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NY SKOLESTRUKTUR - PROSJEKT SKOLEVEI - TRAFIKKSIKKERHET 

   

 
Vedlegg: 1. Vestmya skole – Vurdering av skolevei og trafikksikkerhet 

2. Brev fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg datert 25.11.2014 

3. Barnetråkkregistrering Fauske øst 

4. Barnetråkkregistrering Fauske vest 

5. Brev fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg datert 18.11.2014 

6. Finneid skole – Forprosjekt kostnader veg-trafikktiltak 

7. Forprosjekt ombygging og utbygging Finneid skole 

8. Brev fra Nordland fylkeskommune datert 27.04.2015 

9. Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 Fauske kommune 

 

Sammendrag: 
 

I kommunestyrevedtak 124/2012 om ny skolestruktur fra 2016 var trafikksikker skolevei tatt opp 

som tema. Det er en generell oppfatning om at dette er en faktor av stor betydning for foresatte 

og elever som nå skal ha sine barn tilknyttet nye Vestmyra skole fra august 2016. I tillegg vil 

elever tilknyttet Hauan skoles 1-4. trinn ha ny skolevei inn mot Finneid skole. Elever på Finneid 

skoles mellomtrinn skal nå til nye Vestmyra skole. Det samme gjelder 5. trinn som i dag er på 

Hauan skole. Fra Erikstad skole vil elever fra 1.-7. trinn fra skolestart 2016 ha Vestmyra skole 

som sitt skolested. 

 

Omleggingen av skolestrukturen gir derfor en ny trafikksituasjon. Skolestrukturvedtaket vil fra 

2016 øke antallet myke trafikanter som har behov for å komme inn til Finneid skole og Vestmyra 

skole. Dette i forhold til E6 og RV80, men også via andre tilførselsveier, fortau, gang- og 

sykkelveier og fotgjengerfelt.  

 

Dette gir trafikkmessige utfordringer. Prosjektleder ny skolestruktur satt ned en egen 

arbeidsgruppe «Prosjekt trafikksikker skolevei». Denne har over tid arbeidet med spørsmål 

tilknyttet den nye skolestrukturen i Fauske sentrum fra Finneid i øst til Erikstad i vest.  

 

Det er utarbeidet rapporter fra Statens vegvesen i «Barnetråkk Fauske øst» og «Barnetråkk 

Fauske vest». Disse viser noe av trafikkbildet i Fauske sentrum sett fra de unges ståsted. Statens 

vegvesen har altså kartlagt hvordan elevene beveger seg inn til Vestmyra skole i dag.  

 

Videre har prosjektgruppe trafikksikker skolevei samarbeidet med konsulentfirmaet Norconsult, 

som har utarbeidet rapport om hva som ligger av behov og løsninger for Fauske sentrum sett fra 

området Finneid skole til Erikstad skole. Konsulentfirmaet Sweco har sett spesielt på 

trafikkforholdene tilknyttet området rundt Finneid skole.  



 

Det er arbeidet med å skaffe oversikt, belyse utfordringer, foreslå trafikksikre løsninger og 

prioriteringer, samt anslå noen av kostnadene.  

 

I det videre vil du derfor lese om behov for tiltak og løsninger for trafikksikker skolevei 

tilknyttet skolene i Fauske sentrum. I rapportene som ligger vedlagt saken finnes bakgrunn og 

grunnlag for å treffe beslutninger om nye trafikksikre løsninger; her nevnes noen av stedene som 

omtales i de vedlagte rapportene: 

 Finneid skole   

 Bussholdeplass v/Vatnbygdveien 

 Bussholdeplass i Kleiva (sørgående buss) 

 Hauan byggefelt – gang-/sykkelvei langs «lysløypetrasèen» 

 Terminalveien-Eiaveien-Marmorveien-E6 

 Bremsebakken-Jernbanestasjonen 

 Jernbanestasjonen-Marmorveien 

 Fugleveien-Hegreveien 

 Møllnveien-Vestmyra 

 Farvikveien 

 Erikstadveien 

 RV80 v/ Fauske kirke 

 RV80 v/Møllnveien 

 

Saksutredning: 

 

I kommunestyrevedtak 124/12 om ny skolestruktur vises det til skolevei på denne måten:  

 

«Skolevei… en felles skole for alle elevene i sentrum vil i enda større grad enn i dag 

adressere problemstillingen rundt elevers kryssing av E6 og riksvei 80 i sin skolevei. Det 

forutsettes at dette tas med i prosjektet slik at begge overgangene er trafikksikre med 

forsvarlige løsninger til skolebygget står klart til bruk» 

 

I kommunestyrevedtak 171/12 om rullering av trafikksikkerhetsplanen 2012-2016 er trafikale 

utfordringer i Fauske tilknyttet ny skolestruktur tatt opp.  

 

Sykkelplan Fauske er under utarbeidelse. I den videre oversikten om Fauske sentrum er det tatt 

hensyn til sykkelplanen.  

 

 

Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet har vært ett av delmålene under «ny skolestruktur» i Fauske. 

For å lykkes med prosjektet er det nødvendig å være sikker på at de trafikale utfordringene som 

ligger i økt elevtall ved Vestmyra skole finner gode og sikre løsninger. Dette må også ses i 

sammenheng med at økningen i elevtall skjer på 1. til 7. trinn, i aldersgruppen 5-13 år. Dette 

saksfremlegget omhandler trafikkforholdene fra Finneid skole i øst til Erikstad skole i vest. I 

senere sak vil rådmannen legge frem egen sak tilknyttet trafikkforholdene rundt nye Valnesfjord 

skole samt Sulitjelma skole.  

 

I forbindelse med ny skolestruktur har det vært en egen prosjektgruppe som har jobbet med 

trafikksikker skolevei. Denne har vært bredt sammensatt med bl.a. foreldrerepresentanter, 

rektorer, deltakere fra Faglig trafikkforum Fauske, fra kommunens planavdeling, fra Fauske 



videregående skole samt prosjektledelsen. Ved behov og underveis har det i tillegg vært 

deltakelse fra ekstern konsulent fra Norconsult samt representanter fra Statens vegvesen (SVV). 

 

Pr i dag ligger det usikkerhet i hvilke fremtidige løsninger som kommer for eventuell omlegging 

av E6 og RV80 i Fauske. Til felles har forslagene om ny E6 og ny RV80 gjennom Fauske at 

ingen av løsningene vil være ferdig til skolestart ved nye Vestmyra skole august 2016. Det må 

derfor treffes midlertidige og mer varige tiltak rent trafikksikkerhetsmessig. Utfordringene ligger 

fortrinnsvis i kryssing av E6 (Fauske øst) og RV80 (Fauske vest), men også i de tilførselsveiene i 

gang/-sykkelveier og fortau som prosjektet trenger for å lykkes. Statens vegvesen er gjennom 

deltakelse i prosjektgruppa klar på at Fauske kommune må sørge for sine tilførselsårer inn mot 

ny kulvert under E6 (under planlegging) ved NICO/Statskog samt i forhold til krysningspunkter i 

forhold til RV80. Statens vegvesen har fokus på oppgavene med kulvert nå. Det jobbes for tiden 

med reguleringsplanen for området. Kulverten under E6 vil stå ferdig høsten 2016. I tillegg vil 

det bli satt inn andre trafikksikkerhetstiltak i området E6 v/Nico og i forhold til RV80. Statens 

vegvesen vil gjennomføre nye trafikktellinger i forbindelse med sine trafikksikkerhetstiltak 

høsten 2015.     

 

Statens vegvesen har tidligere i 2014-2015 gjennomført Barnetråkk Fauske øst og Barnetråkk 

Fauske vest; her har SVV gjennomført trafikktelling. I tillegg har elever fra ungdomsskolen blitt 

intervjuet om sine vaner og sin opplevelse av trafikale utfordringer tilknyttet skolevei inn til 

Vestmyra skoleområdet. Begge rapportene har gitt unge sjansen til å sette ord på sine følelser og 

opplevelser av de veiene de benytter til skole og fritid. Elevene har blant annet markert hvilke 

veier og kryss de anser som skumle. Faktorer her kan eksempelvis være områder med dårlig sikt, 

dårlig eller manglende fortau, dårlig eller manglende belysning, mye trafikk eller høy fart. 

Faktorene er registrert inn på kart både i barnetråkkrapportene og i Norconsults rapport.  

 

Norconsult har på oppdrag fra prosjektleder ny skolestruktur utarbeidet en rapport som i stor 

grad oppsummerer trafikkfaglige og trafikkfarlige spørsmål knyttet til skoleveien til nye 

Vestmyra skole. Rapporten bygger blant annet på barnetråkkrapportene fra Statens vegvesen, 

men også på kunnskap gjennom konsulenten og prosjektgruppas arbeid med temaet. Norconsult 

har bearbeidet materialet, laget en fyldig rapport og har gitt alle tiltakspunktene god 

oppmerksomhet.  

 

Konsulent fra Sweco har sett spesielt på løsninger tilknyttet området rundt Finneid skole. Flere 

alternativer er angitt rundt og på skoleområdet og er godt beskrevet i Swecos rapport.  

 

Det er en generell oppfatning om at det er mange trafikale utfordringer å løse tilknyttet åpningen 

av den nye skolen på Vestmyra. I tillegg ligger det i dagen trafikale forhold tilknyttet området 

Kleiva samt Finneid skole som må håndteres.  

 

Nye Vestmyra skole skal åpnes august 2016. Ifølge kommende reguleringsplan om 

rekkefølgebestemmelser vil brukstillatelse for nye Vestmyra skole henge sammen med følgende 

(hentet fra forslag til reguleringsplan) 
 

 

Brukstillatelse 

Før det kan gis ferdigattest for skolebygg stilles det et særskilt krav om at løsninger for fotgjengere 

og syklende innenfor planområdet skal være ferdig opparbeidet og godkjent.  

 

For å sikre trygg skolevei for elevene fra østlig og vestlig del av Fauske sentrum må det 

dokumenteres sikker kryssing av E6 og RV 80 for fotgjengere og syklende. Det kan tillates 



midlertidige tiltak (nedsatt fartsgrense, signalregulering av gangfelt, e.l) i påvente av permanente 

tiltak (planskilt kryssing). Det må da dokumenteres når de permanente tiltakene vil være på plass. 

 

Det haster dermed å vedta bevilgninger og få på plass trafikksikre løsninger både fra Fauske øst 

og fra Fauske vest. Her hviler det et ansvar på Statens vegvesen i forhold til deres veinett, men 

også på Fauske kommune som må bidra for at løsningene skal bli bra i forhold til sine 

ansvarsområder. Dette for å sikre at de nye løsningene vil være de som benyttes i fremtiden; for 

Fauske øst har det vært fokus på den nye kulverten ved NICO. For Fauske vest har det vært 

fokus på trafikksikker kryssing av RV80 ved Fauske kirke og ved Møllnveien.  

