
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 08.09.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 082/15 - 099/15 

Møte nr: 9/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Ottar Skjellhaug, Janne Hatlebrekke, Kathrine Moan Larsen, Erling Palmar, Tore 

Stemland, Kjetil Sørbotten.  

 

Varamedlemmer: 

Svein Roger Bådsvik, Jens-Erik Kosmo. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, kommunikasjonsrådgiver, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 08.09.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Ottar Skjellhaug 

utvalgsleder 

representant representant 

 

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

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  08.09.15  

 

MERKNADER: 

 

8 av 9 representanter. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jens-Erik Kosmo (AP): Ber om redegjørelse for Terminalveien øst. 

 Ekstra sak settes på sakskartet 

 Rådmannen ber om at sak 88/15 trekkes. 



 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Kosmo:  

Utvalgsleder svarte. Kommunestyret tok i møte 27. august klagen fra Statens vegvesen til 

følge. Saken skal ut på ny høring. Saken vil komme tilbake til plan- og utviklingsutvalget. 

 

Orientering fra rådmannen: 

 Salg av næringsareal. Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31, 2. ledd. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalget ber om at rådmannen lager sak til utvalget for ferdigstillelse av 

boligbygging av området mellom Tyttebærveien og Finneidlia. 

 

 

Advokat Thomas Benson orienterte før befaring til Sandnes industriområde. 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

082/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 

083/15 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

084/15 REFERATSAKER I PERIODEN 

085/15 KLAGE PÅ VEDTAK - VESTMYRA SKOLE 

086/15 OMRÅDEREGULERING FOR NYE VESTMYRA SKOLE 

087/15 OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER 

088/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE OG 

FLERBRUKSHALL I VALNESFJORD 

089/15 HØRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR BY OG 

REGIONSENTERPOLITIKK 

090/15 NYE VEI- OG OMRÅDENAVN I FAUSKE KOMMUNE 

091/15 KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND - SØKNAD 

OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL MED 

HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

092/15 KLAGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV 

MOTORKJØRETØY I UTMARK 

093/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

094/15 SØKNAD OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL 

MED HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

095/15 AMUNDSEN EIENDOM AS - OVERDRAGELSE AV TOMT PÅ 

KROKDALSMYRA 

096/15 OMLEGGING RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET - TRASEVALG 

097/15 103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM 

ENDRET UTKJØRING 

098/15 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FLYTTING AV 

SNEKKERVERKSTEDET PÅ JAKOBSBAKKEN 

099/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/11807      

 Arkiv sakID.:   15/2272  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    082/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2015 og 8/2015 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2015 og 8/2015 godkjennes. 

 

 

PLUT-082/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/11805      

 Arkiv sakID.:   15/2270  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    083/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 245/15: 102/638 FAUSKE PRERSTEGARD - SØKNAD OM FRDELING OG 

OMREGULERING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT - KJØPERE TORE 

FAULI OG IRENE ANDREASSEN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis det tillatelse til fradeling av inntil 130 m2 av 

eiendommen gnr/bnr 102/638. 

Arealet skal tillegges eiendommen gnr/bnr 102/699. 

Fradelingen kan ikke berøre voll mot bekk. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 omreguleres omsøkt areal fra felles 

lekeområde til boligformål  

 

 

 

DPLU. 255/15: 61/3 ANN HELEN NYSTAD JENSEN - SØKNAD OM FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR 61 BNR 53 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 

tillatelse til omsøkte fradeling av inntil 1 dekar fra gnr/bnr 61/3 som tilleggsareal til 

bebygd tomt gnr/bnr 61/53. 

 

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

arealdel § 2.1 a) for fradeling av inntil 1,0 dekar som tilleggsareal til bebygd tomt gnr/bnr 

61/53. 

 

Det gis med hjemmel i jordloven § 12 tillatelse til omsøkte fradeling av inntil 1,0 dekar 

fra gnr/bnr 61/3 som tilleggsareal til bebygd tomt gnr 105/28.  

 



 

 

DPLU. 260/15: 113/8 DELING AV GRUNNEIENDOM, PUNKTFESTE 

 

NYTT VEDTAK: 

 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 

samt delegasjon, gis det tillatelse til punktfeste til eksisterende hytte på eiendommen gnr 

113 bnr 8 i Fauske kommune. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte punktfeste.  

 

Videre gis det med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkte 

punktfeste for eksisterende hytte. 

 

Før punktfestet kan tinglyses må det dokumenteres at tomta allerede har veirett.  

 

 

 

DPLU. 261/15: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN M/ AVSKYTNINGSAVTALER 

FOR 2015 - 2017 - NEDREVANN / ØVREVANN BESTANDSPLANOMRÅDE  1841B0001 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplan for Nedrevann/ Øvrevann 

bestandsplanområde med avskytingsplaner for Vatnbygda m.fl elgvald og Lakså m.fl 

elgvald. Det gis fellingstillatelse på 54 frie dyr fordelt på 18 dyr pr. år til Vatnbygda og 

69 frie dyr fordelt på 23 dyr pr. år i planperioden 2015 – 2017 i henhold til framlagte og 

godkjente avskytingsplaner. 

 

 

 

 

DPLU. 264/15: GNR 102/12 - JOSTEIN FAGERHEIM PÅ VEGNE AV KJELL HENRIK 

GLASJØ M/FL. SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL I 

BREIMOHOLTEN 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tilleggsareal på ca 0,2 dekar fra gnr 102/12. 

Fradelt tomt bør sammenføyes med kjøpers/erververs eksisterende boligtomt. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tilleggsareal på ca 0,2 dekar 

til bebygd boligtomt. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tilleggsareal på 0,2 dekar til bebygd boligtomt. 



 

 

 

DPLU. 266/15: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN M/ AVSKYTINGSAVTALE FOR 

2015 - 2017 - SULITJELMA ELGVALD 1841V0004 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 

Sulitjelma elgvald. Det gis fellingstillatelse på 69 frie dyr fordelt på 23 dyr pr. år i 

planperioden 2015 – 2017 i henhold til framlagt og godkjent avskytingsavtale. 

 

 

 

DPLU. 267/15: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN M/ AVSKYTINGSAVTALE FOR 

2015 - 2017 - VALNESFJORD ELGVALD  1841V0001 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 

Valnesfjord elgvald. Det gis fellingstillatelse på 78 frie dyr fordelt på 26 dyr pr. år i 

planperioden 2015 – 2017 i henhold til framlagt og godkjent avskytingsavtale. 

 

 

 

 

DPLU. 268/15: GODKJENNING AV BESTANDSPLAN M/ AVSKYTINGSAVTALE FOR 

2015 - 2017 - FAUSKEEIDET ELGVALD  1841V0002 

 

VEDTAK : 
 

Viltforvaltningen i Fauske kommune godkjenner bestandsplan med avskytingsavtale for 

Fauskeeidet elgvald. Det gis fellingstillatelse på 75 frie dyr fordelt på 25 dyr pr. år i 

planperioden 2015 – 2017 i henhold til framlagt og godkjent avskytingsavtale. 

 

 

 

DPLU. 269/15: 103/1507 - STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM TILLATELSE 

TIL TILTAK, FASADEENDRING OG OMBYGGING TIL BANKFILIAL BRA 330 M2, 

OG HEMS/VENTILASJONSROM BRA 75 M2 I SJØGATA 45, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

fasadeendring og ombygging/innredning av lokaler til bankfilial i del av forretningsbygg, 

Sjøgata 45, Fauske gnr.103 bnr.1507 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Søkertorget AS, Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, 

Rørlegger`n Fauske AS, Bodø Bygg og Innredning AS og GK Norge AS godkjennes. 

 



Utvendig skilt over inngangsdør, som vist på fasadetegning, godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 270/15: GNR 119/1/199 - STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE SØR FOR RAADEBUKT VED 

KJELDVANNET 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 

dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/299.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/199 sør for Raadebukt ved 

Kjeldvannet. 

 

 

 

DPLU. 271/15: GNR 119/1 STATSKOG - SØKNAD OM DELING OG OPPMÅLING TIL 

SULITJELMA OG OMENG TURISTFORENING - NAUST VED CALALVES 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1, tillatelse til omsøkte punktfeste for planlagt oppsatt naust til Turistforeningen på 

gnr. 119/1 ved Calalves som anvist på vedlagt kart. 

 

 

 

DPLU. 272/15: GNR 56/20 - PER ARILD LØKÅS - REKVISIJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING/JUSTERING AV 

GRUNNEIENDOM 

 

VEDTAK : 
 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på ca. 0,5 dekar til 

parkering og oppsetting av uthus. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

boligtomt på ca. 0,5 dekar til parkering og oppsetting av uthus. 

 

 

 

DPLU. 274/15: 101/362 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE, GRUNNARBEIDER FOR SAMMENBYGGING AV 



PAVILJONGER OG TILBYGG PAV.2, SAMT INNVENDIGE ARBEIDER I PAV.1, 

FINNEID SKOLE, TINKELIHEIA 3, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

grunnarbeider for sammenbygging av paviljonger og tilbygg på paviljong 2, samt 

innvendige arbeider i paviljong 1 ved Finneid skole, Tinkeliheia 3, Fauske gnr.101 

bnr.362 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Fauskebygg AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 03.06.2015 i sak 259/15. 

 

 

 

DPLU. 275/15: 103/1179 VESTMYRA SKOLE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 4, TETT BYGG 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1, 12-15 og 23-1 meddeles 

igangsettingstillatelse for tetting av råbygget av skolebygget på G.nr. 103/1179 som 

omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra HENT AS godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til vilkår gitt i rammetillatelse av 09.12.2014 i sak 332/14, IG 1 datert 

13.01.2015 i sak 006/15, IG 2 datert 13.01.2015 i sak 007/15 og IG 3 datert 06.05.2015 i 

sak 246/15 . 

 

 

 

DPLU. 277/15: 85/71 - MARTIN MARTINSEN OG LILL-THERESE JOHANSEN - 

SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, 

BRA 165,9 M2, LA 153,5 M2, PÅ FRADELT TOMT I MOEN, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig i Moen, Fauske gnr.85 bnr.71 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra ByggPartner AS, Norgeshus AS, Maskineier Roar Løkås AS, 

Ebbe Rørservice AS, Flexit AS og Bygningsing. takstmann T.E. Sundnes AS godkjennes. 

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

personlig ansvarsrett som selvbygger for Martin Martinsen og Lill-Therese Johansen 

godkjennes. 

