 

junimøtet. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det tas kontakt med parkeringsselskap, gårdeierforening, Fauske næringsforum og 

politiet for å få lagt retningslinjer for fremkommelighet i sentrum, vesentlig på 

vinterhalvåret. 

Retningsbeskrivelse legges frem til godkjenning for plan og utviklingsutvalget i 

junimøtet. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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83/115 - GØRAN OG JANNE HÅKONSEN - OPPFØLGING AV PÅLEGG OM 

FLYTTING 

   
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Plan. og utviklingsutvalget fattet de 20. april 2010 vedtak om at søknad fra Gøran og Janne 

Håkonsen om bruksendring av fritidsbolig ikke innvilges.  

 

Plan- og utviklingsutvalget fattet den 21. oktober 2014 vedtak om at Janne og Gøran Håkonsen 

pålegges å fraflytte bygningen på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommune innen 30. 

november 2014.  

 

Vedtaket ble påklaget av Håkonsen. 

 

Fylkesmannen i Nordland har ved brev datert 26. februar 2015 stadfestet kommunens pålegg om 

flytting. 

 

Janne og Gøran Håkonsen er ved brev datert 27.02.2015 varslet om at det ville bli aktuelt å treffe 

vedtak om tvangsmulkt, forelegg og/eller anmeldelse dersom fraflytting ikke blir foretatt innen 

14 dager. Frist for uttalelse ble satt til 3 uker. 

 

Advokatfirmaet Tallaug ANS ved advokat Eivind Bjøralt har inngitt uttalelse på vegne av 

Håkonsen ved brev datert 16. mars 2015. 

 

Saksopplysninger: 

 

Advokat Tore Benson har i brev datert 19.03.2015 beskrevet mulige reaksjonsmåter og gitt 

anbefaling til kommunen om oppfølging av pålegg om flytting.  

 

Det anbefales at plan- og utviklingsutvalget fatter vedtak om tvangsmulkt og forelegg.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 pålegges Janne og Gøran Håkonsen å 

betale en tvangsmulkt på kr 500,- pr dag så lenge hytte på eiendommen 83 bnr 115 i 

Fauske kommune benytte som bolig. Tvangsmulkten begynner å løpe en uke fra dato 

for dette vedtak. 



 

2. Forelegg etter plan- og bygningslovens § 32-6: 

Janne og Gøran Håkonsen tilpliktes å etterkomme kommunens vedtak om å fraflytte 

hytte på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommune innen en uke etter at dette 

forelegg er forkynt. 

 

Den som forelegget retter seg mot kan reise søksmål mot kommunen for å få 

forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelse, har 

forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for 

dommer. Forelegg kan ikke påklages. 

 

 

PLUT-051/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 pålegges Janne og Gøran Håkonsen å 

betale en tvangsmulkt på kr 500,- pr dag så lenge hytte på eiendommen 83 bnr 115 i 

Fauske kommune benytte som bolig. Tvangsmulkten begynner å løpe en uke fra dato 

for dette vedtak. 

 

2. Forelegg etter plan- og bygningslovens § 32-6: 

Janne og Gøran Håkonsen tilpliktes å etterkomme kommunens vedtak om å fraflytte 

hytte på eiendommen gnr 83 bnr 115 i Fauske kommune innen en uke etter at dette 

forelegg er forkynt. 

 

Den som forelegget retter seg mot kan reise søksmål mot kommunen for å få 

forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelse, har 

forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for 

dommer. Forelegg kan ikke påklages. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM FLYTTING AV SNEKKERVERKSTEDET PÅ JAKOBSBAKKEN 

   

 
Vedlegg: Søknad med bilder, i alt 9 sider 

Uttalelse fra Nordland Fylkeskommune, 3 sider 

 

Sammendrag: 
 

Fjellfarer AS v/Mona Mosti har fått tilbud om å kjøpe Snekkerverkstedet på Jakobsbakken.  

Bygget er tenkt som base for turer og utflukter som foretaket vil tilby.  

Bakgrunnen for søknaden er ønsket om å få re-lokalisert bygningen til et annet sted, ca 30 m 

lenger øst, samt ønske om fasadeendring. Bygget er tenkt revet, for så å bygge nytt. 

 

Saksopplysninger: 

 

I søknadens overskrift søkes det om flytting av bygningen, men i saksfremlegget beskrives riving 

av snekkerverkstedet for så å bygge nytt i samme stil på annen plass. Bakgrunnen for søknaden 

begrunnes med snøproblemer vinterstid. Samtidig søkes det om fasadeendring, der det søkes om 

tillatelse til å montere store vinduer i front mot Sulitjelmatoppene. Disse er tenkt skjult med store 

dører/lemmer når bygningen ikke er i bruk.  

 

Bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken åpner for endring av bruken av byggene. 

Men det er, ihht § 2.2 Fellesbestemmelser, ikke tillatt å rive eksisterende bygninger.  

Søknaden forstås, av kommunen, som en søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 

for Jakobsbakken, og behandles således ihht plan- og bygningslovens § 19. 

 

Saken har vært til høring hos Nordland Fylkeskommune, kulturminneavdelingen. 

Fylkesmannen vurderer omsøkte tiltak til å være i strid med reguleringsplanen og dens 

intensjoner og bestemmelser, og fraråder derfor at tiltaket godkjennes. 

Etter deres vurdering vil ikke kun denne saken i seg selv, men også følgende presedenseffekter, 

være vesentlig i vurderingen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Søknaden om flytting av Snekkerverkstedet, eller riving av bygget og nyoppføring av et 

tilsvarende bygg, er ikke i tråd med verneplanen for Jakobsbakken.  