 

I Norconsults rapport (se vedlegg) er det listet opp en prioritert liste av tiltak. Det kan nevnes at 

listen ikke er uttømmende, men i tråd med det prosjektgruppen har jobbet med. Fordelingen av 

tiltaksansvar er slik i forhold til Statens vegvesen og Fauske kommune: 

 

 

 

Ansvar Statens 
vegvesen 

Fauske 
kommun
e 

Merknad 

Tiltak nr  1 Vedrørende buss. Krysset Vatnbygdvn/Heia 

Tiltak nr 2  Vedrørende buss. Av-/påstigning buss, Kleiva v/Gartneriet 

Tiltak nr 3  Kulvert under E6 v/Statsskog/Exim 

Tiltak nr 4  Lysregulering kryssing E6 v/Nico 

Tiltak nr 5  Lysregulering kryssing RV80 v/ Møllnveien 

Tiltak nr 6  Lysregulering kryssing RV80 v/Fauske kirke 

Tiltak nr  7 Sammenhengende gang-/sykkelvei mellom Eiaveien og 
Terminalveien x Holtanveien 
Fauske kommune har mottatt aksept om midler til deler av dette 
arbeidet (560 000,-). 
Tiltaket henger sammen med tiltak nr 9 

Tiltak nr  8 Opphøyet gangfelt ved jernbanestasjonen. Gang-/sykkelvei langs 
parkeringsplassen frem mot Marmorvn 
Tiltaket henger sammen med tiltak nr 10 

Tiltak nr  9 Lys i kulvert, Eiavenen 
Tiltaket henger sammen med tiltak nr 7 

Tiltak nr  10 Jernbanestasjonen- Bremsebakken. Gang-/sykkelevei over brua 
øst for stasjonen og frem til stasjonen 
Tiltaket henger sammen med tiltak nr 8 

Tiltak nr  11 Tinkeliheia.  
Tiltaket henger sammen med tiltak 12 

Tiltak nr  12 Finneid skole 
Tiltaket henger sammen med tiltak 11.  

Tiltak nr 13  Gang-/sykkelvei langs E6 fra Løgavlveien-Hjemås 

Tiltak nr 14 14 Gang-/sykkelevei langs Terminalveien 

Tiltak nr  15 Gang-/sykkelvei fra Hauan skole og innover i Hauan byggefelt 
langs lysløypa. 

Tiltak nr  16 Oppgradering gang-/sykkelvei og fortau langs Rognveien 

Tiltak nr  17 Forlengelse av fortau/gang-/sykkelvei langs Erikstadveien ned til 
badestranda, Lund.  

Tiltak nr  18 Farvikbekken. Gang-/sykkelvei fra Møllnveien-Vestmyra 
boligpark. 



Tiltak nr 19 19 Stenging av Grønåsvn/Terminalveien for gjennomkjøring med 
lastebil 

Tiltak nr  20 Gang-/sykkelevei bak forsamlingshus i Grønåsveien 

Tiltak nr  21 Malmveien/Marmorveien; vurdere tiltak 

Tiltak   22 Skilte Farvikveien. Stenge for gjennomkjøring med lastebil 

 

 

Basert på det som her er nevnt som mulige tiltak Fauske kommune er ansvarlig for, vil det søkes 

fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2016 for inntil 1,5 millioner kroner. Søknad om 

dette skjer via kommunens planavdeling og omhandler tiltak knyttet til prioriteringslista punkt 8, 

9 og 10.. I tillegg har Fauske kommune allerede fått tildelt kroner 560 000,- for det som i dette 

fremlegget heter «Tiltak 7».  

 

I rapporten fra Norconsult (side 67) er det også laget et kostnadsoverslag for de fleste tiltakene. 

Prosjektleder har mottatt et anslag fra Norconsult v/Selnes på 2,8 millioner kroner for lyssetting 

av de inntil 4 km nye gang/-sykkelvei som er tatt med i Norconsults rapport. Dette gjelder da 

både kommunal og statlig gangveier. Videre er gangbru fra Hauan og over jernbanen (tiltak 10b) 

nevnt i rapporten, men ikke prioritert. Her har Norconsult sendt over et anslag på pris til 

120 000,- pr løpemeter bru; anslått til 27 millioner i Norconsults kostnadsoverslag.  

 

 

Finneid skole 

 

Finneid skole vil fra høsten 2016 gå fra å være en 1-7.-skole til å være en skole for 1.-4. trinn 

med elever i aldersgruppa 5-9 år. I tillegg har Finneid skole Tinkeliheia barnehage som nabo. 

Det er allerede i dag bekymring rundt trafikksituasjonen for elever som skal til/fra Finneid skole.  

 

Det er jobbet frem en rapport fra konsulentfirmaet Sweco i forhold til områdene rundt Finneid 

skole. Hovedatkomst og parkering til skolen er felles med barnehagen og er plassert sentralt 

mellom de to institusjonene. Området har en stor trafikkøy med store asfalterte flater som innbyr 

til stopp/parkering over hele området. Dette medfører at skolebarn beveger seg ut i kjørearealet 

med tilhørende fare for ulykker. I Swecos rapport fremstår området som kaotisk med biler, 

busser og myke trafikanter i samme område. Varetransport til skolen har egen adkomst. Denne er 

dog kombinert med gangadkomst tilknyttet det kommunale gangvegsystemet i området.  

 

Sweco har presentert ulike løsningsmodeller på grunnlag av befaring, observasjoner og møter 

med brukere med fokus på bedre trafikksikkerhet. Løsningene har forskjellige kostnadsbilder.  

 

Sweco har i sitt forslag til utbedringstiltak foreslått ny utforming av trafikkøy og nytt fortau 

langs snuplass inne i området hvor rundkjøringen er. Forslaget innebærer i tillegg utbedring av 

vareadkomst. Kryssing fra gang-/sykkelvei forbedres ved anlegging av opphøyd gangfelt sør for 

skolen med fysiske fartsdempere på begge sider og intensivbelysning av gangfeltet. Tiltaket gir 

også ny adkomstvei for varetransport samt ny parkering for skolens ansatte på sørsiden av 

skolen. Kostnader stipulert til 1,7 millioner eks. avgift og grunnerverv. Tiltaket er satt opp i 

Swecos hovedrapport vedlagt denne kommunestyresaken. 

 

Ytterligere tiltak er også beskrevet fra Sweco under «tilleggsutredninger». Her ligger blant annet 

ny veg inn mot skoleområdet fra nord/øst for barnehagen i forhold til fremtidig boligbygging i 

området. En gangvei i samme område vil på en god måte kunne sørge for at skoleelever fra 

Hauan vil kunne følge en trafikksikker gang-/sykkelvei inn til skolen.  



 

 

Hegreveien v/ Vestmyra skole og Fauske videregående skole 

 

Utgangspunktet er et ønske om trafikksikkert skoleområde fra prosjektgruppas side. Det kom 

derfor på banen tidlig i prosessen med nye Vestmyra skole at trafikk i Hegreveien burde 

begrenses. Det vil si at man tenkte Hegreveien kun for buss- og varetransport.  

 

Hegreveien benyttes i dag av elever, ansatte, foresatte, varetransport, busser og besøkende til 

både Fauske videregående skole og Vestmyra skole. Fauske VGS har i dag ca 500 elever, ca 145 

ansatte. Vestmyra skole har i dag i 470 elever, ca 90 ansatte.  

 

I prosjektgruppemøter - og i eget møte med ledelsen ved Fauske videregående skole - kommer 

det frem et klart behov for fortsatt å benytte Hegreveien som tilførselsvei til skolen. Fauske VGS 

drifter med felles personell på Søbbesva og Vestmyra. Adkomst via den smale og bratte 

Farvikdalen/-veien ser Fauske VGS vil påføre boligfeltet bak Prix mer trafikk. Økt trafikk denne 

veien vil også «krysse» området hvor de nye elevene på 1.-7. trinn fra Erikstad-området skal 

passere inn mot Vestmyra skole. Farvikveien anses derfor som en dårlig løsning. Hegreveien er 

mer oversiktlig og det er etablert gang/sykkelveier i området. Det er også tenkt bedre løsninger i 

Hegreveien for kryssing av veien (3 fotgjengerfelt/krysningspunkter) i tillegg til at det etableres 

fortau i nord inne på den nye skoletomta. Kort vei mellom undervisningsstedene fra Vestmyra til 

Søbbesva via Hegreveien er anses derfor gunstig for Fauske VGS trafikksikkerhetsmessig og 

driftsøkonomisk, da området allerede i dag har noen løsninger på plass for gående og syklende. 

 

Ved å sikre gode krysningspunkter for gående/syklende gjennom økt belysning, opphøyde 

gangfelt og oppgraderte gang-/sykkelveier i området Hegreveien for å komme inn til 

skoleområdet, vil Hegreveien fremstå som det beste alternativet for Fauske VGS sine ansatte, 

elever og bussforbindelser. Muligheten for etablering av ny parkeringsplass som avlaster 

området ny fotballhall, Fauske idrettshall og Vestmyra skole vil kunne bidra til å avlaste 

Hegreveien i forhold til privatbilisme og parkering for ansatte ved Vestmyra skole. Ny 

parkeringsplass er tenkt i området hvor ny kulvert etableres; i området hvor Fauske 

helsesportslag i dag har sine lokaler ved Fugleveien. Dette er for øvrig i samme område hvor ny 

kulvert under E6 vil munne ut.  

 

Hegreveien vil trenge en oppgradering etter byggeperioden. Veien bærer preg av all 

tungtrafikken etter anleggstrafikken. Dette bør ses i sammenheng med etableringen av de 3 

krysningspunktene for fotgjengere som tenkes lagt v/ Fauske idrettshall og ved nordvendte bygg 

på nye Vestmyra skole; se reguleringsplan for Vestmyra skole. Vedlagt denne saken ligger for 

øvrig en egen uttalelse fra Fauske videregående skole om viktigheten av adkomst til skolen via 

Hegreveien.  

 

 

E6-Fugleveien-Kirkeveien. 

 

Området E6-Kirkeveien, E6-Fugleveien og krysset Hegreveien-Fugleveien er et område til 

bekymring ved skolestart og skoleslutt; i dette området «skjer det mye» rent trafikkmessig som 

gjør myke trafikanter sårbare. 

 



Fugleveien er «hovedveien» fra Vestmyra byggefelt. I tillegg er det hovedveien inn til 

industriområdet på Vestmyra, til ny fotballhall og til Hegreveien med Fauske VGS, Vestmyra 

skole samt industriparken på Vestmyra. 

 

Gjennom arbeidet i prosjektgruppa er det kommet innspill på om den delen av Fugleveien som er 

direkte tilknyttet E6 kan flyttes nordover til området ved den nye fotballhallen. Dette vil gi 

gunstig effekt i forhold til kommende kulvert under E6 inn mot nye Vestmyra skole; vil kunne 

skille harde og myke trafikanter på en helt annen og bedre måte enn pr i dag. Det vil ikke lenger 

være nødvendig med kryssing av kjørevei, fordi man da kan ha en gang-/sykkelvei vis à vis 

Fuglevei/Hegrevei. En flytting nordover av innkjøringen til Vestmyra byggefelt vil også gi mer 

direkte tilgang til den nye fotballhall og industriområdet. Området Kirkeveien-E6-Marmorveien 

vil også fremstå mer oversiktlig med en slik løsning, da det fortsatt forventes noe kryssing i plan 

v/ området Eiaveien-Kirkeveien.  

 

I Norconsults rapport er det foreslått løsninger og listet opp en prioritering av tiltak i Fauske 

sentrum. Prioriteringen er i tråd med det synet prosjektgruppa har. Norconsult har i sitt arbeid 

beskrevet situasjon og tiltak, men også prissatt mange av de ulike trafikksikkerhetstiltakene. 

 

Gjennom et godt utbygd gang-/sykkelvei-nett vil flere kunne gjøre gode helsemessige og 

miljøvennlige valg i reise til og fra barnehage, skole, jobb og fritid.  Vår kommune er et handels- 

og transportknutepunkt i utvikling. Fokuset på «folkehelsa» er sterkt og kommunen oppfordrer 

alle som har muligheten til det å gå eller sykle til sine daglige aktiviteter.  

 

Arbeidet med trafikksikker skolevei har hatt høy prioritet i etableringen av nye Vestmyra skole. 