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 



 

 

DPLU. 278/15: 103/982 - ZHANA VITANOVA - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, OPPFØRING AV PÅBYGG PÅ BOLIG, BRA  91,5 M2, LA 73,5 M2, TOTALT 

BRA BLIR 276 M2, TOTALT LA BLIR 216 M2, GRYTTINGVEIEN 16, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

påbygg på bolig i Gryttingveien 16, Fauske gnr.103 bnr.982 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Norgesbygg AS og E.A. Smith AS avd. 

Medby Takstolproduksjon godkjennes. Søknad om ansvarsrett fra Multiservice Fauske 

AS godkjennes. 

 

Økt tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales kommunen (Regning vil bli 

tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 279/15: 102/747 - BÅRD ØRNES - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN BRA 148,7 M2, LA 131,6 M2 OG 

FRITTLIGGENDE GARASJE BYA 50 M2 PÅ TOMT I MOLTEBÆRVEIEN 5, 

FAUSKE  

 

VEDTAK : 

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

enebolig og frittliggende garasje med BYA 50 m
2
 i Moltebærveien 5, Fauske gnr.102 

bnr.747 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggmester Sten Andersen AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett for PRO/UTF sanitær-/rørleggerarbeider må innsendes. 

 

Søknad om ansvarsrett for ekstern kontroll-foretak, i forbindelse med uavhengig kontroll 

må innsendes snarest. 

 

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

 

 

 

DPLU. 280/15: 102/740 - TORE SANDE - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 133 M2, LA 119 M2, PÅ TOMT I 

TYTTEBÆRVEIEN 4, FAUSKE 

 

VEDTAK : 

 



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

enebolig i Tyttebærveien 4, Fauske gnr.102 bnr.740 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Bygg AS, Dahl Maskin AS, Bringsli Rør AS og 

Multiservice Fauske AS godkjennes. 

 

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

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

 

 

DPLU. 281/15: 102/706 - RENATE SOLLI OG BÅRD MANNSÅKER - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 291,8 M2, 

LA 270 M2 OG FRITTLIGGENDE GARASJE BRA 42 M2, PÅ TOMT I FURULIA 11, 

FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig og frittliggende garasje i Furulia 11, Fauske gnr.102 bnr.706 som omsøkt. 

 

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

for Finneidlia 2 § 2.1 vedr. byggehøyde på eneboligen, maks. tillatt mønehøyde blir 8 

meter. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggalf AS, Åge Løkås & Sønner A/S og Bygningsingeniør 

Takstmann Tor Einar Sundnes AS godkjennes. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Åge Løkås & Sønner A/S godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett for PRO/UTF sanitær-/rørleggerarbeider må innsendes. 

 

Skriftlig avstandserklæring/nabosamtykke fra nabo og eier av gnr.102 bnr.707 må 

innsendes snarest og før arbeidet med garasjen igangsettes. 

 

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

 

 

 

DPLU. 282/15: 102/732 - MORTEN PEDERSEN/INGRID T. NYGÅRD - SØKNAD OM 

TILLATELSE TIL TILTAK, OPPFØRING AV FRITTLIGGENDE GARASJE/UTHUS 

BRA 71 M2, KLEIVBAKKEN 11, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

frittliggende garasje/uthus i Kleivbakken 11, Fauske gnr.102 bnr.732 som omsøkt, under 

forutsetning av Jernbaneverkets godkjenning i forhold til avstand fra jernbanelinjen. 

  



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

reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Fauske Østre del 2 § 3.1.1 vedr. størrelsen 

(BYA) på garasjen/uthus. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Siv.ing. A.Nygård AS godkjennes. Søknad om personlig 

ansvarsrett fra Morten Pedersen godkjennes. 

 

 

 

DPLU. 283/15: 58/44 - DANIEL FURNES - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO PLAN, BRA 163,6 M2, LA 155 M2, 

HAGENESHAUGEN 3, VALNESFJORD 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig i Hageneshaugen 3, Valnesfjord, gnr. 58 bnr.44 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Snekkern AS, Rusånes Fabrikker AS, Systemair AS, 

Rørleggermester Stian Larsen AS og Brødrene Fagerheim Bygg AS godkjennes. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Snekkern AS og Bolle Maskinservice 

AS godkjennes. 

 

Garasjen må byggemeldes særskilt når den skal oppføres. 

 

 

 

DPLU. 284/15: 102/682 - DAHL BYGG AS - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE, 

OPPFØRING AV CARPORT/UTEBOD BRA 23 M2, GREPLYNGVEIEN 15, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

carport/utebod i Greplyngveien 15, Fauske, gnr.102 bnr.682 som omsøkt. 

 

Fauske kommune fraskriver seg ansvar for evt. skader på carport/utebod i forbindelse 

med brøyting. 

 

 

 

DPLU. 285/15: GNR 119/1/147 STATSKOG SF - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 19-2 dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1 a) for fradeling av omsøkte tomt på 1 

dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/147.  



 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr 119/1/147 ved sørenden av 

Calaves. 

 

 

 

DPLU. 286/15: GNR 62/103 PER-VIDAR HANSSEN - REKVISIJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT  

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 samt 

delegasjon tillatelse til fradeling av hyttetomt på 1 dekar fra gnr 62/103 i Tokdalen 

nedenfor Kisthaugen. 

Tillatelsen gis på vilkår at tomtegrensa mot nord må ikke legges inn på myra. 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tomt på 1 dekar fra gnr 62/103. 

 

 

 

DPLU. 287/15: 108/7 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA JORD  

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i Jordloven § 9, 

samt delegasjon, gis det tillatelse til omdisponering av inntil 0,7 dekar fulldyrka jord som 

omsøkt på gnr. 108/7 i Fauske kommune. 

 

 

 

DPLU. 288/15: 102/699 - TORE FAULI OG IRENE ANDREASSEN - SØKNAD OM 

TILLATELSE I ETT TRINN, OPPFØRING AV BOLIG I TO PLAN M/ BI-LEILIGHET 

TOT.BRA 220 M2/LA 207 M2 OG FRITTLIGGENDE DOBBELGARASJE BYA 50 M2, 

FURULIA 18, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

m/bi-leilighet og frittliggende dobbelgarasje med BYA inntil 50 m
2
 i Furulia 18, Fauske 

gnr. 102 bnr.699 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Rusånes Fabrikker AS, Rørleggermester Bringsli AS, 

Systemair AS, Åge Løkås & Sønner AS og Snekkern AS godkjennes. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Tore Fauli godkjennes. 

 

Nye endrede garasjetegninger må innsendes. 



 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS vedr. SØK og overordnet uavhengig 

kontroll for våtrom og lufttetthet må innsendes. 

 

Søknad om ansvarsrett for prosjektering grunn og terreng, samt utførelse ventilasjon må 

innsendes. 

 

Ny oppdatert gjennomføringsplan må innsendes.  

 

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

 

 

 

DPLU. 289/15: 104/799 - KRISTOFFER ABRAHMSEN - SØKNAD OM ENDRING AV 

TILLATELSE, OPPFØRING AV GARASJE M/BODER BRA 83 M2, I TILKNYTNING 

TIL ENEBOLIG, HEGREVEIEN 11, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

garasje i tilknytning til enebolig i Hegreveien 11, Fauske , gnr.104 bnr.799 som omsøkt. 

 

Nabosamtykke fra eier av gnr.104 bnr.798 må innhentes før igangsetting. Nabosamtykke 

må sendes til kommunen. 

 

 

 

DPLU. 290/15: 116/4,8 - ELISABETH LAKSOSNES - SØKNAD OM FRADELING AV 

BEBYGD BOLIGTOMT 

 

VEDTAK : 
 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 

samt delegasjon, gis det tillatelse til fradeling av ca. 1,7 dekar tomt til eksisterende 

bolighus på eiendommen gnr 116 bnr 4,8 i Fauske kommune. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt.  

 

Videre gis det med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 tillatelse til omsøkte 

fradeling for eksisterende bolighus. 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelse til fradeling: 

- Statens vegvesen må ha gitt tillatelse til avkjørsel fra fv 537 til den nye tomta 

- Det må tinglyses en adkomstrett/ veirett for tomta over gnr. 116/4,8 langs 

eksisterende innkjørsel  

- Fradeling av tomt og salg av eiendommens resterende areal må tinglyses samtidig. 

- Det settes en frist på 2 år fra overdragelsestidspunkt for istandsetting av eldre 

bolighus på gnr. 116/4,8 

 



 

 

DPLU. 291/15: 104/209 FAUSKE EIENDOM KF - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, RIVING AV BRANNSKADET BOLIG I MYRVEIEN 15 FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og TEK 10 § 9-6 meddeles rivingstillatelse 

for brannskadet bolig i Myrveien 15, gnr 104 bnr 209 i Fauske, som omsøkt.  

 

Søknad om ansvarsrett fra Dahl Maskin AS godkjennes.  

 

 

 

DPLU. 292/15: GNR 45/35 - TORGEIR B HANSEN REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FOR 

EKSISTERENDE BOLIG 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av boligtomt på ca 2 dekar til bebygd bolighus med gnr 45/5. 

Tillatelsen gis på vilkår at tomtegrensen ikke må komme i berøring av dyrkamarka. 

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

eksisterende avkjørsel fra FV 530 og inntil tomtegrensen  

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt på ca 2 dekar til 

bebygd bolighus. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

boligtomt på 2 dekar til bebygd bolighus. 

 

 

 

DPLU. 293/15: GNR 118/3 ERLAND LUNDLI - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM TIL 

ODD KRISTIAN NORDHAUG - FRITIDSHUS 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 samt 

delegasjon tillatelse til fradeling av hyttetomt på 1 dekar for eksisterende hytte. 

Tillatelsen gis på vilkår at tomtegrensa mot sør  ikke må legges ned til vannet. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av 1 dekar for eksisterende hytte. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av hyttetomt 

på 1 dekar for eksisterende hytte. 



 

 

 

DPLU. 294/15: GNR 78/2 LEIF LINDSTRØM REKVISIJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETINING - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FOR 

EKSISTERENDE BOLIG 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av boligtomt på ca 1,2 dekar til bebygd bolighus med gnr 78/2. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt på ca 1,2 dekar til 

bebygd bolighus. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

boligtomt på 1,2 dekar til bebygd bolighus. 