Målsettingen for planen er at eksisterende bygninger skal ivaretas nøyaktig der de står og med 

eksisterende utforming. Ut fra et kulturminnevernfaglig perspektiv er dette viktig. 

Vurderingen er i tråd med Fylkeskommunens uttalelse gitt i brev av 09.03.2015. 



 

Når det gjelder fasadeendring, store vinduer i front mot Sulitjelmafjellene, er dette i strid med 

formålet med reguleringsbestemmelsene; å verne bygningene i sin nåværende form, eller 

tilbakeføring til opprinnelig tilstand. Et slikt arbeid, som fasadeendring, bør vurderes av aktør 

med kulturminnevernfaglig kompetanse.  

 

Planbestemmelsens § 2.2, første ledd; Eksisterende bygninger tillates ikke revet. 

Dette er en bestemmelse som ikke kan oversees, og i søknaden sies det ikke noe om at 

snekkerverkstedet ikke feiler annet enn at det er ønskelig å få bygd nytt, med endret plassering. 

Det at snøen hoper seg opp vinterstid, kan ikke ansees som et sterkt nok argument for å få 

innvilget søknaden. Her må vernet for området klart gå foran momentet med snø-problematikk.  

  

Omsøkte tiltak omfatter riving av en vernet bygning og plassering av nytt bygg på et sted hvor 

det ikke er dokumentert at det tidligere har stått en bygning. Dette er ikke i tråd med 

verneplanen. 

Saken må også sees opp mot eventuelt kommende søknader, der kommunen som 

vernemyndighet vil komme til kort dersom denne søknaden om flytting/riving godkjennes. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 finner ikke kommunen hjemmel til å 

innvilge dispensasjon; "dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

I medhold av § 2.2 1.ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken, 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet, og sterk fraråding fra kulturminneavdelingen 

hos Fylkeskommunen, jvf brev fra Nordland Fylkeskommune datert 09.03.2015, avslås 

søknaden om flytting av Snekkerverkstedet i Jakobsbakken som omsøkt. 

 

Eventuell fasadeendring må vurderes av aktør/foretak med kulturminnevernfaglig 

kompetanse. 

 

 

PLUT-052/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19.2 finner kommunen hjemmel til å innvilge 

dispensasjon: «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.» 

I denne sak vurderes fordelene større enn ulempene. 

 

I medhold av § 2.2  1. ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken. 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. Bygningen blir bedre ivaretatt ved flytting. 



Dette vil være med på å tilrettelegge for økt aktivitet på Jakobsbakken og Jakobsbakken 

vil fortsatt ha sitt opprinnelige særpreg, med alle bygninger intakt. 

 

Planer for gjenoppbyggingen skal forelegges planutvalget til godkjenning. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19.2 finner kommunen hjemmel til å innvilge 

dispensasjon: «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering.» 

I denne sak vurderes fordelene større enn ulempene. 

 

I medhold av § 2.2  1. ledd i bestemmelsene i reguleringsplanen for Jakobsbakken. 

Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. Bygningen blir bedre ivaretatt ved flytting. 

Dette vil være med på å tilrettelegge for økt aktivitet på Jakobsbakken og Jakobsbakken 

vil fortsatt ha sitt opprinnelige særpreg, med alle bygninger intakt. 

 

Planer for gjenoppbyggingen skal forelegges planutvalget til godkjenning. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FINNEID KAI - LEIEAVTALE 

   

 
Vedlegg: 1. Forslag til bruksavtale 

 

Sammendrag: 
 

Finneid kai brukes i dag sporadisk av noen få næringsaktører. I all hovedsak gjelder det 

uttransport av trevirke (Allskog), samt ulike former for avfallsprodukter (fra Østbø AS). For 

disse aktørene er kaien av stor betydning. 

 

Kaien og anlegg rundt den er ikke i ønsket forfatning og rehabiliteringsbehovet er betydelig. I 

realiteten er det så omfattende at det ut fra dagens bruksfrekvens økonomisk sett neppe er 

regningssvarende å gjennomføre fullt ut. 

 

For de som i dag bruker kaien er det viktig at den opprettholdes og i en akseptabel tilstand. 

 

Det er en del forhold på selve kailegemet som bør utbedres for å sikre funksjonaliteten. Noe 

sikkerhetsutstyr/innretninger må på plass. Eksisterende gjerde/porter må også utbedres. 

 

Over tid har det pågått en vurdering av alternative løsninger for kaien.  

 

I samarbeid med en av brukerne av kaien – Østbø AS - har vi utarbeidet et forslag til en bruks-

/leieavtale som sikrer at noen spesifiserte utbedringer av kaien/området rundt blir gjennomført. 

Avtalen klargjør også partenes oppgaver/ansvar i forhold til den daglige drift. 

 

Et svært viktig moment vil være at kaien fortsatt skal være tilgjengelig for alle aktører som måtte 

ha/få bruk for kai i Fauske kommune. 

 

Avtalen er tidsbegrenset til 4 år, men med opsjon for forlengelse. 

 

Omfanget økonomisk sett for kommunen har denne avtalen liten betydning. Kommunens 

advokat har derfor ingen merknader til at denne avtalen inngås. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Framlagte forslag til bruksavtale for Finneid Kai mellom Østbø AS og Fauske kommune 

godkjennes. 

 

 



PLUT-053/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Framlagte forslag til bruksavtale for Finneid Kai mellom Østbø AS og Fauske kommune 

godkjennes. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