Etablering av ny skolestruktur gjør at tiden er inne for å la dette gjelde også i forhold til mer 

trafikksikre løsninger for myke trafikanter. Dette haster fordi mange elever får en ny skolevei, og 

forholdene må legges til rette for at dette gjøres så trafikksikkert som mulig.  

 

Gjennom å knytte sentrum i Fauske øst og Fauske vest med flere og bedre gang-/sykkelveier, 

kan flere gjøre trygge, trafikksikre og sunne valg i reise til og fra barnehage, skole, jobb og fritid.  

 

En tiltakspakke som sikrer elevene til/fra Vestmyra skole og Finneid skole må på plass snarest 

mulig. Ny skolestruktur gjennomføres fra høsten 2016 og det begynner å haste med å få på plass 

gode løsninger. Enkelte av de foreslåtte tiltakene er allerede inne i eksisterende planverk og 

krever ikke endringer av reguleringsplaner. Andre tiltak krever endring av reguleringsplan og vil 

ta lengre tid. Dette er hensyntatt i prioriteringslista.  

 

I Norconsults rapport (s. 60-67), er det markert anbefalte skoleveier og tiltak, oversikt over tiltak 

som bør prioriteres og rekkefølge på disse samt deler av kostnadsbildet tilknyttet trafikksikker 

skolevei og ny skolestruktur.  

 

Rådmannen foreslår at følgende kommunale tiltak blir satt i verk basert på Norconsults rapport: 

 

Tiltak 
nr 

Vei/gate Beskrivelse merknad 

1 Vatnbygdvn/Heia Sikring og utbedring av bussholdeplass  

7 + 9 Eiaveien-
Terminalveien 

Sammenhengende gang/-sykkelvei mellom 
Eiavn-Terminalvn x Holtanvn. Opphøyet  
og belyst gangfelt over Terminalvn i X Holtanvn. 153 
m ny G/S vei. Lys til kulvert, Eiavn. 

 



8 + 10 Jernbanen-
Kopparvn 

Opphøyet gangfelt ved jernbanestasjonen. G/S-vei 
langs parkeringsplassen fram mot Marmorvn. 206 
m ny G/S-vei. Forsterkning av fortau, G/S-vei over 
brua øst for jernbanestasjonen og frem til 
stasjonen. 3,5 m bredde. 307 meter G/S-vei  

Samarbeid 
med 
jernbane- 
verket 

11 Finneid skole se pkt 12  

12 Finneid skole Nytt fortau langs snuplass, ny trafikkøy, ny 
adkomstvei varetransport, ny parkering for skolens 
ansatte, nytt fortau langs av-/påstigning v/ 
vareadkomst, tiltak gangfeltkryssing.  

Pkt 1.3 i 
Sweco rapport 

15 Hauan-Sjåheia Oppgradere lysløypa fra Hauan skole og innover 
Hauan; totalt 704 meter jfr reguleringsplan 

 

16 Rognveien Oppgradere eksisterende G/S-vei og fortau  

17 Erikstadveien Forlenge eksisterende fortau til x badestranda, 
Lund.  

 

18 Farvikbekken Ny gang-/sykkelvei fra Møllnveien via Farvikbekken 
og opp mot Vestmyra boligpark 

Avventes pga. 
grunnforhold 
og tiltak fra 
NVE i området 

19 Grønåsveien/Termi
nalveien 

Stenge veien for gjennomkjøring med lastebil.   

20 Haubakken 
Grønåsveien 

Ny G/S-vei bak forsamlingshuset i Grønåsveien  

21 Malmveien- 
Marmorveien 

Vurdere om det skal utføres tiltak på disse 
boligveien for å ivareta skoleveien 

 

22 Farvikveien Skilte Farvikveien. Stenge veien for gjennomkjøring 
med lastebil 

 

 Hegreveien Oppgradering etter byggingen av nye Vestmyra 
skole inkl 3 opphøyde gangfelt med belysning jfr 
reguleringsplanen 

 

    

 

 

 



 
 



Kostnader for tiltak Finneid skole: 

 
 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen skolestart 

2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt jfr 

reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

 



6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny parkeringsplass 

på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny innkjøringsvei 

til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016 samt omprioriteringer av 

allerede tildelte midler for 2015 vedrørende belysning veier.  

 

 

PLUT-076/15 VEDTAK-  08.07.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo følgende: 

Nytt pkt. 11: 

Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas kontakt 

med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

Endring pkt. 10: 

Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016. 

 

Tillegg til pkt. 5: 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 



5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt 

jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 

 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas 

kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

 

FOR-058/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner.  

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt 

jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 



 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Rådmannen tilrår at tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas 

kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 

 

KOM-064/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Morten Selnes, Norconsult og rektor Atle Borøy orienterte. 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo følgende tillegg til pkt. 2: 

Innenfor rammen løses også trafikkutfordringene rundt bussholdeplass Finneidkrysset. 

 

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

PLUT’s innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret ber rådmannen møte Statens vegvesen i forhold til å få gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak tilknyttet E6 og RV80 i forkant av ny skolestruktur i Fauske fra 

august 2016.  

 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak nr 7-8-9-10-15-16-17-19-20-21-22 i 

prioriteringslista fra Norconsult vedlagt denne saken, totalt beregnet til 9 millioner 

kroner. Innenfor rammen løses også trafikkutfordringene rundt bussholdeplass 

Finneidkrysset. 

 

3. Kommunestyret bevilger inntil kr 500 000,- til reguleringsarbeid tilknyttet punkter fra 

prioriteringslista vedtatt i denne saken. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak tilknyttet Finneid skole jfr Sweco 

rapport pkt 1.3, totalt beregnet til 1,7 millioner kroner.   

 

5. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for å sette Hegreveien i stand innen 

skolestart 2016. Dette innebærer 3 belyste krysningspunkter/opphøyde fotgjengerfelt 

jfr reguleringsplan for området, samt istandsetting av veibanen etter anleggsperioden. 

Gang og sykkelvei langs Hegreveien asfalteres samtidig. 

 

6. Kommunestyret ber seg forelagt en ny sak vedrørende trafikksikker skolevei tilknyttet 

Valnesfjord skole og Sulitjelma skole innen 31.12.15 



 

7. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

parkeringsplass på Vestmyra vis à vis Fugleveien jfr forslag til ny reguleringsplan. 

 

8. Kommunestyret ber seg forelagt et kostnadsoverslag for etablering av ny 

innkjøringsvei til Vestmyra boligfelt jfr planer for ny RV80.   

 

9. Tiltakene finansieres gjennom låneopptak samt midler via søknader om 

trafikksikkerhetsmidler. 

 

10. Tiltakene innarbeides i budsjett 2016.  

 

11. Gang/sykkelvei fra Reitanveien til Finneid skole etableres etter godt innarbeidet trase 

som brukes i dag. Omregulering av området settes i gang umiddelbart og det tas 

kontakt med grunneiere med sikte på å erverve området. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Kommunalsjef oppvekst og kultur til videre forføyning    

Kommunalsjef stab    

Prosjektleder skoleutbygging    

Rektor Vestmyra skole    

Økonomisjef    
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OMRÅDEREGULERING FOR TERMINALVEIEN ØST - PÅKLAGING 

   

 
Vedlegg:  Brev fra Statens vegvesen region nord, datert 19.06.2015. Viser til tidligere vedlagt plankart med 

bestemmelser samt planbeskrivelse. 

 

Sammendrag: 
 

Forslag til områderegulering for Terminalveien øst ble vedtatt (egengodkjent) i kommunestyret 

den 21.05.15, sak 035/15. 

 

Innen påklagingsfristen i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 er det innkommet 1 

påklaging på kommunestyrevedtaket. 

 

Saksopplysninger: 

 

Klagen fremsettes av Statens vegvesen i brev av 19.06.15 og lyder som følger: 

 

«Vi viser til brev fra Fauske kommune datert 01.06.2015 mottatt 04.06.2015. Det varsles om at 

kommunestyret i Fauske kommune, den 21.05.2015 i sak 035/15, har egengodkjent 

«Områderegulering for Terminalveien øst». Arealplanen fastsetter rammene for utviklingen øst 

for Terminalveien på Krokdalsmyra i Fauske. Arealformålene er forretning, kontor og industri 

da kommunen ønsker å legge til rette for etablering av større og arealkrevende virksomheter 

(storhandel). Planen viser også tilhørende atkomster. 

 

Statens vegvesen oversender med dette klage på kommunestyrets egengodkjenning vedtatt den 

21.05.2015 i sak 035/15. Statens vegvesen har innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og 

bygningsloven, er grunneier og har således klagerett på vedtaket. Klagen oversendes med dette 

innenfor fristen og klageretten er således overholdt fra vår side. 

 

Klagen 

Statens vegvesen (SV), mener vedtaket har flere saksbehandlingsfeil og derfor må oppheves. Vi 

ber om at vår klage gis oppsettende virkning, for å hindre at tiltak gjennomføres mens 

klagebehandlingen pågår. 

 

1. Plansaken ble ikke tilstrekkelig opplyst før den ble lagt frem til politisk 

behandling/sluttbehandling 

 



Oppstart av områdereguleringen ble varslet den 07.10.2011 og offentlig ettersyn ble 

varslet 25.10.2013. Statens vegvesen oversendte foreløpige høringsuttalelse med 

anmodning om tilleggsutredning den 21.02.2014. Det ble den 11.03.2015 avholdt møte 

mellom Fauske kommune og SVV hvor SVs foreløpige innspill til plandokumentene ble 

gjennomgått. Det ble i møtet orientert om at Fauske kommune v/Norconsult skulle legge 

frem revidert trafikkanalyse. Statens vegvesen har således fått forståelse av at vi var i 

positiv dialog med Fauske kommune om våre innspill. 

 

Fauske kommune la områdeplanen frem til sluttbehandling i kommunestyret den 

21.05.2015. Kommunen har dermed sett bort fra Statens vegvesens foreløpige uttalelse 

datert 21.02.2014 hvor vi påpeker at planforslaget ikke er tilstrekkelig utredet og mener 

det er behov for tilleggsutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger kap. 4.4. 

Statens vegvesen er ikke blitt orientert om at kommunen ikke vil imøtekomme Statens 

vegvesens anmodning og har dermed ikke fått mulighet til å gi endelig høringsuttalelse 

og eventuell innsigelse til planforslaget. 

 

Kommunestyret vedtar i sluttbehandlingen at vedtatt arealplan skal oversendes Statens 

vegvesen til vurdering/gjennomsyn. Det er uklart hva Fauske kommune mener med 

ordlyden i vedtaket siden områdeplanen er vedtatt og ikke kan endres etter at den er 

vedtatt i kommunestyret. 

 

Statens vegvesen mener at plansaken, jf. det oven stående, ikke ble tilstrekkelig opplyst 

før den ble lagt frem til politisk behandling/sluttbehandling og egengodkjent. Jf. 

Forvaltningsloven § 17. 

 

2. Vedtatt områdeplan for Terminalveien øst er vesentlig endret etter 1. gangs offentlig 

ettersyn og burde vært sendt på 2. gangs offentlig ettersyn.   
 

Det fremkommer i planbeskrivelsen at det, i henhold til ny supplerende trafikkanalyse 

datert 13.05.2015 fra Norconsult, skal etableres T-kryss mellom Terminalveien (E-6) og 

Terminalveien Øst (Krokdalsmyra) og at dette skal være et rekkefølgekrav. Utdrag fra 

planbeskrivelsen: «Vi legger dette til grunn for et rekkefølgekrav i planbestemmelsen om 

at kryss mellom Terminalveien og Terminalveien Øst bør utformes som et enkelt T-kryss 

inntil trafikken fra Terminalveien Øst kommer opp mot en ÅDT som tilsvarer 

Terminalveien – dvs. ca. 2800 ut fra dagens trafikk. Vi legger til grunn et rekkefølgekrav 

om at en rundkjøring bør etableres når trafikken fra Terminalveien øst blir større enn 

ÅDT 2500.» 