 

 

 

DPLU. 296/15: 91/2 SKS PRODUKSJON AS - SØKNAD OM FRADELING AV 

HYTTETOMT. KJØPER: GEIR ARNE OLSEN 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av tomt på 

inntil 1 dekar til fritidshus, jfr reguleringsplan og godkjenning av flytting av tomt.  

 

 

 

DPLU. 298/15: 103/1235 - STADSSALG AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN-, TERRENG-, MUR- OG 

BETONGARBEID, I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV TILBYGG BRA 137 M2, 

BYA 157 M2 TIL KONTOR-/NÆRINGSBYGG I POSTVEIEN 2, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

grunn- og terreng-, mur- og betongarbeide for oppføring av tilbygg til kontor-

/næringsbygg i Postveien 2, Fauske gnr.103 bnr.1235 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Saltenbygg AS godkjennes. 

 

Arbeidstilsynets samtykke må foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse for 

oppføring av tilbygget. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 29.05.2015 i sak 256/15. 

 

 



 

DPLU. 299/15: 65/10 RAGNHILD PEDERSEN - SØKNAD OM FRADELING AV 

HYTTETOMT 

 

VEDTAK : 
 

Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 

tillatelse til omsøkte fradeling av hyttetomt på ca 2 dekar fra eiendommen gnr 65 bnr 10. 

 

 

 

DPLU. 300/15: 104/385 KARIN STRØMSNES - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 

TILTAK, OPPFØRING AV ENEBOLIG I 1,5 ET, BRA 1.ET: 91 M2, BRA 2.ET: 45, LA: 

91M2 PÅ EGEN EIENDOM I NERMOVEIEN 10 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 20-3 meddeles igangsettingstillatelse 

for oppføring av enebolig i 1,5 etasje i Nermoveien 10, G.nr. 104/385, som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsretter fra Älvsbyhus Norge AS, Arkitekt Roar A Iversen, 

Rørleggermester Bringsli AS og Norsk Byggtilsyn Aspli godkjennes. 

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

 

Når grunnmur er støpt skal plassering og høyde kontrolleres før råbygg tillates oppført. 

 

 

 

DPLU. 301/15: SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER 

 

VEDTAK : 
 

 Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift innvilges dispensasjon for 

inntil 2 turer med helikopter.  Ferdselen skal foregå fra Venset eller Djupos til hytte 

v/Storvatnet i Per Skurodalen, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 Det settes følgende vilkår: 

 

1) Ferdselen må foregå i tidsrommet 26. til 28. august 2015 mellom kl 07:00 og kl 

22:00. 
2) Duokta Reinbeitedistrikt må varsles om tidspunkt før ferdsel skjer. 

3) Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 

 

Planutvalgets leder er konsultert og har gitt sin tilslutning til at saken behandles som 

delegert sak i og med at neste møte i Planutvalget ikke avholdes før i september. 

 

 

 



DPLU. 302/15: 103/493 - ISE ENTERPRISE AS - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN, OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG BRA 92,5 M2, 

FOLLAVEIEN 73, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

midlertidig brakkerigg i Follaveien 73, Fauske gnr.103 bnr.493 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra ISE Entreprise AS godkjennes. Søknad 

om ansvarsrett fra Hedalm AS godkjennes. 

 

Merknad fra nabo/eier av gnr.103 bnr.1168 og 539 tas ikke til følge.  

 

 

 

DPLU. 303/15: 101/222 - TOMMY KJÆRRAN - SØKNAD OM ENDRING AV GITT 

TILLATELSE, FASADEENDRING, OMGJØRING AV UNDERETASJE FRA 3 TIL 2 

LEILIGHETER SAMT INNREDNING AV LEILIGHET OVER GARASJE, TOT. BRA 

HELE BOLIGEN BLIR 520 M2, TOT. LA BLIR 428 M2, SALTDALSVEIEN 31, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b) og c) meddeles tillatelse til endring av 

tidligere gitte tillatelser; fasadeendring av vinduer og endring av møneretning på tilbygg 

mot sør og over garasje, innredning av leilighet (BRA 75 m
2
)
 
over garasje samt endret 

planløsning i underetasje fra 3 til 2 leiligheter i Saltdalsveien 31, Fauske som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 304/15: 59/2 ARNE HAGEN REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 

SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGSAREAL FOR 59/68 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tilleggs areal på ca 0,3 dekar fra gnr 59/2 til bebygd bolighus 

med gnr 59/68. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tilleggs areal på ca 0,3 dekar 

fra gnr 59/2 til bebygd bolighus gnr 59/68. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tilleggs areal på 0,3 dekar fra gnr 59/2 til bebygd bolighus gnr 59/68. 

 

 

 

 



DPLU. 305/15: 85/16 - STEN TEIAN OG METTE STRØMSNES - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL 

FOR 85/17 

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse 

til omsøkte fradeling av tilleggs areal på ca 0,3 dekar fra gnr 85/16 til bebygd bolighus 

med gnr 85/17. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte tilleggs areal på ca 0,3 dekar 

fra gnr 85/16 til bebygd bolighus gnr 85/17. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 

tilleggs areal på 0,3 dekar fra gnr 85/16 til bebygd bolighus gnr 85/17. 

 

 

 

 

DPLU. 307/15: 103/1565 FRODE SØRENSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN FOR ØKT UTNYTTELSESGRAD  PÅ EGEN TOMT I 

GEITBERGVEIEN 9B  

 

VEDTAK : 
 

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

kommunedelplanens § 3.6 for overskridelse av utnyttelsesgrad og oppføring av veranda 

under følgende vilkår: 

 Oppføring av veranda med underbygget areal på sørsiden av huset godkjennes under 

forutsetning av at levegg settes opp mot nabo. 

 Oppføring av garasje som tilbygg godkjennes ikke. 

 

Det vises for øvrig til vurderinger gjort i saksutredningen. 

 

 

 

DPLU. 308/15: 103/1601 FAUSKEGRUPPEN AS - TORBJØRN TOFTE REKVISISJON 

AV OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV TOMTER  

 

VEDTAK : 
 

Skogbrukssjefen viser til saksutredningen og gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 tillatelse til omsøkte fradeling av to boligtomt på Finneid i Fauske på ca 1000 m
2
 

fra gnr 103/1601. 

 

 

 

DPLU. 309/15: 101/362 - FAUSKE KOMMUNE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 2, RESTERENDE ARBEIDER I PAVILJONG 1 OG 2, 



SAMT TILBYGG OG SAMMENBYGGING, FINNEID SKOLE, TINKELIHEIA 3, 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

resterende arbeider i paviljong 1 og 2, samt tilbygg og sammenbygging ved Finneid 

skole, Tinkeliheia 3, Fauske gnr.101 bnr.362 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Sweco Norge AS, Bravida Norge AS, Oras AS, Caverion 

Norge AS og Rambøll Norge AS godkjennes. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Prolink International As godkjennes. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse gitt 03.06.2015 i sak 259/15 og 

igangsettingstillatelse gitt 22.06.2015 i sak 274/15. 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-083/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/11806      

 Arkiv sakID.:   15/2271  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    084/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2015 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/9357 I 03/4648 12.06.2015 Salten Regionråd SR-SAK 24/15 - HØRING 

VEDRØRENDE 

KONSEPTVALGUTREDNING E6 

FAUSKE - MØRSVIKBOTN 

 15/9516 I 03/4648 15.06.2015 Salten Regionråd INNSPILL TIL INNHOLD I 

TRANSPORTPLAN NORDLAND 

 15/9752 U 15/1634 24.06.2015 Plan- og utvikingsutvalget TILGJENGELIGHET NORDVIKA 

BADE- OG FRILUFTSOMRÅDE 

 15/9754 U 14/1958 24.06.2015 Rådmannen UNIVERSELL UTFORMING 

 

 

 

PLUT-084/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalget ber rådmannen komme tilbake i neste møte med plan for 

utbedring av Nordvika bade- og friluftsområde for funksjonshemmede i samarbeid 

mellom FUN og nærmiljøutvalget. 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjef stab til videre 

forføyning 

   

Kommunalt råd for likestilling 

av funksjonshemmede 

   

Valnesfjord nærmiljøutvalg v/Arne Hegge 8215 VALNESFJORD 
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Sak nr.:    085/15 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  08.09.2015 

 

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK - VESTMYRA SKOLE 

   

 
Vedlegg: Klage på mulig saksbehandlingsfeil i Fauske kommune 06.05.2015 

Fylkesmannen oversender kommunen til behandling – Klage – 10.06.2015 

Svar på klage – Saksbehandlingsfeil – Vestmyra skole – Fauske 22.06.2015 

Klage på vedtak Vestmyra Skolesenter – krav om stans i arbeidene 10.07.2015 

Fylkesmannen oversender kommunen til behandling – Klage – 20.07.2015 

Vedrørende klage på vedtak – Utsettelse av svarfrist 06.08.2015 

 

Sammendrag: 
 

Fylkesmannen i Nordland har oversendt kommunen til behandling – Klage – 

Saksbehandlingsfeil – Vestmyra skole – Fauske. Klage sendt til Fylkesmannen fra Roy 

Kristiansen, Sverre Hagen og Sverre Navjord. 

 

Saksopplysninger: 

 
Fauske Eiendom KF fikk rammetillatelse 09.12.2014 for ny skole på Vestmyra, samtidig som 

planprosess var igangsatt, med påfølgende igangsettingstillatelser etter hvert. 25.02.2015 sendte 

Kristiansen, Hagen og Navjord brev til kommunen med klage på byggehøyde. Dette ble besvart 

med brev av 16.03.2015, og senere med ytterligere avklaring i brev og avslag på klagen datert 

22.06.2015. Fylkesmannen mottok 12.05.2015, Klage på mulig saksbehandlingsfeil, fra 

ovennevnte klagere der de ba om stopp i arbeidene. Fylkesmannen har replisert i brev av 

01.06.2015 at kommunen som rette instans å vurdere klagen. 22.06.2015 avslo kommunen 

klagen. Vedtaket ble påklaget av klagernes advokat, Dag Berntsen, og sendt til Fylkesmannen i 

brev datert 10.07.2015, med krav om stans i arbeidene. 24.07.2015 mottok kommunen brev fra 

Fylkesmannen, datert 20.07.2015, der kommunens underinstans ble bedt om å vurdere klagen så 

snart så mulig, i dette tilfellet planutvalget. Brev til klagerne, der det ble bedt om utsettelse, ble 

sendt ut 06.08.2015. Dette på grunn av ferieavvikling og første planutvalg-møte ikke fant sted 

før 08.09.2015, og svarfrist ble ønsket satt til 11.09.2015. Kommunen har ikke fått svar på 

henvendelsen. Det ikke kommet nye opplysninger i saken. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Advokat Dag Berntsen fremholder i klagen (brev av 10.07.2015) at bygget oppføres på område 

FRL 6 (friluftsområde) og SA 1 (særskilte anlegg). Eksisterende reguleringsplans bestemmelser 

sier da at det ikke skal oppføres bygninger i disse områdene. Det er imidlertidig vurdert av 

kommunen at selv om hjørnet av skolebygningen faktisk berører disse områdene, er formålet i 

planområdet ikke endret, og dermed en mindre endring innad i planområdet. Friluftsområdene 



blir også ivaretatt i ny plan, men omdisponert i forhold til eksisterende plan. Derved har 

kommunen vurdert det slik at endringen ikke var søknadspliktig. 

Etter samlet vurdering av klagen vil derfor kommunen fastholde sitt vedtak av 22.06.2015.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen fra Kristiansen, Hagen og Navjord tas ikke til følge, jvf. Forvaltningslovens § 33, 

da det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. 

 

 

PLUT-085/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen fra Kristensen, Hagen og Navjord tas til følge. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Klagen fra Kristiansen, Hagen og Navjord tas ikke til følge, jvf. Forvaltningslovens § 33, 

da det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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OMRÅDEREGULERING FOR NYE VESTMYRA SKOLE 

   

 
Vedlegg: Reguleringsplankart med bestemmelser av 28.04.15. Planbeskrivelse av 28.04.15. 

 

Saksutredning: 
 

1. gangs behandling. 

 

Norconsult AS fremmer på vegne av Fauske kommune forslag til områderegulering for Nye 

Vestmyra skole. 

 

Planområdet er på ca. 95 daa og ligger på Vestmyra nordvest for Fauske sentrum og vest for 

E6/Follaveien. Fauske videregående skole grenser til planområdet i vest.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av barne- og 

ungdomsskolen på Vestmyra, og i tillegg ønsker en å utvikle et nærmiljøanlegg for kommunen 

rundt Nye Vestmyra skole. 

 

Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg: Offentlig tjenesteyting (BO1-BO2), eierform offentlig. Privat 

tjenesteyting (BP), eierform annen. Idretsanlegg (BIA1-BIA2), eierform offentlig. 

Nærmiljøanlegg (BNA), eierform offentlig. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg (SKV1-SKV4), eierform offentlig. 

Fortau (SF), eierform offentlig.  Gang- og sykkelveg (SGS1-SGS7), eierform offentlig. 

Annen veggrunn – grøntareal  (SVG). Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-SVT15), 

offentlig eierform. Parkering (SPA1-SPA4), eierform offentlig. 

3. Grønnstruktur: Naturområde (GN), eierform offentlig. 

4. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål (LF) 

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Naturområde i sjø og vassdrag (VNV). 

6. Faresoner: Flomfare 

  

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

tidligere vedtatte reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. 

Angjeldende planområde omfattes av 4 gjeldende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Vestmyra skolesenter, vedtatt 27.06.2005 

 Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlvegen, gang- og sykkelveg, vedtatt 10.12.1992. 

 Reguleringsplan for Follaveien (E6), vedtatt 15.03.1982. 

 Reguleringsplan for Vestmyra, vedtatt 18.03.1976. 

 



Planlagte tiltak som områdereguleringen skal åpne for er i grove trekk nedfelt i gjeldende 

reguleringsplaner.  

 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og det konkluderes med at 

det ikke utløses krav til konsekvensutredning da formålet med planen er i samsvar med 

overordnet plan. Planforslaget gir heller ikke ramme for bygningstyper eller volum som i seg 

selv utløser krav om konsekvensutredning. 

 

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

Som det fremgår av planbeskrivelsen (kap. 5.14) er det gjennomført geoteknisk vurdering for 

tiltakene (ny skole og ny parkeringsplass SPA4) i planområdet. Likevel stilles det krav om at 

tiltakshaver skal gjennomføre grunnundersøkelser og fremlegge geoteknisk rapport før det gis 

tillatelse til tiltak i området.   

 

Som det fremgår av planbeskrivelsen (kap. 5.9) vil det i forbindelse med skoleutbyggingen på 

Vestmyra bli gjennomført trafikale tiltak iht. pågående Barnetråkkregistreringer i Fauske. 

 

For øvrig tar rådmannen vurderingene til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes 

kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

Norconsult i planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

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

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

naturverdier/biologisk mangfold av spesiell verdi innenfor planområdet. Rådmannen anser at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket har på naturmiljøet. Risiko for 

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet i området vurderes som liten. 

 

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

representant, representantene for miljø/friluft og VVA. 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak, K-sak 058/09, 

legges forslag til områderegulering for Nye Vestmyra skole ut til offentlig ettersyn i 6 

uker. 

 

 

 

 



NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til områderegulering for Nye Vestmyra skole. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000 (A1), planbestemmelser, planbeskrivelse med ROS-

analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 02.06 – 27.07.15. Det er 

innkommet 9 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

___________________________________________________________________________ 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, 19.06.2015 

«Fauske kommune har lagt ut forslag til områdereguleringsplan for Vestmyra skolesenter til 

offentlig ettersyn og høring. Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling av barne- 

og ungdomsskolen på Vestmyra og et nærmiljøanlegg i området rundt. 

 

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse: 

 

Planfaglig uttalelse 

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

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.   

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

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

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

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

 

Samferdselsfaglig uttalelse    
Samferdselsavdelingen har ut fra gjeldende lov- og regelverk knyttet til våre ansvarsområder 

samt fylkets planverk og retningslinjer, ingen spesielle merknader utover det som er beskrevet 

i teksten under. 

 



Samferdselsavdelingen har ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av all 

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

Rv80 og utarbeidelse av ny tilknytning til Fuglveien vil det være viktig å påse at denne blir 

tilrettelagt slik at skoleskyssen blir ivaretatt. Skolebuss skal ha mulighet til å kjøre inn i 

Fuglveien og levere skoleelever ved skolen som i dagens tilbud.»   

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen vurderer at fremsatte påpekninger er ivaretatt i 

foreliggende planforslag. 

 

 

Uttalelse fra NVE, 07.08.2015 

«Vi viser til e-post datert 24.07.2015 fra Fauske kommune hvor NVE blir bedt om å foreta en 

ny vurdering av innsigelse gitt den 17.07.2015. 

 

I forbindelse med offentlig ettersyn mente NVE at det foreliggende planmaterialet ikke ga 

tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred og fremmet derfor følgende 

innsigelse til planen: 

 

« NVE kan ikke se at reell fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig vurdert i henhold til TEK 10 

§ 7-3 med tilhørende veileder. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer NVE 

innsigelse til områdereguleringsplan for Nye Vestmyra skole inntil faren for kvikkleireskred 

er tilstrekkelig utredet.» 

 

NVE er i ettertid gjort kjent med at det foreligger en geoteknisk rapport for Nye Vestmyra 

skole, utført av Multiconsult i 2013 (dokumentkode 711903-RIG-RAP-001 – rev01) som 

konkluderer med at stabilitet i det aktuelle planområdet er tilfredsstillende. Beklageligvis ble 

ikke denne lagt ved plandokumentene i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

NVE har sett gjennom rapporten og mener den er tilfredsstillende utført. Vi anser med dette 

vår tidligere gitte innsigelse som imøtekommet og trekker innsigelsen.»    

 

Vurdering/anbefaling: Innsigelse trukket. Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen Region nord, 27.07.2015 
«Vi viser til brev fra Fauske kommune av 28.04.2015 med forslag til områderegulering for 

Nye Vestmyra Skole til offentlig ettersyn. Vi viser til vår uttalelse av 12.01.2015 i forbindelse 

med utvidelse av planområdet til også å omfatte krysset E6/Fuglveien. 

 

Vi er fornøyd med at det er foreslått regulert fullkanalisert kryss mellom E6 og Fuglveien. 

Detaljplanlegging av krysset inkludert busslommer, må ses i sammenheng med tiltakene for 

ny kulvert under E6 (kan være behov for justering av veglinja gjennom krysset 

E6/Marmorveien) og lysregulering av fotgjengerovergang ved Nicokrysset. 

 

Vi har følgende krav til endringer i plandokumentene: 

 

 Område merket BP (nytt område for helsesportlagets hytte) må tas ut av plankartet, 

fordi det kommer i konflikt med forslag til omlegging av rv. 80 og atkomstveg til 

planlagt rundkjøring. Forslag til detaljreguleringsplan for omlegging av rv. 80 

forventes å være klar til høring i løpet av høsten 2015. 



 

 Rekkefølgebestemmelse § 10.2 Kryss ut mot E6 må endres til: 

«Byggetegninger og dokumentasjon på geotekniske undersøkelser for ombygging av 

krysset mot E6, skal forelegges og godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet med 

ombygging igangsettes. Geotekniske undersøkelser må samkjøres med geotekniske 

undersøkelser utført av Statens vegvesen.» 

 

 Vi har ellers følgende innspill: 

 

 I planbeskrivelsen punkt 6.7 Parkering, mangler det omtale av omfang av og hvor det 

skal være sykkelparkering i planområdet. 

 

 Plangrensen mellom reguleringsplanene Undergang E6 Fauske, Nye vestmyra skole 

og plan for omlegging av rv. 80 må justeres slik at de grenser inntil hverandre. 

Fotgjengerkryssing fra p-arealet over Fuglveien, bør samkjøres med kryssingspunktet 

for g/s-sykkeltrafikken fra ny kulvert under E6. G/s-vegtraseen fra kulverten kan 

endres noe for tilpassing av krysningspunktet på best mulig måte.   
 

Vi forutsetter at videre planlegging, spørsmål angående finansiering og gjennomføring av 

ombygging av krysset mellom Fuglveien og E6, skjer i nært samarbeid og etter skriftlig avtale 

mellom Fauske kommune og Statens vegvesen.» 

 

Vurdering/anbefaling: Utfra ovenstående påpekninger fra Statens vegvesen anbefaler 

rådmannen følgende: 

 

Byggeområdet BP (Privat tjenesteyting) tas ut av foreliggende planforslag/bestemmelser. 

 

Rekkefølgebestemmelse § 10.2 – Kryss ut mot E6 – endres til: Byggetegninger og 

dokumentasjon på geotekniske undersøkelser for ombygging av krysset mot E6, skal 

forelegges og godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet med ombygging igangsettes. 