 

Denne midlertidige løsningen er ikke forankret i plankartet og heller ikke bestemmelsene 

i § 6.1. «Rekkefølgebestemmelser» og § 4 «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur». 

Det er ikke satt krav til utforming av T-krysset og i henhold til vegnormalen. Statens 

vegvesen har ikke fått mulighet til å vurdere om T-kryss kan aksepteres. 

 

Trafikkanalysen konkluderer med at når årsdøgntrafikken til det nye området på 

Krokdalsmyra er på samme nivå som på Terminalveien (E6) så utløser det krav til ny 

rundkjøring. Trafikkanalysen er ikke kvalitetssikret av Statens vegvesen og mangler noen 

trafikkmålinger. 

 

Dette er vesentlige endringer av arealplanen som Statens vegvesen ikke har fått mulighet 

til å uttale seg til. Det fremkommer heller ikke hvordan myke trafikanter skal ivaretas. 



Det er regulert g/s-vei men det går ikke frem av plandokumentene om og eventuelt når 

g/s-vei skal bygges. 

 

Statens vegvesen mener at det er gjort såpass store endringer at det reviderte 

planforslagetburde vært sendt på nytt offentlig ettersyn og høring før kommunestyret 

sluttbehandlet planen slik at Statens vegvesen hadde hatt mulighet for å uttale seg til 

saken før sluttbehandlingen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Klageren har rett til å klage. Klagefristen er overholdt. Klagen blir derfor behandlet. 

 

I ovenstående klage fremkommer det etter rådmannens vurdering vesentlige momenter i saken 

som påpeker saksbehandlingsfeil på følgende pkt. i henhold til kapittel 12 i plan- og 

bygningsloven: 

 

 Planen ble ikke tilstrekkelig opplyst før den ble lagt frem til politisk 

behandling/sluttbehandling 

 

 Vedtatt områdeplan for Terminalveien øst er vesentlig endret etter 1. gangs offentlig 

ettersyn og burde vært sendt på 2. gangs offentlig ettersyn  

 

For fortsatt progresjon i denne saken er det avgjørende at fremsatte avklaringer med Statens 

vegvesen gjennomføres. 

 

Rådmannen vil også bemerke følgende ordlyd i samme kommunestyrevedtak, sak 035/15: 

«Utbyggingsgraden settes til inntil 100%». 

 

I plankart og bestemmelser (§ 3, pkt. 3.1.) skal maksimalt bebygd areal (%-BYA) ikke overstige 

65% inkl. parkering. 

Når kommunestyrevedtaket øker denne til 100% vurderer rådmannen dette som en vesentlig 

endring av planforslaget. En slik endring krever nytt offentlig ettersyn, jfr. plan- og 

bygningsloven § 12-14.     

 

Rådmannen finner grunn til å ta påklagingen til følge og anbefaler at vedtak av 21.05.15, sak 

035/15, oppheves.  

 

Dersom vedtaket opprettholdes må klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland til avgjørelse.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 oppheves vedtak av 21.05.15, 

sak 035/15. 

 

Klage fra Statens vegvesen tas til følge. 

 

 

KOM-065/15 VEDTAK-  27.08.2015 



 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 oppheves vedtak av 21.05.15, 

sak 035/15. 

 

Klage fra Statens vegvesen tas til følge. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 

 

   
Vedlegg: Brev fra advokat Henry A. Berntsen, datert 18.06.2015 

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. 

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


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

innsigelsen. 

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. 

 

 

KOM-033/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

3. gangs behandling. 

 

På grunnlag av inhabilitet for ordfører Siv Anita Johnsen Brekke i kommunestyrets sin 

sak 033/15 er vedtaket ugyldig.  Saken behandles derfor på nytt med uendret innstilling 

uten hennes tilstedeværelse. 

 

 

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. 

 

 

KOM-066/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) erklærte seg inhabil. 

Kommunestyret erklært enstemmig Brekke som inhabil, jfr. Forvaltningsloven § 6 

første ledd b). 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret godkjenner ikke ny reguleringsplan. Tidligere reguleringsplan med 

fire eneboliger opprettholdes. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

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 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SOSIAL DUMPING 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Bakgrunn 

 

Det vises til interpellasjon angående endringer i arbeidsmiljøloven og ordførers svar. 

 

Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial 

dumping og svart økonomi. Dette er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt 

samfunn er bygget på, og Fauske kommune ønsker å være med på å bekjempe dette. 

 

Vi ønsker derfor å skjerpe våre krav i forbindelse med utlysning av offentlig anbud ved å ta inn 

nedenfor nevnte særskilte kontraktsbestemmelser innenfor bygg- og 

anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så langt de 

passer. 

 

Svart økonomi og sosial dumping er et alvorlig samfunnsproblem, og som en offentlig 

kunde med stor kjøpekraft vil vi være med på å gjøre vårt for til å motvirke den 

negative utviklingen vi ser. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Administrasjonen har vært opptatt av å stille krav til våre samarbeidspartnere som 

sikrer et seriøst arbeidsliv. Vi ser at de metoder som brukes for å utnytte 

arbeidstakere og unndra penger for beskatning blir mer og mer utspekulerte. Dette 

krever at kommunen har tydelige retningslinjer for hvem vi ønsker å 

samarbeide med, og å stille tydelige og ufravikelige krav til samarbeidet. 

Bestemmelsene gitt i Arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, lov om offentlige 

anskaffelser § 7 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter datert 8. 

februar 2008 nr. 112 sist endret 03.03.14 samt andre relevante lover og forskrifter 

ligger selvsagt i bunn og gjelder fullt ut. 

 

I tillegg har kommunen noen generelle krav som skal oppfylles for å komme i 

betraktning for å få tildelt bygg- og anleggskontrakter eller for å kunne levere varer og 

tjenester til Skien kommune. Dette er følgende krav: 

 

Skatteattester, HMS-egenerklæring og attest for foretaksregistrering: 

 



 Skatteattest RF-1244 utstedt av kemner/kommunekasserer for skatte- og 

 arbeidsgiveravgift, ikke eldre enn 6 mnd. 

 Attest fra skattefogden/fylkesskattesjefen for mva, ikke eldre enn 6  mnd. 

 HMS-egenerklæring, ikke eldre enn 6 mnd. 

 Attest fra foretaksregisteret/firmaattest, ikke eldre enn 12 mnd. 

 

Firmaets økonomiske soliditet: 

 

 Firmaet skal ha tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre oppdraget. 

 Dokumentasjon: 

Komplett årsregnskap for de 3 siste årene i form av resultatregnskap, 

balanseregnskap, noter, årsberetning og revisjonsberetning. Dersom 

leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den 

dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin 

økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som 

oppdragsgiver kan akseptere. 

 

Firmaets kapasitet: 

 

 Leverandøren skal ha kapasitet tilstrekkelig til å gjennomføre oppdrag av denne størrelse. 

 Dokumentasjon: 

Oversikt over leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall 

medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de siste 3 år, 

oppdragsmengde/ledig kapasitet og evt. samarbeidende parter (maks 1 A4 

side). 

 

Firmaets kompetanse: 

 

 Det stilles krav om erfaring fra tilsvarende entreprisemodell og erfaring fra tilsvarende 

type boligprosjekter. Det stilles videre krav om at leverandøren har eller kan få 

ansvarsrett i henhold til kap. A pkt. A3.4 Entrepriseform og kontraktstype. 

 Dokumentasjon: 

1. Oversikt over formell faglig kompetanse i firmaet, erfaring generelt og evt. spesiell 

kompetanse (maks 2 A4 sider). 

2. Oversikt over bemanning for oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for 

nøkkelpersoner. 

3. Dokumentasjon på godkjenninger i henhold til entrepriseform og kontraktstype. 

4. Liste over firmaets referanseprosjekter de siste 5 årene med følgende opplysninger: 

a. Navn på oppdragsgiver 

b. Referansepersoner hos oppdragsgiver 

c. Type bygg og eventuelt type anlegg for tekniske entrepriser 

d. Entreprisemodell 

e. Størrelse på kontrakt 

 

Firmaets politikk for kvalitetssikring og HMS: 

 

 Dokumentasjon: 

Redegjørelse for foretakets helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk og for foretakets 

system for kvalitetssikring/styring (maks 1 A4 side). 



I tillegg til disse kravene gjelder de alminnelige kontraktbestemmelser som framgår 

av det aktuelle kontraktsformular for den entrepriseform som er valgt, Norsk 

standard. 

 

Det er mulig å skjerpe kravene ytterligere ved å stille flere spesielle 

kontraktsbestemmelser, og Fauske kommune har i mange år hatt flere slike spesielle 

bestemmelser i sine kontrakter. 

 

Vi har nå foretatt en revisjon av disse og skjerpet en del av bestemmelsene med 

tanke på å unngå sosial dumping og å samarbeide med firmaer som ikke driver etter 

vedtatte lover og forskrifter. 

 

Rådmannen vil anbefale at følgende antikontraktørklausuler skal inntas under 

spesielle kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av offentlig anbud 

innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og 

tjenester så langt de passer. 

 

1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 

underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge 

dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av 

de ansatte har fagbrev innenfor sitt fagområde. 

 

2. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. 

 

3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, 

enkeltpersonforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev 

inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i 

samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og §14-13. 

 

4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det 

kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt 

forstått på norsk. 

 

5. Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan 

godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn 

to ledd i kontraktskjeden. 

 

6. Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal være godkjente 

og aktive lærlingebedrifter. Når størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver 

kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (Gjelder norske bedrifter). 

 

7. Etter ligningsloven § 5-6, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har 

gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for 

utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker 

som utfører oppdrag på byggeplassen. 

 

8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft 

i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi 



av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske 

arbeidstaker. 

 

9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til bankkonto i 

en norsk bank. 

 

10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og 

gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene. 

 

11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans 

underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og 

forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en 

promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. hverdag. 

 

12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 

underentreprenører skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale 

for den aktuelle bransje, jf. forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

§ 5. Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns – og 

arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer utføring 

av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom 

tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rette innen en fastsatt frist 

har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til 

forholdets opphør og størrelsen fastsettes samme måte som i punkt 11. 

 

13. Det skal bekreftes på vedlagte egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt. 

 

14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet 

feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Kommunestyret slutter seg til de tiltak (pkt. 1 – 14) som er skissert i rådmannens 

saksfremstilling og ber om at de blir tatt inn i forbindelse med utlysning av offentlige 

anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og 

tjenester så langt de passer. 

 

 

KOM-067/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret slutter seg til de tiltak (pkt. 1 – 14) som er skissert i rådmannens 

saksfremstilling og ber om at de blir tatt inn i forbindelse med utlysning av offentlige 

anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og 

tjenester så langt de passer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Innkjøpsansvarlig    

Kommunalsjefer    

Leder Fauske Eiendom KF    

Rådmann    
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BARNEHAGE I SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: 1) Sak Fauske Eiendom KF – Sulitjelma barnehage  

2) Vedlegg 1 gammel reguleringsplan Sulitjelma skole  

3) Vedlegg 2 Utomhusplan Sulitjelma skole og barnehage ny versjon  

4) Vedlegg 3 Møte barnehage Sulitjelma  

5) Vedlegg 4 Referat fra barnehage  

6) Vedlegg 5 Referat møte med foreldre  

7) Vedlegg 6 Notat fra plan utviklingen angående Sulitjelma barnehage  

8) Referat fra møte i SU  

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok i sak 55/15 den 18.06.2015 følgende:  

Pkt. 4. Det bygges ny barnehage i Sulitjelma innenfor en ramme foreløpig anslått til kr 7,3 

millioner. I tillegg kommer uteområde. 