Geotekniske undersøkelser må samkjøres med geotekniske undersøkelser utført av Statens 

vegvesen.   

  

Konkret krav til sykkelparkering er nedfelt i bestemmelsenes §§ 4.1 og 4.3. Konkret 

plassering av sykkelparkering er en del av byggesaken og skal vises i situasjonsplan som skal 

følge søknad om tillatelse til tiltak, jfr. bestemmelsenes §§ 3.1 og 10.1. Rådmannen anser 

dette som tilstrekkelig. 

 

Foreliggende planforslag må samkjøres med øvrige reguleringsplaner under behandling i dette 

området. I foreliggende planforslag er det lagt opp til gangfelt over Fuglveien nord for kryss 

Fuglveien/Hegreveien. Dette for å bedre siktforhold og trafikksikkerhet generelt. Det 

forutsettes at Statens vegvesen tilpasser seg denne løsning i detaljregulering for E6 gang- og 

sykkelundergang som er under behandling (offentlig ettersyn). 

 

 

Uttalelse fra Faglig Trafikkforum Fauske, 07.07.2015 

«Faglig trafikkforum Fauske (FTF) har følgende kommentar til omregulering for Vestmyra 

nye skole: 

«I forslag til omregulering for Vestmyra skole er innkjøring til Vestmyra foreslått lagt der den 

er i dag. Det bygges ny skole og ny fotballhall i området og krysset vil dermed bli et kryss 



med meget stor trafikk. Det betyr bl.a. at de elevene som kommer til Vestmyra via kulverten 

under E6 i Nico-krysset må krysse den mye trafikkerte Fuglveien for å komme til skolen. 

 

FTF foreslår at innkjøringen til Vestmyra flyttes nordover slik at all innkjøring til Vestmyra 

skal skje direkte fra E6 lenger nord og nåværende påkjøring til Vestmyra blir g/s-vei. Dette 

vil øke trafikksikkerheten betraktelig for både elever til Vestmyra nye skole og for andre myke 

trafikanter i området»». 

 

Vurdering/anbefaling: Ovenstående påpekninger er tidligere ved flere anledninger fremsatt 

for Statens vegvesen uten å få gehør for dette på nåværende tidspunkt. 

 

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljregulering for omlegging av rv. 80. Dette 

planforslaget forventes å være klar til høring i løpet av høsten 2015. I denne plansaken ligger 

føringer for en løsning som påpekt. Blir dette prosjektet gjennomført vil høyst sannsynlig 

dagens avkjørsel (Fuglveien) bli omgjort til gang-/sykkelveg og ny avkjørsel til Vestmyra vil 

kobles mot ny rundkjøring lenger nord i området.    

 

 

Uttalelse fra Fauske Lysverk, 01.07.2015 

«Fauske Lysverk gjør kommunen oppmerksom på at byggeområde for Trafotomt må legges 

inn i plankartet. Viser til kart der denne er inntegnet.» 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen tar dette til etterretning og anbefaler at dette tas inn i 

foreliggende områderegulering for Nye Vestmyra skole. 

 

 

Merknad fra Sverre Navjord, Sverre Hagen og Roy Kristiansen, 27.07.2015 
«Som kommunen er kjent med har underskriverne av dette brev ved flere anledninger 

henvendt seg til kommunen og klaget over den prosess som har vært rundt bygging av 

storskolen på Vestmyra. 

 

Det vises i denne sammenheng til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 6. mai 2015. 

Vår vurdering av sakens fakta fremkommer i punktene 1 – 9. Vi forventer at kommunen, i 

stedet for å ignorere sakens fakta og gjeldende lovverk, går inn i saken og vurderer vår klage 

på en seriøs og objektiv måte og at byggearbeidene stanses frem til ny reguleringsplan 

eventuelt er vedtatt. 

 

I brev fra Fauske kommune 28.04.2015 blir vi invitert til å komme med mulige merknader til 

områderegulering for nye Vestmyra skole. 

 

Som vi har påpekt tidligere er det meget kritikkverdig at byggingen av den nye skolen er 

kommet så langt uten at det foreligger stadfestet reguleringsplan. Viser til punkt 1 i vårt brev 

av 6. mai 2015. I denne sammenheng vil vi bemerke at det som nå skjer ikke er en felles 

behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad slik kommunen tidligere har hevdet. 

Med andre ord et brudd på plan- og bygningsloven. 

 

Vi forstår det slik at forslag til områderegulering for nye Vestmyra skole er sendt ut etter 

administrativt vedtak. Er dette i henhold til plan- og bygningsloven og 

delegasjonsreglementet, eller er det plan- og utviklingsutvalget som er kompetent organ i 

denne sammenheng? 



 

Merknad til pkt. 3.7 Støy 
Det er et krav at arbeidene skal foregå innenfor normal tid. Ikke slik det nå har vært med støy 

og arbeid sent utover kveld og til tider om natten. Arbeid og støy i helger og høytider skal 

ikke forekomme. 

 

Merknad til pkt. 4.1 Offentlig tjenesteyting (BO) 

Gjeldende reguleringsplan tillater maksimal mønehøyde på 7 meter. Kommunen har etter vår 

oppfatning gitt en lovstridig dispensasjon til at det kan bygges 8 meter. (viser til punkt 6 i vårt 

brev av 6. mai 2015) 

 

Forslaget i den nye reguuleringsplanen er 10 meter og vi som naboer opplever at det bygges i 

alle fall 13 meter i høyden. Dette er noe helt annet enn hva gjeldende reguleringsplan tillater, 

både hva gjelder høyde og arealformål. 

 

Kommunen har med dette satt oss i en fortvilt situasjon ved at gapet mellom gjeldende og ny 

reguleringsplan er en nesten 100 % økning på byggehøyde. Det vi fikk presentert høsten 2014 

er noe helt annet enn det vi nå ser. Dette vil medføre en betydelig verdiforringelse av våre 

eiendommer og vi vil gjennom vår advokat komme tilbake til dette. 

 

Vi krever at byggehøyde i ny reguleringsplan skal være lik den som er stadfestet i gjeldende 

reguleringsplan slik vi er blitt forespeilet og det ikke bygges på områdene F6 og SA1 i 

gjeldende reguleringsplan. 

 

Merknad til pkt. 5.4 Annet vegformål – tekniske anlegg 

Snøopplag i område hvor brakkerigg er satt opp uten byggetillatelse, skal tas ut av dette 

punkt da det vil være veldig sjenerende for oss som beboere. 

 

Vurdering/anbefaling: Klage av 6. mai 2015 på byggesaksbehandling er under behandling 

og vil ikke bli ytterligere kommentert i denne omgang. 

 

Delegeringsreglement ble vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 30.09.2010, sak 51/10 

med senere endringer. 

 

Under kapittel II – Delegering fra kommunestyret til rådmannen – lyder pkt. 1.14 andre 

strekpunkt som følger: Rådmannen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig 

høring av reguleringsplanforslag som er i samsvar med overordnet arealplan. 

 

Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, ble vedtatt 03.02.2011. I denne er angjeldende 

reguleringsområde markert med skravur (restriksjoner) som betyr at området er unntatt 

rettsvirkning fordi tidligere vedtatt plan fortsatt skal gjelde.    

 

Planlagte tiltak som områdereguleringen skal åpne for er i grove trekk nedfelt i gjeldende 

reguleringsplan. Det er i det alt vesentlige justering av byggeområdene i gjeldende 

reguleringsplan, ingen vesentlige nye formål. Rådmannen anser derfor foreliggende 

planforslag å være i tråd med føringer i kommuneplanens arealdel og derfor kan legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn gjennom administrativt vedtak. 

 

STØY 



Reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.7 omhandler Støy. Her er det krav om at støy håndheves 

etter kapittel 4 i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 – Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging. 

 

Kapittel 4 omhandler retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

 

Her er det satt opp tabell med støygrenser (støykrav) på dagtid (07-19), kveld (19-23), søn-

/helligdag (07-23) og natt (23-07). Byggherre/tiltakshaver skal være ansvarlig for at de 

enkelte entreprenører følger opp kravene. 

 

Både større og mindre bygg- og anleggsarbeider bør varsles til naboer m. fl. som er utsatt for 

vesentlig støy. 

 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. 

 

MØNEHØYDE 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.1 Offentlig tjenesteyting (BO) omhandler som påpekt 

maksimal tillatt gesims-/mønehøyde som settes til 10 meter regnet ut fra gjennomsnittlig 

planert terreng. I tillegg får ikke mønehøyden overstige kote + 39,5 (NGO). Heissjakter, 

trapperom, tekniske rom, etc. tillates over de oppgitte byggehøydene og får ikke overstige 

kote + 43,5 (NGO). Sistnevnte areal får ikke overstige 15 % av den totale takoverflaten. 

 

Opprinnelig terreng der nyskola bygges lå på kote + 32 og + 33. Nyskola er tatt ned i 

terrenget slik at maksimal mønehøyde ligger i området 6,5 til 7.5 meter over opprinnelig 

terreng. 15 % av takflaten kan maksimalt ligge 10,5 til 11,5 meter over opprinnelig terreng.  

 

Ny skole ligger sør-sørøst for angjeldende boligeiendommer. Av disse ligger nærmeste hus i 

underkant av 60 meter fra nytt skolebygg. Sol/skyggeproblematikk vil neppe være en 

problemstilling her. 

 

Alt i alt vurderer rådmannen høyden på ny skole til å være akseptabel og ikke til vesentlig 

ulempe for nærliggende boligeiendommer. Anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag 

på dette punkt. 

 

SNØOPPLAG 

I reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.4 Annet vegformål – tekniske anlegg (SVT1-SVT15), står 

det bl.a. at disse områdene er avsatt til snøopplag. Denne reguleringsformen er helt vanlig og 

det tenkes da på vanlig snøbrøyting av offentlig veg med de brøytekanter dette medfører. 

Gang-/sykkelveger i disse områdene tilsier også at snømengdene her må holdes nede pga. 

trafikksikkerhet (siktforhold). Det er ikke på noen måte tenkt snødeponi i disse områdene. 

Rådmannen anbefaler å opprettholde dette pkt. uendret. 

 

 

Uttalelse fra Fauske Eldreråd, 04.06.2015 
«Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for nye Vestmyra 

skole.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 



Uttalelse fra Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 08.06.2015 
«Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til forslag 

til områderegulering for nye Vestmyra skole.»  

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Gerd Lillian Dybdal, økonomisk verge for Hjørdis Liv Wollum, eier av 

103/608, 06.08.2015 

«Reguleringsplan for Nye Vestmyra skole – Krav om innløsning av tomt. 

 

Som eier av tomt gnr. 103 bnr. 608 kreves innløsning som følge av tidligere og aktuelle 

innskrenkninger av tomtens areal i forbindelse med reguleringsendringer og utvidelse av 

veier. 

 

Som resultat av tidligere gjennomførte, og nå planlagte veiutvidelse er tomten ikke lengre 

egnet til bebyggelse. Vi viser til besøk hos kommunen den 21. juli, og innvilget utsatt 

høringsfrist til 17. august 2015. 

 

Vi ber om kommunens snarlige forslag til løsning.»  

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser her til Kapittel 15 i Plan- og bygningsloven (pbl) – 

Innløsning og erstatning. 

 

Eiendommen er ubebygd. 

 

Ovenstående krav må da vurderes opp mot pbl § 15-2 – Grunneiers rett til å kreve innløsning 

ved reguleringsplan, jfr. pbl § 15-3 – Erstatning for tap ved reguleringsplan. 

 

Men dette er en vurdering som må gjøres etter at foreliggende planforslag er endelig vedtatt. 

Krav må generelt være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen er 

kunngjort/underrettet vedtatt etter pbl § 12-12. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Nye 

Vestmyra skole. 

 

Byggeområdet BP (Privat tjenesteyting) tas ut av plankart/bestemmelser.  

 

Byggeområde for Trafotomt tas inn i plankart/bestemmelser. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelser/plankart anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 

PLUT-086/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til områderegulering for Nye 

Vestmyra skole. 

 

Byggeområdet BP (Privat tjenesteyting) tas ut av plankart/bestemmelser.  

 

Byggeområde for Trafotomt tas inn i plankart/bestemmelser. 

 

Endringene/tilføyelsene i bestemmelser/plankart anses som mindre endringer som ikke 

utløser nytt offentlig ettersyn.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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OMRÅDEREGULERING FOR SULITJELMA GRUVER 

   

 
Vedlegg:  Områderegulering for Sulitjelma gruver av 03.07.2015 ( plankart og bestemmelser).  

 Planbeskrivelse av 03.07.2015.  

 Delutredning for deponi av flotasjonsavgang i Sulitjelma. Vurdering av ulike alternative 

muligheter.  

 Konsekvensutredning (KU) – Transportbehov og trafikk. 

 KU – Støyvurdering. Støykart, 3 stk.. 

 KU – Fagtema samisk natur- og kulturgrunnlag, inkludert reindrift. 

 KU – Samfunnsmessige forhold. 

 KU – ROS-analyse.  

 KU – Fagtema friluftsliv og nærmiljø. 

 KU – Fagtema naturmiljø. 

 KU – Utslipp til vann. 

 KU – Luftforurensning – støvspredning. 

 KU – Fagtema landskap. 

 KU – Fagtema kulturminner og kulturmiljø. 

 KU – Fagtema folkehelse. 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

Norconsult AS har på oppdrag fra Nye Sulitjelma Gruver AS (NSG) utarbeidet 

områdereguleringsplan med konsekvensutredninger (KU) for oppstart av ny gruvedrift i de 

nedlagte gruvene langs Langvatnet i Sulitjelma. Konsekvensutredningene og 

områdereguleringsplanen følger fastlagt planprogram vedtatt av kommunestyret i Fauske 

13.02.2014, sak 011/14. 

 

Hensikten med planarbeidet er altså å legge til rette for oppstart av ny gruvedrift i eksisterende 

gruver langs Langvatnet i Sulitjelma. Det er planlagt oppstart i tre mindre gruver med deponi i 

første omgang. Gruvene er Sagmo, Rupsi og Grunnstollen gruver. Oppredningsanlegg 

planlegges ved Sandnes. 

 

Områdereguleringsplanen fremmes av Fauske kommune. 

 

Områdereguleringsplanen omfatter: 

 

 Plankart i to deler 

 

 Planbestemmelser 



 

 Planbeskrivelse 

 

 Delutredning. Deponi av flotasjonsavgang i Sulitjelma. Vurdering av ulike alternative 

muligheter. 

 

 Konsekvensutredninger (KU): 
 

 Utslipp til vann 

 

 Utslipp til luft 
 

o Støy 

 

o Andre utslipp 

 

 Naturmiljø og biologisk mangfold 

 

 Landskap 

 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 

 Friluftsliv og nærmiljø 

 

 Samisk natur- og kulturgrunnlag inkl. reindrift 

 

 Transportbehov og trafikk 

 

 Samfunnsmessige forhold 

 

 Folkehelse, barn og unges oppvekstmiljø, tilgjengelighet til uteområder og gang- og 

sykkelstinett 

 

 Beredskap og ulykkesrisiko 
 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

7. Bebyggelse og anlegg: 

 Industri (BI1-BI7)  

8. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

 Vei, eierform offentlig (o_SV) 

 Kjøreveg, eierform offentlig (o_SKV) 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-o_SVG2) 

9. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift:  

 Landbruks-, natur- og friluftsliv samt reindrift 

10. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

o Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 

o Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1-VNV2) 

11. Områder for bestemmelser: 



 Vilkår for bruk av arealer; Bestemmelsesområde #1 

12. Faresoner: 

 Ras- og skredfare (H310_1-H310_13) 

 

Angjeldende planområde omfattes i hovedsak av kommuneplanens arealdel, med 

kommunedelplanene for Langvatn 1 og 2. For gjeldende planstatus og rammebetingelser vises 

det til kapittel 4 i planbeskrivelsen. 

 

Reguleringsplan for Charlottatippen i Sulitjelma, vedtatt 02.10.2002, ligger innenfor angjeldende 

planområde. Denne ligger i en sone der gjeldende reguleringsplan fortsatt gjelder uendret. For 

øvrig ligger ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet. 

 

For vurdering av risiko- og sårbarhet for området er det utarbeidet  

egen KU med fagtema beredskap og ulykkesrisiko.  

 

Krav til vurdering av rasfare og grunnforhold er nedfelt i reguleringsbestemmelsene (§10, pkt. 

10.1 og 10.2). 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene (§3, pkt. 3.2). 

 

Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven § 7, er vurdert i egen KU som er vedlagt. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

Norconsult i planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

En nyetablering av gruvedriften vil utvilsomt ha en positiv effekt både i form av etablering av 

arbeidsplasser og flere etablerere i samfunnet. En del av sysselsettingen vil sannsynligvis være 

basert på pendling og derved gi en begrenset effekt på Sulitjelma. Sulitjelma har i dag vært uten 

gruvedrift i mer enn 20 år, og en nyetablering vil derved innebære at det aller meste av driften 

må starte på nytt fra grunnen av. En moderne gruvedrift vil være basert på helt andre metoder 

enn tidligere, og gruvedrift i dag er en relativt lite arbeidsintensiv virksomhet. En ny gruvedrift 

vil styrke infrastruktur og servicetilbud i Sulitjelma – dette vil være positivt for fritidsnæringen 

og andre næringer med tilholdssted i Sulitjelma. 

 

En etablering av en bedrift med 70 ansatte i et relativt lite samfunn som Sulitjelma, vil gi en helt 

ny situasjon for samfunnsliv og organisasjoner i Sulitjelma og i Fauske. 

 

Ny gruvedrift i Sulitjelma vil være basert på underjordisk drift på kjente malmforekomster, og 

med utgangspunkt i etablerte gruver. Det er etablert en bygningsmasse (knuseverk, siloanlegg, 

flotasjonsanlegg, verkstedbygg mv.) på industriområdet på Sandnes i Sulitjelma. Denne 

bygningsmassen planlegges gjenbrukt, og det er sannsynligvis lite behov for ny bygningsmasse i 

forbindelse med ny gruvedrift i Sulitjelma. 

 

Konsekvensutredningene viser at det er relativt begrensede skader og ulemper i forbindelse med 

gjenåpning av gruvedriften. 

 

Etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma forventes å ha positiv konsekvens for: 



 

 Folkehelse 

 

 Friluftsliv 

 

 Samfunn 

 

Etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma forventes å ha nøytral / ingen konsekvens for: 

 

 Kulturmiljø 

 

 Samisk natur- og kulturgrunnlag 

 

 Støy 

 

 Trafikk 

 

Etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma forventes å ha negativ konsekvens for: 

 

 Landskap 

 

 Luftforurensning / støv 

 

 Naturmiljø 

 

 Samfunnssikkerhet 

 

 Utslipp til vann 

 

Som et supplement til konsekvensutredningene – og i tillegg til de krav om KU som er stilt i 

Planprogrammet, er det utredet ulike alternativer for deponering av avgangsmasser fra 

gruvedriften. Denne rapporten ble ferdigstilt 2. juli 2015. Utredningen vurderer ulike alternativer 

for deponi og konkluderer med at et deponi i Langvatnet vil være den beste løsningen. 

 

Det mest krevende området ved ny etablering av gruvedrift i Sulitjelma, vil være 

vannforurensning sett i forhold til dagens krav til vannmiljø. Tiltakene som settes inn i forhold til 

vannforurensning vil være avgjørende for om ny gruvedrift lykkes eller ikke. I dette bildet vil det 

være viktig å vurdere; 

 

 Hva som er «naturlig» forurensning i et område med metallholdige bergarter 

 

 Forurensning som skyldes tidligere drift 

 

 Forurensning som kommer fra ny gruvedrift 

 

 Det er modellert utslipp fra ny gruvedrift og har derved et godt anslag på hva ny gruvedrift vil 

innebære av «ny» forurensning. Imidlertid vil disse anslagene variere med valg av 

produksjonsmåter, produksjonsvolum og valg av rensestrategi. 

 



I dagens situasjon registrerer man at både volumet av utslipp (antall liter forurenset vann) og 

konsentrasjonen av metaller i utslippet over Grunnstollen er økende. Økningen i volum indikerer 

økt lekkasje av vann inn i gruva – noe som er forklaring ut fra at berggrunnen i Sulitjelma er 

kalkrik og oppsprukket. I årenes løp er det derved ad naturlig vei åpnet for økt lekkasje av vann 

inn til gruva. Det som imidlertid er vanskeligere å forklare, er at konsentrasjonene av metall i 

utslippet øker. Dette kan tyde på at bufferkapasiteten inne i gruvene er i ferd med å bli 

overbelastet. Det renner i dag drøyt 1 million m3 forurenset vann ut fra gruva over Grunnstollen 

i året. Økende volumer og konsentrasjoner av forurensning aktualiserer tiltak. Slik situasjonen er 

i dag, bør det iverksettes tiltak for å bringe forurensningssituasjonen under kontroll. 