Pkt. 9.  Barnehagen bygges på skoleområdet, primært realskoletomta, og prosjektet går ut på 

anbud. Endelig finansiering og anbudstaking kommer tilbake til kommunestyre. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Etter kommunestyrets vedtak ble det avholdt møte enhet skole, barnehage, Fauske eiendom KF 

og kommunalsjef for oppstart og effektuering av vedtak. Referat fra avholdet møter fremkommer 

i vedlegg 4, 5, 6, 7 og 8.  

 

Etter en total vurdering av skoletomten i Sulitjelma ønsker ansatte både i skole og barnehage at 

barnehagen plasseres på øvre nivå på tomten. Dette alternativet fremstår som en god løsning for 

alle parter og det er utarbeidet en skisse over beliggenheten for barnehage. Beliggenhet på øvre 

plan har vært vurdert av plan/utvikling. Endring av beliggenheten er så omfattende at 

reguleringsplan må endres (se vedlegg 7).  

Anslått pris på ny barnehage i Sulitjelma er basert på bygging av modulbarnehage, som er med å 

beholde generaliteten og fleksibiliteten i bygget.  

 

Det er utarbeidet skisse over hvordan uteområdet kan disponeres av skole og barnehage, hvor det 

er kommet frem til et alternativ som både skolen og barnehagen stiller seg bak, med noen mindre 

endringer. Sulitjelma skole har i dag kun midlertidig brukstillatelse. Det skyldes manglende 

ferdigstillelse av uteområde. Espen Aursand Arkitektkontor AS er ansvarlig søker og 

prosjekterende for utearealer. Det synes hensiktsmessig å videreføre disse oppgaver med Espen 

Aursand Arkitektkontor AS og dele utførelsen i to entrepriser. For utearealer tilhørende skolen 



utarbeides detaljentreprise med prisbærende poster. Slik kan uteområdet til både skole og 

barnehage sees i sammenheng.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er enighet i organisasjon på at plassering av ny barnehage i Sulitjelma bør plasseres på øvre 

del av dagens skoleområde. En slik løsning vil gi barnehagen et oversiktlig og skjermet 

uteområde, uten gjennomgangstrafikk gjennom dens lekeareal. Skolen får sitt uteområde samlet, 

uten avbrekk av barnehagebygg og gjerder, og vil gi skolen et mer oversiktlig bilde over 

aktiviteten ute. Flytting av barnehagens plassering har vært tatt opp med plan/utvikling og det er 

muligheter for en dispensasjon ev. omregulering av området.  

 

Det er av betydning for både skolen og barnehagen at uteområdet sees på som en helhet, selv om 

barnehagens område blir gjerdet inn pga tilsyn og sikkerhet for de minste barna. Derfor må 

barnehagen og skolens uteareal sees på under ett i den videre planleggingen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Det søkes dispensasjon for flytting av barnehage til ny plassering, på øverste del av 

skolens lekeområde 

2) Rådmann iverksetter anskaffelse og bygger ny modulbarnehage innenfor tidligere 

vedtatte kostnadsramme på inntil 7,3 mill inklusive mva.  

3) Uteområdet for skole og barnehage ferdigstilles under en helhetlig planlegging 

innenfor en kostnadsramme på inntil 1,5 mill eks. mva.  

 

 

KOM-068/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Kommentar/innspill fra FAU Sulitjelma skole ble lagt til som vedlegg. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 3: 

Opparbeiding av uteareal for skolen startes opp umiddelbart innenfor en kostnadsramme 

inntil 0,5 mnok eks. mva. 

Resterende uteareal opparbeides ifm. ny bygging av barnehage innenfor en 

kostnadsramme på inntil 1 mnok eks. mva. 

 

FL’s forslag ble trukket 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo på vegne av FL, H, AP, SV og R nytt pkt. 3: 

Kommunestyret ber rådmannen gå i gang med opparbeidelse av uteområdet høsten 2015 

innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. Rådmannen vurderer hva som kan iverksettes i 

høst. 

 

AP/FL/H/R/SV’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



1) Det søkes dispensasjon for flytting av barnehage til ny plassering, på øverste del av 

skolens lekeområde 

2) Rådmann iverksetter anskaffelse og bygger ny modulbarnehage innenfor tidligere 

vedtatte kostnadsramme på inntil 7,3 mill inklusive mva.  

3) Kommunestyret ber rådmannen gå i gang med opparbeidelse av uteområdet høsten 

2015 innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. Rådmannen vurderer hva som kan 

iverksettes i høst. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

Enhetsleder skole    

Enhetsleder VVA    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

Leder Fauske Eiendom KF    
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HØRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER 

   

 
Vedlegg: 1) Brev fra de private barnehagene i Fauske kommune  

 

Sammendrag: 
 

Utdanningsdirektoratet sendte i mai 2015 ut høringsbrev angående fremtidig finansiering av 

ikke-kommunale barnehager. Kunnskapsdepartementet har gitt direktoratet i oppdrag å utrede en 

finansieringsmodell som er basert på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale 

barnehager med mulighet for lokal justering, og en finansieringsmodell som tar utgangspunkt i at 

tilskuddet skal baseres på utgiftene i den enkelte kommune. Utdanningsdirektoratet har lagt frem 

høringsnotat om forslag til to alternative modeller for finansiering av private barnehager, med 

tilhørende forskrifter. 

 

Høringsfristen er satt til 20.august 2015. Det er bedt om utsettelse på denne fristen, uten å få 

gehør. Høringsuttalelsen fra Fauske kommune er dermed sendt inn i forkant av politisk 

behandling av saken. Høringsuttalelsen fra Fauske kommune er i stor grad samsvarende med 

høringsuttalelse gitt av KS og Bodø kommune. Høringsdokumentet består av 61 sider med 38 

spørsmål som skal gis tilbakemelding på. Det er kun hovedprinsippene som er fremlagt i denne 

saken, hvor kommunen bes ta stilling til valg av fremtidig finansieringsmodell. 

Høringsdokumentet kan leses i sin helhet på: https://hoering.udir.no/Hoering/37  

 

Det er lagt frem forslag til 2 ulike modeller for fremtidig finansiering av ikke kommunale 

barnehager, hvilke konsekvenser de ulike modellene kan få for Fauske kommune er skissert her.  

 

Den planlagte ikrafttredelse av ny forskrift og finansieringsordning er 1.januar 2016.  

 

Saksopplysninger: 

 

 

Innføring av ny finansieringsmodell basert på nasjonale sats  

Denne modellen tar utgangspunkt i nasjonal sats som baserer seg på gjennomsnittlige kostnader i 

kommunale barnehager i hele landet, med mulighet for lokal justering ut fra bemanning. Før 

2011 var barnehagene finansiert på denne måten, med lokale justeringer.  

 

Når kommunens egne barnehager finansieres gjennom kommunebudsjettet, mens de private 

barnehagens finansieres med nasjonal sats, kan det føre til økte forskjeller i kvalitet på tilbudet i 

kommunen. Dette kan slå ut begge veier, eksempelvis der kommunen velger å bruke mer penger 

på egne barnehager for å heve kvaliteten. På samme tid kan det også være fare for en dårligere 

https://hoering.udir.no/Hoering/37


kvalitet i kommunale barnehager, hvis innsparing på drift av barnehage iverksettes, slik at 

rammevilkårene blir redusert til under det en ikke-kommunal barnehage har av finansiering. 

 

Fauske kommune drifter pr i dag under nasjonalt fastsatt sats til barnehager, en videreføring av 

dagens nasjonale sats, vil føre til en økt kostnad for drift av ikke-kommunale barnehager i 

Fauske, hvis denne blir gjeldende ved eventuell innføring av nasjonal sats.  

 

Det er laget et regneeksempel i tilknytning til høringen på beregning av ny nasjonal sats, der det 

kan se ut som om dagens nasjonale sats reduseres noe og Fauske kommune vil komme bedre ut 

økonomisk enn pr i dag. På samme tid foreslås det endring i kapitaltilskuddet til ikke kommunale 

barnehager, hvor alle barnehager som stod ferdig etter 2006 vil få et betydelig høyere 

kapitaltilskudd enn i dag, noe som vil få stor betydning for Fauske kommune, da vi har flere 

barnehager som ble satt i drift etter dette året. Dermed vil den totale kostnaden (driftstilskudd + 

kapitaltilskudd) overstige kommunens kostnader pr i dag, og det som eventuelt spares inn ved 

redusert driftstilskudd, vil betales ut igjen ved økt kapitaltilskudd. Kapitaltilskuddet pr barn er 

foreslått økt mer enn driftstilskuddet reduseres i regneeksemplet, og dermed kan det likevel se ut 

som en fordyrende løsning.   

 
Opprettholdelse av dagens modell med justering for pensjon  

Dagens modell tar utgangspunkt i kostnadene brukt på kommunale barnehager i egen kommune. 

Denne satsen beregnes nå ut fra gjennomsnittlige kostnader 2 år tilbake, justert for inflasjon. 

Dette betyr at ikke-kommunale barnehager får samme tilskudd pr barn som kommunen har brukt 

på barn i kommunale barnehager. Ut fra et likeverdighetsprinsipp, vil barn i kommunale og ikke-

kommunale barnehager i samme kommune få samme tilskudd.  

 

De ikke-kommunale barnehagene i Fauske kommune, samt PBL stiller seg positiv til innføring 

av ny finansieringsmodell basert på nasjonal sats.  

 
Begge modellene tar inn over seg dagens ulikheter med henhold til bl.a. pensjonskostnader, som 

er betydelig høyere i kommunens egne barnehager, og foreslår endringer på hvordan pensjon 

skal beregnes ved fastsetting av tilskudd. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Dagens modell krever stor ressursbruk spesielt i enkelte perioder av året. Det gir likevel en 

likebehandling av barnehager i samme kommune uavhengig av eierskap, på samme tid som 

kommunens mulighet til lokalt selvstyre opprettholdes. Øremerket tilskudd i form av en nasjonal 

sats vil redusere muligheten til egne prioriteringer og råderett over kommunens disponible 

midler. Ut fra dette er det ønskelig å videreføre dagens finansieringsmodell, med noen 

justeringer for bl.a. pensjon.  

 

Det at begge de foreslåtte modellene ser på muligheten for å endre beregning av tilskudd, justert 

for pensjon, oppfattes som positivt, og er et signal om at dagens ordning ikke har vært optimal i 

forhold til likhetsprinsippet mellom barnehagene. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune anbefaler opprettholdelse av dagens finansieringsmodell for ikke-

kommunale barnehager, med mulighet for justering for pensjon.  



 

 

KOM-069/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

Fauske kommune støtter omlegging i finansieringsmodellen for private barnehager basert 

på nasjonale satser. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FRPs forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune anbefaler opprettholdelse av dagens finansieringsmodell for ikke-

kommunale barnehager, med mulighet for justering for pensjon.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    
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HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG 

BRUK 

   

 
Vedlegg: Høringsnotat – Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. 

 

 

Bakgrunn: 

Alle kommuner er bedt om å avgi høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring i 

reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om 

eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 

 

 

Saksutredning: 

Departementet foreslår å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. 

Endringene som foreslås skal gi bedre forutberegnelighet for skattyter og ligningsmyndighetene, 

samtidig som den vil innebære redusert eiendomsskatt for mange industribedrifter.  