 

Ved ny gruvedrift i Sulitjelma er det aktuelt å tømme gruvene i Nordgruvefeltet 

(Giken/Charlotta) for gruvevann. Det anslås at gruvene inneholder ca. 3 millioner m3 gruvevann, 

og at tømmingen vil ta ca. 2 år. Dette vil føre til en tilleggsbelastning for Langvatnet ut over 

dagens forurensningsgrad. En tømming av Nordgruvefeltet over to år innebærer at Langvatnet 

tilføres gruvevann + innsigsvann i størrelsesorden ca. 3 milloner m3/år eller ca. 95 liter/sekund. 

Dette tilsvarer vannmengden som passerer et middels stort kraftverk. 

 

Oppbygging av et fullskala renseanlegg for denne vannmengden med en så høy 

forurensningsgrad – og som skal være i drift i en begrenset tidsperiode på 2-3 år – synes ikke 

realistisk. Et mulig alternativ ligger i å etablere et anlegg for nøytralisering av gruvevann med 

påfølgende utfelling av tungløselige metaller. Dette kan gjennomføres med metallutfelling på 

stort dyp i Langvatnet. Mulige nøytraliseringsmidler er f.eks. finknust kalk. For å redusere 

mengden tilsatt kalk, kan gruvevannet oksideres i forkant av nøytralisering. Gruvevann kan også 

nøytraliseres inne i gruvene, men dette gir økt slamdannelse inne i gruvene og vil være et 

problem ved uttak av malm på store dyp. Utslipp av forurenset vann fra gruvene kan tidsmessig 

tilpasses utslipp av rent vann fra kraftverkene slik at de høyeste utslippene gjennomføres når det 

er størst gjennomstrømming av rent vann i Langvatnet. Etter at tømmingen av Nordgruvefeltet er 

avsluttet, kan driften av nøytraliseringsanlegget skaleres ned til å betjene de vannmengdene som 

må pumpes ut av gruva ved normal drift. 

 

En endelig avklaring av forurensningssituasjonen – både i forhold til gruvevann og deponi av 

avgangsmasser, må skje gjennom søknad om utslippstillatelse.    

 

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

representant, representantene for miljø/friluft og VVA. 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
  

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

Sulitjelma gruver ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-087/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Utvalgsleder foreslo: 

Saken utsettes til neste møte i plan- og utviklingsutvalget. 



 

Utvalgsleder forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte i plan- og utviklingsutvalget. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL I 

VALNESFJORD 

   

 
Vedlegg: Plankart for Valnesfjord skole og flerbrukshall 

Konsekvensutredning - friluftsliv og nærmiljø 

Konsekvensutredning - tema trafikk 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse med ROS 

Fastsatt planprogram 

Geoteknisk rapport fra Multiconsult 

 

 

Saksopplysninger: 

 

1. gangs behandling 

 

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

Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er utført av Norconsult. 

 

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

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

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

10, 11, 13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1.  

 

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

og aktivitetsfremmende utearealer, også utenom skoletid, tillagt stor vekt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg:  

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

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

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

3. Grønnstrukttur: 

 Friområde 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 

03.02.2011. Det nye planforslaget innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra 



landbruks-, natur,- og friluftsområde (LNF-A) til utbyggingsformål. Det er derfor i henhold til 

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

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

 

Innkomne forhåndsmerknader er gjengitt og kommentert av Norconsult i det fastsatte 

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

ikke ytterligere kommentarer til disse. 

 

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

folkehelserådgiver, representant for miljø/friluft og VVA. 

Det framkommer ingen merknader fra disse. 

 

Rådmannen anser at løsningene i planforslaget er godt gjennomtenkte og tilfredsstiller 

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

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

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-039/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 06.04.2015 - 22.05.2015. 

Det er innkommet seks uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planforslaget. 

Hver enkel merknad er referert i sin helhet, deretter er det gjort en vurdering/anbefaling 

vedrørende problemstillingen slik den framstår. 

 

 

Fylkesmannen i Nordland, 20.05.2015 

 

Det vises til oversendelse datert 08.04.15 (deres ref.: 15/5213/JIK). 

 

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til reguleringsplanforslaget for skole og 

flerbrukshall i Valnesjord. Vi er for øvrig tilfreds med at det langs sjøen er avsatt et belte til 

friluftsformål. 



 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad 

 

 

Nordland fylkeskommune, 19.05.2015. 

 

 

Uttalelse - detaljregulering - Fauske kommune - skole og flerbrukshall i Valnesfjord  
Planarbeidet legger til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole og  

flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord.  

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

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende 

uttalelse:  

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

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.  

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

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

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

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.  

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

 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 04.05.2015 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:  

- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid    

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern 

- Forskrift 1995-12-01 nr 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m 

 

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

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

med kommuneoverlegen. 

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

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

 ”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot 

faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ 

virkning på helsen”.  

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

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

helseskade eller helsemessig ulempe.  



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

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

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

forhold i virksomheten vurderes.   

 

Vår uttalelse  

Planforslaget er grundig utredet i forhold til tema nevnt ovenfor. HMTS har derfor ingen 

merknader til disse. 

Det gjøres oppmerksom på at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m 

krever særskilt godkjenning (§6).   

 

Utarbeidede planer for skolen må i god tid sendes HMTS til behandling og godkjenning. Et 

eget søknadsskjema finnes i den forbindelse på HMTS hjemmeside, www.hmts.no.    

 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad 

 

 

Valnesfjord Flerbrukshall SA v/Jan H Lillvoll, 11.05.2015 

 

Uttalelse til offentlig ettersyn / planforslaget Valnesfjord skole og flerbrukshall 

Hallstyret er vel tilfreds med valget av tomt for skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

Hovedtrekkene i utkastet til reguleringsplan synes a gi hensiktsmessig arealdisponering  

og godt potensiale for ny skole og hall. Vi vil likevel kommentere noen saker, og påpeke 

enkelte forhold som vi ikke finner omtalt i planutkastet. , 

Pkt. 1: Planbestemmelsene legger til rette for bebyggelse i inntil 17 m høyde over 

terreng i område oU. Det er kanskje ment å være kote 17, som synes rimelig. (lsolert sett 

vil vi tro at hallens mønehøyde ikke overstiger 12m fra gjennomsnittlig  planert terreng 

ved hallen.) 

 

Pkt. 2: I planbeskrivelsen er det et avsnitt hvor flerbrukshallen omtales som et anlegg 

beliggende sør/sørøst for skolebygget.  Likevel skrives det, som naturlig er, at hallen må 

ligge nært opptil idrettsbanen. Det rette blir da at skolebygget legges sør for hallen, eller 

hallen nord for skolebygget. 

 

Pkt. 3: Det er en gjengs oppfatning at det vil være positivt for flere brukergrupper med 

en gang-/sykkelvei fra Strømsnes til skole, hall og idrettsanlegg langs straumen, dvs. 

uavhengig av fylkesveien.  En gang-/sykkelveitrase  kunne vært vist i plankartet gjennom 

området olA. Alternativt bør planbestemmelsene medta at opparbeidelse av gang-

/sykkelvei i olA er blant tillate tiltak i området. Likeens bør en trase vises eller tillates 

fra snuplassen sør for idrettsanlegget ned til straumen. 

 

Pkt. 4: Hvilken funksjon skal kjøreveien opp bakken nord for barnehagen ha i framtida? 

Etter hallstyrets mening tjener den ingen hensikt, bratt og smal som den er. Som vi har 



framholdt i en tidligere innsendt merknad til plansaken kan en ny adkomstvei bygges opp 

til skoleplatået fra fylkesveien. T-kryss med fylkesveien kan legges midt imellom nordre 

og søndre skoleadkomst, for så å gå i slyng med akseptable stigningsforhold opp til 

skoleområdet. Med en slik adkomst for biler kan nåværende skoletomt få endret bruk, og 

evt. selges (avhengig av regulert formal) . Nevnte kjørevei forbi barnehagen kan i denne 

situasjonen omreguleres til gang-/sykkelvei i øvre del. 

 

 

Vurdering/anbefaling: 

 

Angående pkt. 1: Flerbrukshallen vil mest sannsynlig bli liggende mellom kote 6 – 8. Det er 

estimert en gesimshøyde på maksimalt 17 m over gjennomsnittelig planert terreng. 

Angående pkt. 2: Den endelige plasseringen av byggene blir bestemt i byggesak. 

Angående pkt. 3: Gang- sykkelvei langs straumen blir tatt inn i overordnet kommuneplan som 

nå er under utarbeidelse. Rådmannen foreslår følgende endring i planbestemmelsene: 

  Følgende legges til § 4.2: 

  Det tillates opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra o_IA til o_FR1 

Angående pkt. 4. Forslaget tas til etterretning. Rådmannen vil presisere at eventuelle 

endringer av vei og arealformål i dette området må løses gjennom egen planprosess. 

 

 

Fauske Lysverk, 09.04.2015 

 
 Fauske Lysverk har følgende merknader:  

1. I tillegg til tidligere merknader gjøres det herved oppmerksom på at reguleringsplanen 

kommer i konflikt med eksisterende infrastruktur tilhørende Fauske Lysverk AS.  

 

 

Vurdering/anbefaling: 

Tilpassing av infrastruktur løses i byggesak. 

 

 

Faglig trafikkforum Fauske, 29.04.2015 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

Saken ble behandlet på møte i Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) den 29. april 2015 under 

Sak7/15. 

Det ble fattet følgende vedtak:  

 

«Faglig Trafikkforum Fauske anbefaler at alternativ 2 b blir brukt som 

utgangspunkt i forbindelse med det videre arbeidet med reguleringsplan for 

skole og flerbrukshall i Valnesfjord. FTF forventer å få saken tilbake på et 

senere tidspunkt. Varelevering og HC-kjøring inn til bygget, samt kryssing av 

vei, må ses på. I tillegg må det planlegges slik at det ikke blir behov for rygging 

(store kjøretøy) inne på området.» 

 

Vurdering/anbefaling: 

Parkering for funksjonshemmede og varelevering i tilknytning til bygget skal utredes i 

byggesak. 