Høringsuttalelsen er at resultat av at regjeringen i Sundvolden-erklæringen ga uttrykk for et 

ønske om å fjerne eiendomsskatten på maskiner. Begrunnelsen som gis er at dagens regelverk 

oppleves som uforutsigbare og byr på vanskelige skjønnsmessige vurderinger, noe som igjen har 

resultert i en rekke klagesaker og tvister i rettssystemet. 

Finansdepartementets forslag: 

I forslaget fra Finansdepartementet presenteres det to ulike forslag til endringer i 

eiendomsskattereglene: 

 Frita produksjonsutstyr og –installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholde verk og 

bruk som eget avskrivningsalternativ 

 Fjerne verk og bruk som egen kategori i eiendomsskatten. 

Etter det første alternativet fjernes produksjonsutstyr og -installasjoner fra 

eiendomsskattegrunnlaget. Verk og bruk beholdes i midlertid som et selvstendig 

utskrivningsgrunnlag. Alternativ to foreslår å fjerne verk og bruk som egen kategori i 

eiendomsskatten. Verk og bruk vil etter dette alternativet bli skattlagt som alminnelig 

næringseiendom. 

Departementet har ikke tatt stilling til alternativene, og avventer en nærmere vurdering til 

høringsrunden er avsluttet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-eiendombeskatning-av-arbeidsmaskiner-mv.-i-verk-og-bruk/id2423331/


Ingen av de foreslåtte endringene vil påvirke eiendomsskatten som utskrives på vannkraftanlegg 

(inkludert småkraftverk). Vannkraftanlegg er omfattet av begrepet "verk og bruk" i 

eiendomsskatteloven, men følger andre verdsettelsesregler basert på anleggets avkastning. 

 

Vurdering 

Rådmannen har gått gjennom forslaget til lovendring. Høringsforslaget vedlegges i sin helhet. 

 

Uansett hvilke av de to alternativene foran som velges vil endringen medføre at Fauske 

kommune mister inntekter fra eiendomsskatt i størrelsesorden 3,3 mill. kr. Av dette beløpet 

utgjør kraftoverføringslinjer 2,9 mill. kr. Resten består av telelinjer 0,28 mill. kr og ordinært 

driftsutstyr for andre verk og bruk 0,16 mill. kr. 

 

Rådmannen mener det er urimelig at kommunene som stiller areal til disposisjon for 

kraftoverføringslinjer skal fratas mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på disse objektene. 

Hovedbegrunnelsen som gis for endringsforslaget er sitat:  

 

… «dagens regelverk oppleves som uforutsigbare og byr på vanskelige skjønnsmessige 

vurderinger, noe som igjen har resultert i en rekke klagesaker og tvister i rettssystemet.» 

 

Av Finansdepartementets forslag framkommer imidlertid at det vil oppstå nye 

avgrensningsproblemer i forhold til hva som skal anses som produksjonsutstyr og  

-  installasjoner: 

 

I høringsnotatets side 19, 2. avsnitt heter det som følger: 

 

«Til gjengjeld vil det med forslagene som legges fram i dette notatet, bli nødvendig å avgjøre hva 

som er å anse som produksjonsutstyr og installasjoner. Denne vurderingen forutsettes imidlertid 

å være enklere enn vurderingen etter dagens integrasjonsvilkår. Verk og bruk er imidlertid en 

uensartet gruppe eiendommer, og det forekommer, som nevnt en del typer verk og bruk hvor 

avgrensingen regelmessig vil være mer krevende.» 

 

Slik sett mener rådmannen begrunnelsen for forslaget virker noe spinkelt. 

 

Et moment som også drøftes i høringsnotatet, er ekstra kostnader fordi det må foretas ny 

taksering av anleggene for å få fram nøyaktige avgrensninger av produksjonsutstyr. Dette er 

takseringer som må utføres av eksternt innleid spesialkompetanse, og som ut fra erfaring med 

nylig utført 10-års taksering vil beløpe seg til kr 400-500.000. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

 

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev brev av 18. juni 2015. 

 

Fauske kommune kan ikke støtte foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For 

kommunen vil endringen medføre et inntektstap i størrelsesorden 3,3 millioner kroner, 

som må dekkes på andre måter. Forslaget løser heller ikke alle grensedragningsspørsmål, 

noe som også vil påføre kommunen ekstra kostnader til ny re-taksering av anleggene. 

 



Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes. 

 

 

KOM-070/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

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

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev av 18. juni 2015.  

 

Fauske kommune støtter foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For Fauske 

kommune vil endringen medføre en reduksjon i inntekt på e-skatt i størrelsesorden 3,3 

millioner kroner. Disse pengene blir nå heller igjen i bedriften lokalt og vil styrke deres 

mulighet til å sysselsette flere, samt styrke deres mulighet for å utvikle seg. Forslaget 

løser ikke alle grensedragningsspørsmål, noe som vil påføre kommunen ekstra kostnader 

til ny re-taksering av anleggene. Dette må kompenseres til de berørte kommuner.  

 

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes, slik det skiisseres i høringen. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for H/FRP’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

 

Fauske kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev brev av 18. juni 2015. 

 

Fauske kommune kan ikke støtte foreslåtte endringer i Eiendomsskatteloven. For 

kommunen vil endringen medføre et inntektstap i størrelsesorden 3,3 millioner kroner, 

som må dekkes på andre måter. Forslaget løser heller ikke alle grensedragningsspørsmål, 

noe som også vil påføre kommunen ekstra kostnader til ny re-taksering av anleggene. 

 

Hvis endringene blir vedtatt må det sørges for at staten dekker inntektstapet for de 

kommuner som rammes. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ALLAKTIVITETSHUSET 

   

 
Vedlegg:  1. Styresak 27/15 til styret i Fauske Eiendom KF 

2. Presentasjon tilbud Skanska AS 

3. Presentasjon tilbud Fauskebygg AS 

4. Presentasjon tilbud Hent AS 

5. Prosjektvurdering Ottar Olaussen 

6. Brukervurderinger – notat Stig Løvseth 

7. Thorvaldsen Prosjektadministrasjon - evaluering tekniske løsninger 

8. Thorvaldsen Prosjektadministrasjon  - pris/poengsammenstilling 

9. Siv.arkitekt MNAL Jan Støring  - evalueringsrapport 

10. Advokat Esther Lindalen R Garder – evalueringsrapport 

11. Advokat Esther Lindalen R Garder – tildelingsbrev 

 

 

Sammendrag: 
 

Med dette legger rådmannen frem forslag om bygging av allaktivitetshus i Fauske, jf. 

kommunestyrets vedtak i desember 2014. I rådmannens forslag går det frem hvem av tilbyderne 

som tildeles oppdraget med å gjennomføre prosjektet. 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen har valgt totalentreprise med prekvalifisering for å kunne fremme saken til politisk 

behandling i kommunestyret 27.8.2015.  

 

Anbudsprosessen er gjennomført i to omganger, først en prekvalifisering av mulige tilbydere, og 

dernest gjennomføring av selve konkurransen. Tre tilbydere ble vurdert som kvalifisert, og disse 

tre er Skanska AS, Fauskebygg AS og Hent AS. For mer informasjon om hvordan prosessen er 

gjennomført vises det til styresak 27/15 til styret i Fauske Eiendom KF, jf. vedlegg 1.  

 

Etter anbudsfristens utløp hadde alle de tre prekvalifiserte tilbyderne levert tilbud innenfor 

fristen. Alle tilbud er vurdert og akseptert som gyldige. Evalueringen av de tre tilbudene har vært 

underlagt en gjennomgående og omfattende prosess med vurdering av tilbudene opp mot 

konkurransegrunnlaget for prosjektet allaktivitetshus. For nærmere informasjon om 

evalueringsprosedyre, hvordan vurderingen av tilbudene har vært gjennomført og resultat, vises 

det til vedlegg 1, styresak 27/15 til styret i Fauske Eiendom KF, pkt. 1.3-3.4.    

 

Som det fremgår av vedlegget er Fauskebygg AS en klar vinner av konkurransen, dette både ut 

fra pris, bygningsmessig kvalitet og bruksmessige forhold på tilbudt løsning.   

 



Som en del av prosessen har det også vært gjennomført brukervurderinger internt i kommunen 

der fagledere og tillitsvalgte har vært involvert. Som følge av dette anses 

medvirkningsperspektivet vel ivaretatt.  
 

Prosjektramme og lånebehov 

Oppstillingen i oversikten nedenfor viser den totale prosjektrammen for allaktivitetshuset basert 

på tilbudssummen som er gitt fra leverandøren som har fått høyest poengscore i evalueringen. I 

oversikten fremgår brutto beløp (inkl. mva.).  
 

 
 

 

Den totale prosjektrammen for allaktivitetshuset er på 172,8 mill. kr inkl. bygg, opsjoner, påløpte 

utgifter før kontrahering og interne utgifter i byggeperioden. Når det gjelder opsjoner vil det 

være opp til kommunen selv å avgjøre hvorvidt en vil gjøre bruk av de tilbudte opsjoner delvis 

eller i sin helhet. Om kommunen ønsker det kan disse anskaffelsene gjøres av kommunen på 

egenhånd fra andre, helt eller delvis. Rådmannen antar at utgiftene til prosjektet kan reduseres 

noe ved å vurdere bruken av opsjoner nærmere. 

 

Av prosjektrammen på 172,8 mill. kr kan det påregnes inntil 34,5 mill. kr i momskompensasjon. 

Ut fra de aktivitetene som er planlagt i allaktivitetshuset vil kommunen mest sannsynlig få igjen 

all merverdiavgift ved byggingen, enten via momskompensasjonsordningen eller gjennom den 

vanlige momsordningen for den delen som gjelder avgiftspliktig virksomhet. Når det gjelder 

konserter, forestillinger etc. i storsalen er det i dag en uavklart rettstilstand med tanke på 

grensedragning mellom arrangement som vil aksepteres som kompensasjonsberettiget og større 

arrangement som kan komme inn under begrensningene i kompensasjonslovens § 4.2. Det mest 

sannsynlige utfallet vil være at aktiviteten i allaktivitetshusets storsal ikke vil rammes av 

bestemmelsene, og at det således ytes 100 % kompensasjon. I og med at rettstilstanden er 

uavklart foreslås det likevel at det tas høyde for at 10 % av aktivitetene kan bli rammet av 

bestemmelsen, og at det i finansieringen settes av tilsvarende til å dekke et slikt krav. 

 

Investeringen i allaktivitetshuset lånefinansieres med et serielån over 40 år. Lånebehovet 

fremkommer som følger:  
 

 
 

 

På nåværende tidspunkt er det ikke klart hvor stort et eventuelt tilskudd fra Nordland 

fylkeskommune til allaktivitetshuset vil bli. Et eventuelt tilskudd vil komme i fratrekk på beløpet 

som må lånefinansieres. Lånet kan derfor bli lavere enn det lånebehovet som er skissert ovenfor.  

 

Låneutgifter 

Tilbudssum Fauskebygg AS 137 689 889       

Opsjoner 20 062 112          

Påløpte utgifter før kontrahering 2 900 000            

Interne utgifter i byggeperioden 12 125 000          

Sum prosjektramme inkl. mva. 172 777 001       

Prosjektramme inkl. mva. 172 777 001       

 - Momskompensasjon 34 555 400          

 + Ikke momskompensasjon 10 % 3 500 000            

 = Lånebehov før tilskudd 141 721 601       



Ved låneopptaket er det knyttet usikkerhet til rentenivået. Rentenivået er nå lavt, med en rente 
p.t. på 1,75 % p.a. i Kommunalbanken. Fastrentene er også lave, og man forventer rentekutt i 
det kommende året, slik at fastrentene nå igjen er fallende, etter at trenden før sommeren 
viste stigende fastrenter. Tabellen nedenfor viser låneutgiftene for årene 2016-2029 med 
rentesatser på hhv. 1,75 %, 2,20 % og 3,50 %.  
 

 
 
 

Lån vil av hensyn til likviditetsbelastningen bli tatt opp med kvartalsvise terminer, men i 
tabellen og ved beregningene er det benyttet årlige terminer for å gi bedre oversikt over de 
årlige utgiftene knyttet til lånet. Som tabellen viser vil de totale låneutgiftene stige merkbart 
med relativt små renteendringer. For Fauske kommune som nå er i en fase der det investeres 
mye sammenlignet med foregående år, så er det spesielt viktig med forutsigbarhet i 
rentebelastningen de kommende årene. Rentebinding er derfor å anbefale nå som også 
fastrentene er såpass lave historisk sett. 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i 7 års fastrente de siste to årene. Margin på ca. 0,4 kommer 
i tillegg til den oppgitte renten på ethvert tidspunkt. I dagens rentemarked er det mulig å binde 
renten for 7 år ned mot 2 % p.a. Rentebanen for fastrenter er på nåværende tidspunkt fallende, 
jf. figuren nedenfor.  
 

Rente Avdrag Totalbeløp Rente Avdrag Totalbeløp Rente Avdrag Totalbeløp

2016 2 485 000       -                 2 485 000     3 124 000       -                 3 124 000     4 970 000       -                 4 970 000     

2017 2 485 000       -                 2 485 000     3 124 000       -                 3 124 000     4 970 000       -                 4 970 000     

2018 2 485 000       -                 2 485 000     3 124 000       -                 3 124 000     4 970 000       -                 4 970 000     

2019 2 485 000       -                 2 485 000     3 124 000       -                 3 124 000     4 970 000       -                 4 970 000     

2020 2 485 000       3 944 440     6 429 440     3 124 000       3 944 440     7 068 440     4 970 000       3 944 440     8 914 440     

2021 2 415 972       3 944 440     6 360 412     3 037 222       3 944 440     6 981 662     4 831 945       3 944 440     8 776 385     

2022 2 359 805       3 944 440     6 304 245     2 966 611       3 944 440     6 911 051     4 719 609       3 944 440     8 664 049     

2023 2 277 917       3 944 440     6 222 357     2 863 667       3 944 440     6 808 107     4 555 834       3 944 440     8 500 274     

2024 2 202 837       3 944 440     6 147 277     2 769 281       3 944 440     6 713 721     4 405 675       3 944 440     8 350 115     

2025 2 139 862       3 944 440     6 084 302     2 690 112       3 944 440     6 634 552     4 279 723       3 944 440     8 224 163     

2026 2 070 834       3 944 440     6 015 274     2 603 334       3 944 440     6 547 774     4 141 668       3 944 440     8 086 108     

2027 2 001 806       3 944 440     5 946 246     2 516 556       3 944 440     6 460 996     4 003 612       3 944 440     7 948 052     

2028 1 948 664       3 944 440     5 893 104     2 449 749       3 944 440     6 394 189     3 897 328       3 944 440     7 841 768     

2029 1 853 538       3 944 440     5 797 978     2 330 163       3 944 440     6 274 603     3 707 077       3 944 440     7 651 517     

1,75 % nominell rente 2,20 % nominell rente 3,50 % nominell rente

Årstall



 
 
 

På bakgrunn av ovenstående er det benyttet en rente på 2,2 % ved beregning av utgiftene knyttet 

til finansiering av investeringen i allaktivitetshus. Dette gir følgende nedbetalingsplan t.o.m. 

2029:  
 

 
 

 
Årsaken til at det ikke betales avdrag før i 2020, er at utgiftene til allaktivitetshuset bl.a. foreslås 
dekket av inntekter fra utleie av kommunens kvotekraft. Kvotekraften er i dag leid ut til og med 
2019. Fra 2020 kan kvotekraften leies ut på nytt, og utleie kan skje enten årlig eller det kan 
inngås en ny langsiktig utleieavtale. Dersom kvotekraften leies ut i f.eks. 10 år, kan kommunen 
inntektsføre 1/10 hvert år av leieperioden, med fradrag av skatt. Frem til inntektene fra ny 
utleie av kvotekraften kan inntektsføres første gang i 2020, foreslås det avdragsfrihet på lånet. 
Med byggestart i 2016 vil renteutgiftene til allaktivitetshuset bli på ca. 3,1 mill. kr årlig frem til 
avdrag betales første gang i 2020 med ca. 3,950 mill. kr per år. Den totale låneutgiften vil i 2020 

Rente Avdrag Totalbeløp

2016 3 124 000       -                 3 124 000     

2017 3 124 000       -                 3 124 000     

2018 3 124 000       -                 3 124 000     

2019 3 124 000       -                 3 124 000     

2020 3 124 000       3 944 440     7 068 440     

2021 3 037 222       3 944 440     6 981 662     

2022 2 966 611       3 944 440     6 911 051     

2023 2 863 667       3 944 440     6 808 107     

2024 2 769 281       3 944 440     6 713 721     

2025 2 690 112       3 944 440     6 634 552     

2026 2 603 334       3 944 440     6 547 774     

2027 2 516 556       3 944 440     6 460 996     

2028 2 449 749       3 944 440     6 394 189     

2029 2 330 163       3 944 440     6 274 603     

Årstall

2,20 % nominell rente



da bli på kr 7,068 mill. kr, og dekkes så langt det lar seg gjøre av inntektene fra utleie av 
kvotekraften, mens den resterende låneutgiften dekkes inn av besparelsene kommunen oppnår 
gjennom endringer i drifts- og eiendomsforvaltningen.  
 

Kraftprisen er avgjørende for hvor mye kommunen får i leie for kvotekraften, og kommunen er 

således sårbar overfor endringer i kraftprisen. Dagens kraftpris er betydelig lavere enn 

kraftprisen da gjeldende utleieavtale for kvotekraften ble inngått. Ny leieperiode ligger noen år 

frem i tid, og frem mot 2020 forventes kraftprisen å stige i forhold til dagens nivå. Mellom 2020 

og 2030 er det forventet en ytterligere økning i kraftprisen i forhold til dagens nivå. For en 

nøktern budsjettering legges det til grunn en lavere kraftpris enn den som ble oppnådd sist, og i 

beregningen i saken er det lagt inn en årlig utleiepris for kvotekraften på ca. 5,3 mill. kr, som 

etter skatt gir en inntekt til kommunen på 3,8 mill. kr.  
 

Driftsutgifter og -inntekter 

Når det gjelder økning i driftsutgifter som følge av realiseringen av et allaktivitetshus er det lagt 

til grunn at husleien som Fauske kommune betaler til Fauske Eiendom KF, vil øke med 1,7 mill. 

kr årlig. Husleieøkningen er en følge av at det blir mer areal tilgjengelig i et nytt allaktivitetshus 

enn det enhet kultur disponerer i dag, samt at arealet i allaktivitetshuset vil være noe dyrere å 

drifte ettersom et bygg av denne kategori vil inneha en større kompleksitet på infrastruktur enn 

for eksempel et konvensjonelt kontorbygg. Prisen per kvm øker fra 850 kr/kvm til 1150 kr/kvm. 

 

Allaktivitetshuset gir nye muligheter for kultursektoren. Det er lagt til grunn økte ambisjoner 

innen utvalgte tjenesteområder. Disse er: 

 Biblioteket holder åpent på lørdager   

 Kinodrift utvides fra 5 til 7 dager i uken 

 Drift av kiosk/cafe settes ut til private aktører 

 Nytt/utvidet tjenestetilbud  

 Nordland teater, Rikskonsertene og Riksteatret 

 

De anbefalte økte ambisjonene innen kulturfeltet fører til at dagens grunnbemanning foreslås økt 

med 240 % stilling:  

 100 % stilling kulturhus 

 100 % stilling biblioteksmedarbeider 

 40 % stilling kinomaskinist 

 

Servicepersonell i forbindelse med arrangementer og liknende økes ved behov. Det søkes 

inngåelse av avtaler med lag og foreninger i Fauske. 

 

Økningen i lønn og sosiale utgifter for 2,4 stillinger er beregnet til 1,4 mill. kr. Utgifter til 

servicepersonell for kommunens egne arrangementer er anslått til kr 500 000,- per år. Utgifter til 

kjøp av lyd og lys i markedet er anslått til kr 400 000,- per år. I tillegg er det antatt økte årlige 

kostnader til IKT på kr 75 000,-. Det er også satt av en diversepost for økte utgifter på kr 

100 000,-. 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer økte driftsutgifter for enhet kultur som følge av 

allaktivitetshuset:  
 



 
 

 

Et allaktivitetshus vil også gi muligheter for økte inntekter. Utleie av kiosk/cafe i 

allaktivitetshuset antas å gi en årlig leieinntekt på kr 150 000,-. Utvidet kinotilbud fra fem til sju 

dager ventes å gi en netto inntektsøkning på kr 100 000,- årlig. Økt antall egne arrangementer i 

regi av kommunen anslås å gi en inntektsøkning på 1 mill. kr i forhold til dagens situasjon. 

Husleieinntekter fra eksterne arrangementer er estimert til 1,5 mill. kr (differensiert husleie ut fra 

at det vil være ulike brukere av allaktivitetshuset). 

 

Tabellen nedenfor viser økte driftsinntekter for enhet kultur som følge av allaktivitetshuset:  
 

 
 

 

Inndekning av merutgifter til investering og drift av allaktivitetshuset 

Som det fremgår av tabellen nedenfor vil realiseringen av allaktivitetshuset tilsi en årlig 

merutgift for Fauske kommune på 8,5 mill. kr. Beløpet fremkommer som følger:  
 

 
 

 

Merutgiftene forbundet med allaktivitetshuset foreslår rådmannen å dekke inn med 3,8 mill. kr 

av inntekter fra utleie av kommunens kvotekraft. De resterende 4,7 mill. kr dekkes inn av 

besparelsene kommunen oppnår gjennom endringer i drifts- og eiendomsforvaltningen. Ved å 

omdisponere arealer og flytte kommunens tjenester fra leide til eide lokaliteter, vil kommunen 

spare ca. 6,5 mill. kr årlig fra 2018, jf. sak 055/15 behandlet i kommunestyret 18.6.2015. Denne 

besparelsen brukes til å dekke inn merutgiftene knyttet til allaktivitetshuset. Rådmannen vil ved 

senere budsjettforslag komme med en vurdering av tildeling av kulturtilskudd og bruken av 

formålsbyggene til kultur og idrett. Rådmannen vil allerede nå varsle et forslag om 

omdisponering av kulturtilskuddene for sikre driften av allaktivitetshuset.    
 

 
 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Økning i årlig husleie, FDVU til Fauske Eiendom KF 1 704 386                     

Økning i antall stillinger 1 400 000                     

Diverse utgifter til tjenesteproduksjon 1 075 000                     

Sum merutgifter drift kultur 4 179 386                     

Utleie til eksterne arrangementer 1 500 000       

Utleie til egne arrangementer 1 000 000       

Kino 100 000           

Utleie til kafe 150 000           

Sum merinntekter drift kultur 2 750 000       

Renter og avdrag 7 068 000       

Økning driftsutgifter 4 179 386       

Økning driftsinntekter 2 750 000       

Sum merutgifter allaktivitetshus 8 497 386       

Kvotekraft 3 800 000       

Innsparing flytting fra  leide lokaler 4 697 386       

Sum inndekning av merutgifter 8 497 386       



Rådmannen vurderer at det foreligger et svært godt forslag for realisering av et allaktivitetshus 

for Fauske. Bygging av et allaktivitetshus slik Fauskebygg AS foreslår, vurderes å bli et bygg 

som kan utgjøre en særlig viktig faktor for videreutvikling av Fauskes kulturliv, og således spille 

en vesentlig rolle også i å skape positive ringvirkninger for hele kommunen. Bygget anses å ha et 

stort potensial for å kunne revitalisere «Byen Fauske» til glede for alle, og øke bolyst og trivsel i 

Fauske som bosted.  

 

Finansieringen av prosjektet anses å være tilstrekkelig.  

 

Det foreslås oppstart av prosjektet i 2016, og ferdigstillelse i 2018.   

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret godkjenner med dette valget av Fauskebygg AS som entreprenør for 

bygging av allaktivitetshus i Fauske sentrum med en total prosjektramme på kr 

172 777 001,-.  

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere kontrakt med Fauskebygg AS om 

bygging av allaktivitetshuset. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt i rollen som prosjektansvarlig. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avklare startdato og nærmere fremdriftsplan med 

Fauskebygg AS. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om bruken av de tilbudte opsjoner.  

6. Fauske Eiendom KF gis ansvaret for prosjektledelse og byggeledelse. 

7. Allaktivitetshuset finansieres gjennom låneopptak. 

8. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån med inntil kr 142 000 000,-. 

9. Kommunestyret gir kraftutvalget fullmakt til å leie ut Fauske kommunes kvotekraft fra 

2020. Kvotekraften kan leies ut årlig eller for en periode på inntil 10 år av gangen. 

10. Inntektene fra utleie av kvotekraften bindes opp til å dekke utgifter til renter og avdrag på 

lån til allaktivitetshuset. 

 

 

KOM-071/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Innstillingen vedtas med følgende endringer: Pkt. 9 og 10 strykes. 

 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Det vises til § 3 i kommunens reglement for kommunestyre i Fauske hvor det blant annet 

står:  

 

«Før en sak tas opp i kommunestyret skal den ha vært til behandling enten i 

formannskapet, et hovedutvalg eller kontrollutvalget».  

 

Videre vises det til § 2 i reglement for Fauske formannskap hvor det blant annet står:  

 

«Dersom saken har økonomiske konsekvenser går den via formannskapet».  

 

På denne bakgrunn utsettes saken og oversendes til behandling i tråd med vedtatt 

reglement for kommunestyret og formannskap. 



 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 19 mot 11 stemmer. 

 

Rådmannens forslag med AP’s forslag vedtatt med 19 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret godkjenner med dette valget av Fauskebygg AS som entreprenør for 

bygging av allaktivitetshus i Fauske sentrum med en total prosjektramme på kr 

172 777 001,-.  

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere kontrakt med Fauskebygg AS om 

bygging av allaktivitetshuset. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt i rollen som prosjektansvarlig. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å avklare startdato og nærmere fremdriftsplan med 

Fauskebygg AS. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om bruken av de tilbudte opsjoner.  

6. Fauske Eiendom KF gis ansvaret for prosjektledelse og byggeledelse. 

7. Allaktivitetshuset finansieres gjennom låneopptak. 

8. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppta lån med inntil kr 142 000 000,-. 

 

 

Jørn Stene (FL), Per-Gunnar Skotåm (R), Ole Tobias Orvin (SV) og Kenneth 

Svendsen (FRP): 

Undertegnede representanter krever med dette at departementet foretar lovlighetskontroll 

av vedtaket i sak 071/15. 

Vi ber om at departementet vurderer om avgjørelsen er – «innholdsmessig lovlig» i og 

med at de økonomiske konsekvenser i vedtaket ikke er innarbeidet, verken i økonomiplan 

for perioden, eller i vedtatt budsjett for 2015. En konsekvens, dersom vedtaket blir 

stående, vil etter all sannsynlighet være at allerede vedtatte prosjekter i økonomiplanen 

må strykes i og med at lånegjelden til Fauske nå nærmer seg 1 milliard kroner. 

- Vi ber også om at departementet vurderer som saken «er blitt til på en lovlig måte» i og 

med at saken ikke har blitt behandlet i henhold til § 3 i kommunens reglement for 

kommunestyre, og heller ikke i henhold til § 2 i kommunens reglement for 

formannskapet. 

Vi ber også om at departementet beslutter at avgjørelsen om å rive «gamle» rådhus og 

bygge nytt kulturhus/allaktivitetshus ikke iverksettes før lovlighetsklagen er avgjort. 

 

 

Avgjørelsen/vedtaket ble opprettholdt med 19 mot 11 stemmer. 

Det ble vedtatt at vedtaket ikke skulle ha oppsettende virkning med 19 mot 11 stemmer. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Kommunalsjef oppvekst og 

kultur til videre forføyning 

   

Leder Fauske Eiendom KF    

Ordfører    

Prosjektleder skoleutbygging    

Rådmann    

Økonomisjef    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12057      

 Arkiv sakID.:   15/2320  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    072/15 KOMMUNESTYRE Dato:  27.08.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 007/15: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING BRYGGEKANTEN NIKLAS 

RESTAURANT 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 

Bryggekanten Niklas Restaurant gis serveringsbevilling til drift av restaurant i Sjøgata 

84. 8200 Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:             915 439 306 

 Styrer:                                      Aud-Irene Svenning 

 Åpningstider:                           Mandag – søndag kl. 11:00 – 23:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-072/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12058      

 Arkiv sakID.:   15/2321  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    073/15 KOMMUNESTYRE Dato:  27.08.2015 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/8643 I 15/1689 03.06.2015 Fauske Gårdeierforening TIL ALLE GÅRDEIERE I FAUSKE 

SENTRUM 

 15/7828 U 15/1689 19.05.2015 Fauske Handelstands 

forening;  

Fauske Næringsforum;  

Fauske Parkering AS;  

Lensmannen i Fauske;  

Fauske Gårdeierforening;  

Fauske Gatevarme AS 

FREMKOMMELIGHET I FAUSKE 

SENTRUM 

 15/9352 I 03/4648 12.06.2015 Salten Regionråd ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I 

SALTEN 

 15/9348 I 03/4648 12.06.2015 Salten Regionråd SR-SAK 19/15 - ÅRSMELDING OG 

REGNSKAP FOR SALTEN 

REGIONRÅD 2014 

 15/9382 I 03/4648 12.06.2015 Salten Regionråd SR-SAK 22/15 - GODKJENNING AV 

PROSJEKTPLAN:  

SAMHANDLINGSPLAN FOR 

KOMMUNALT ETTERVERN RUS OG 

PSYKIATRI 

 15/9391 I 03/4648 12.06.2015 Salten Regionråd UTTALELSE I FORBINDELSE MED 

INNRETTING AV 

NØDKOMMUNIKASJONSSYSTEMET 

OG KOMMUNENES BRANN- OG 

REDNINGSTJENESTE 

 15/9397 I 03/4648 18.06.2015 Salten Regionråd DELRAPPORT B, C OG D - 

MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN 

 15/11137 I 14/165 09.07.2015 Fylkesmannen i 

Nordland 

LOVLIGHETSKONTROLL 

SULITJELMA BARNEHAGE 

KOMMUNENS VEDTAK 

OPPRETTHOLDES 

 15/11155 I 14/752 09.07.2015 Fylkesmannen i 

Nordland 

LOVLIGHETSKONTROLL 

FRAMTIDIG DRIFT I SULISBADET 

KOMMUNENS VEDTAK OM 

NEDLEGGELSE OPPRETTHOLDES 

 15/11276 I 15/2155 15.07.2015 Sulitjelma 

Nærmiljøutvalg v/Egil 

Setså 

ØNSKE OM Å SETTE BASSENGET I 

SULITJELMA PÅ DAGSORDEN I 

KOMMUNESTYREMØTE 270815 

 15/12019 U 15/2155 11.08.2015 Sulitjelma 

Nærmiljøutvalg v/Egil 

Setså 

BASSENGET I SULITJELMA PÅ 

DAGSORDEN I KOMMUNESTYRETS 

MØTE DEN 27.08.15 



 15/12307 I 15/2391 24.08.2015 Sulitjelma 

Nærmiljøutvalg m.fl. 

UNDERSKRIFTSKAMPANJE - ÅPNE 

BASSENGET I SULITJELMA NÅ 

 

 

 

KOM-073/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Dokumentene ble referert. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12191      

      Arkiv sakID.:   15/2359  Saksbehandler:  Arve Rolandsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    074/15 KOMMUNESTYRE Dato:  27.08.2015 

 

 

 

 

SAGATUN - OMBYGGING TIL OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: Brev fra Fauske Eiendom KF av 19.8.2015 

 

Sammendrag: 
 

Det legges frem forslag om å inngå kontrakt med Fauskebygg AS om ombygging av Sagatun til 

5 stk. omsorgsboliger.  

 

Saksopplysninger: 

 

I desember 2014 vedtok kommunestyret at Sagatun skal ombygges til inntil 6 stk. 

omsorgsboliger. Bygget tilsier at det er mest hensiktsmessig å bygge Sagatun om til 5 stk. 

omsorgsboliger. Prosjektet med å bygge om Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger har vært ute på 

anbud, og det er Fauskebygg AS som har vunnet anbudskonkurransen. Prosjektet har følgende 

utgifter:  

 

 
 

 

Ombyggingen av Sagatun til omsorgsboliger må lånefinansieres, og prosjektet har et lånebehov 

på inntil kr 5 185 000,-. Samtidig med at prosjektet igangsettes vil det bli søkt Husbanken om 

tilskudd. På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor mye som kan påregnes i tilskudd, men et 

eventuelt tilskudd vil gå til direkte reduksjon av lånet.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det anbefales å inngå kontrakt med Fauskebygg AS på kr 4 715 000,- eks. mva. for ombygging 

av Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger. Prosjektet lånefinansieres med inntil kr 5 185 000,-.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Ombygging 4 715 000           

Prosjektleder/byggeledelse 120 000              

Reserve 350 000              

Sum eks. mva. 5 185 000           

Mva. 1 296 250           

Total prosjektramme inkl. mva. 6 481 250           



1. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med Fauskebygg AS om ombygging av 

Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger. 

2. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån med inntil kr 5 185 000,- for finansiering av 

ombygging av Sagatun til 5 stk. omsorgsboliger. 

 

 

KOM-074/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Saken ble trukket fra sakskartet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/12496      

      Arkiv sakID.:   15/2440  Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    075/15 KOMMUNESTYRE Dato:  27.08.2015 

 

 

 

BASSENG I SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Saken ble fremmet i møtet. 

 

 

KOM-075/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, H og R: 

Kommunestyret viser til nye kompetansekrav ift. svømmeundervisning samt endelig 

avklaring omkring plassering av barnehagen i Sulitjelma som muliggjør gjenåpning av 

bassenget i Sulitjelma. 

Det gjøres følgende vedtak: 

1. Det vises til sak 61/14 om kostnader ved gjenåpning av bassenget. 

2. Det gås i dialog med lag og foreninger for en god drift av bassenget. 

3. Bassenget gjenåpnes 1. januar 2016 og innarbeides i budsjett 2016. 

 

AP/H/R’s forslag ble vedtatt med 27 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til nye kompetansekrav ift. svømmeundervisning samt endelig 

avklaring omkring plassering av barnehagen i Sulitjelma som muliggjør gjenåpning av 

bassenget i Sulitjelma. 

Det gjøres følgende vedtak: 

1. Det vises til sak 61/14 om kostnader ved gjenåpning av bassenget. 

2. Det gås i dialog med lag og foreninger for en god drift av bassenget. 

3. Bassenget gjenåpnes 1. januar 2016 og innarbeides i budsjett 2016. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder kultur til videre forføyning    

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

Leder Fauske Eiendom KF    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