 



Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 13.05.2015 

 

VEDTAK: 

Vi har ingen merknader enn at personer med funksjonsnedsettelser må få enkle og 

fremkommelige gang- og sykkelstier til/fra skole/ankomst/parkeringsområde.  Det 

forutsettes at parkering v/ankomst for de som ikke kan gå, må komme tydelig fram i 

videre planer. 

Hvor er det tenkt bilveier til bygninger fra bilvei/parkering for funksjonshemmede eller 

varetransport? 

 

Vurdering/anbefaling: 

Det er i bestemmelsene § 3.4 satt krav om at parkering for forflytningshemmede skal ha 

kortest mulig gangavstand til hovedinngangen. Plassering av bygninger, parkering i forhold til 

funksjonshemmede og varelevering utredes i byggesak. 

 

Fauske eldreråd, 19.05.2015 

 

VEDTAK: 

Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall 

i Valnesfjord. 

 

Vurdering/anbefaling: 

Ingen merknad. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det 

framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

 

Følgende legges til planbestemmelsen § 4.2: 

  Det tillates opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra o_IA til o_FR1 

 

 

PLUT-088/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Saken trekkes. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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HØRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR BY OG 

REGIONSENTERPOLITIKK 

   

 
Vedlegg: - Høringsbrev datert 10.06.2015 

- Høringsutkast planprogram – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2016-2025 

 

Sammendrag: 
 

Med utgangspunkt i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 og målområde 2 – Livskraftige 

lokalsamfunn og regioner skal det utarbeides en regional plan for by og regionsenterpolitikk i 

Nordland. I den forbindelse er det utarbeidet et planprogram som nå er ute til høring.  Områder 

som skal ha fokus er «regionsentrene skal være lokomotiver i livskraftige regioner». Fauske er 

en av de 10 byene i Nordland som har regionale funksjoner og kommer innunder strategi 1: 

Styrke regionsentrene som funksjonelle sentra. 

 

Regional plan for bypolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å 

styrke de 10 byene som i fylkesplanen pekt ut som å ha regionale funksjoner. 

Plantemaer som skal utredes er vekstkraft, attraktivitet, regionforstørring og samarbeid by og 

omland. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Følgende ønskes det tilbakemelding på :   

- er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet,  

- dekker beskrivelsen av de fire temaområdene de viktigste feltene for utforming av en    

   byspesifikk satsing / er tilnærmingen tilstrekkelig spisset 

- innspill på behov for ny kunnskap, herunder forsknings- og utredningsbehov,  

- kommentarer til organisering, prosess og medvirkning 

Formålene og beskrivelse av hvert plantema. 

 

Vekstkraft har som formål å skape vekst i sysselsetting, forsterket innovasjonskraft og skape flere 

arbeidsplasser. Beskrivelsen har med:  

-byen som nyskapende, kreativ og dynamisk 

-økt innvandring som er grunnen til at befolkningen i byene vokser  

-innovasjon og hvordan denne kan skapes  

- byens næringsstruktur 

Beskrivelse av temaet synes å være tradisjonelt næringsarbeid noe som er det viktigste i alt 

arbeid med å styrke byer og tettsteder og her finnes i dag mye materiale i den enkelte kommune. 

Fauske har kommunalt næringsselskap Fauna som jobber med denne type arbeid og er en ressurs 



på feltet. Her bør det også fokuseres på den offentlige tilretteleggingen og hvor langt den bør gå 

og hvilke fordeler det gir/ikke gir vedrørende nyetableringer og utvidelse av eksisterende 

bedrifter. 

 

Attraktivitet har med følgende: 

Stedets fysiske utforming 

Rammene som legges i arealbruk i samfunns- og arealplanleggingen 

Viktigste faktorene for bosettingsvalg  

Større boligfortetting og mindre klimagassutslipp 

Press på kulturminner   

Verdien av det frivillige arbeidet for byens kulturliv er lite dokumentert. 

Her har Fauske gjort en god del. Det som kan fokuseres på er å ta vare på byens kvaliteter 

/attraktivitet når man gjennomfører fortetting gjennom krav til uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad, 

byggelinjer og siktlinjer. Det er viktig å ta vare på kvaliteter som er i byen når presset på 

arealene blir større. 

 

Regionsforstørring har med utvidelse av lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud og måles som 

økt pendling.  

For Fauske kommune er dette et viktig tema. Som kjent ligger vi nært Bodø og dette medfører 

gode muligheter for å bo i Fauske og arbeide i Bodø. Her er det viktig med gode 

transportløsninger. Det er gjort mye, men en god del gjenstår. Valnesfjord ligger nært Bodø med 

gode buss og togforbindelser og med arealer til boligbygging.  

 

Samarbeid by og omland har med hvordan få til økt samarbeid mellom regionsentret og 

omegnskommunen innen næringsutvikling i egenregion.  

Her bør det sees på tjeneste/servicetilbudet i indre Salten. Mye av våre tjenester blir levert i 

Bodø, men her er potensiale for å kunne utføre flere tjenester i indre Salten.  

 

Enestående for Fauske som regionsenter, er at vi ligger bare 52 km fra Bodø by. Dette gir oss 

fordeler som nærhet til hovedflyplass og universitetet. Men det gir en del utfordringer som sterk 

konkurranse på handel. Nå har Fauske vært flink til å iverksette tiltak for møte denne sterke 

konkurransen. Tiltakene er kjøpesenter i sentrum, etablering av handelsparken, 

sentrumsutvikling og tilrettelegging av nye nærings- og handelsområder. Dette gjør at vi 

fungerer som et handelssenter. I framtida må Fauske utvikle seg videre for å kunne holde denne 

posisjonen. Denne planen kan være et viktig virkemiddel. 

 

Utredningsbehov 

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for å kunne planlegge slik at man sikrer gode og 

framtidsrettede løsninger og at avgjørelsene ligger så tett opp til den faktiske situasjon som 

mulig. Det foreligger allerede mye kunnskap gjennom analyser, statistikk og utredninger. Det 

som kunne vært nyttig er å samordne denne slik at det blir et godt verktøy i planleggingen av 

regionsentrene

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Planprogrammet er kort og oversiktlig. Det har med de viktigste utfordringene som det 

må arbeides med. 

For Fauske som regionsenter er det viktig at en slik plan har særlig fokus på utfordringer 

som tjenestetilbud, samferdsel, logistikknutepunkt, handel og innovasjon innen 

næringsutvikling. 



 

Fauske kommune ber om å få delta i det videre arbeidet gjennom å delta i de gruppene 

som er skissert i planprogrammet.   

 

 

PLUT-089/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Planprogrammet er kort og oversiktlig. Det har med de viktigste utfordringene som det 

må arbeides med. 

For Fauske som regionsenter er det viktig at en slik plan har særlig fokus på utfordringer 

som tjenestetilbud, samferdsel, logistikknutepunkt, handel og innovasjon innen 

næringsutvikling. 

 

Fauske kommune ber om å få delta i det videre arbeidet gjennom å delta i de gruppene 

som er skissert i planprogrammet.   

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    
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NYE VEI- OG OMRÅDENAVN I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Skrivemåten av bruksnavn, gnr. 94, bnr. 2 

 

Saksopplysninger: 

 

Flere fritidseiendommer i kommunen mangler fremdeles et områdenavn. Kartet er grundig 

gjennomgått for å få fanget opp hytter som ligger i avsidesliggende strøk. 

 

Basert på tilbakemelding fra grunneier tilhørende gnr. 94, bnr. 2 foreslår rådmannen skrivemåten 

Nordalen, i bestemt form. 

 

Angående Muorkkejávrre i Sulitjelma. Den norske skrivemåten er Eidevatnet, men dette navnet 

blir ikke benyttet av personer med lokal tilknytning. Rådmannen forslår derfor områdenavnet 

Muorkivatnet med samisk parallellform Muorkkejávrre. 

 

Vei fra Ny-Sulitjelma opp til Storelvvatnan får navnet Tverrfjellveien. 

Etter forslag fra Wenche Spjelkavik foreslår rådmannen å endre Hankenveien til Hankenlia. 

 

 

Det foreslås følgende områdenavn: 

 

Vann: 

Muorkivatnet 

Elidavatnet 

Nermivatnet 

Maritvatnet 

Stengvatnet 

Lomtjønna 

Knubbtjønna 

Hellarmovatnet 

Grønlivatnet 

Botnvasstjønnene 

Sætervatnet 

Halsvatnet 

Nordskarvatnet 

Drogvatnet 

Hansvatnet 

 



Andre terrengformer: 

Hellarmo 

Nordalen 

Korsådalen 

Melkerdalen 

Munnamodalen 

Lusbakken 

Bjørnhågen 

Solvollen, bruksnavn tilhørende 102/36 

Tjønnhågen 

Djupvika 

Krubblihaugen 

Olånsodalen 

 

Nytt veinavn: 

Tverrfjellveien 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i Fauske kommune, jf. 

Stadnamnloven § 5: 

 

 Nytt områdenavn Muorkivatnet med samisk parallellform Muorkkejávrre 

 Nytt områdenavn Elidavatnet 

 Nytt områdenavn Nermivatnet 

 Nytt områdenavn Maritvatnet 

 Nytt områdenavn Stengvatnet 

 Nytt områdenavn Lomtjønna 

 Nytt områdenavn Knubbtjønna 

 Nytt områdenavn Grønlivatnet 

 Nytt områdenavn Botnvasstjønnene 

 Nytt områdenavn Sætervatnet 

 Nytt områdenavn Halsvatnet 

 Nytt områdenavn Nordskarvatnet 

 Nytt områdenavn Drogvatnet 

 Nytt områdenavn Hansvatnet 

 Nytt områdenavn Hellarmo 

 Nytt områdenavn Nordalen 

 Nytt områdenavn Korsådalen 

 Nytt områdenavn Melkerdalen 

 Nytt områdenavn Munnamodalen 

 Nytt områdenavn Lusbakken 

 Nytt områdenavn Bjørnhågen 

 Nytt områdenavn Solvollen 

 Nytt områdenavn Tjønnhågen 

 Nytt områdenavn Djupvika 

 Nytt områdenavn Krubblihaugen 

 Nytt områdenavn Olånsodalen 



 Nytt veinavn Tverrfjellveien 

 Veinavnet Hankenveien endres til Hankenlia 

 

 

PLUT-090/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremsettes følgende forslag til nye vei- og områdenavn i Fauske kommune, jf. 

Stadnamnloven § 5: 

 

 Nytt områdenavn Muorkivatnet med samisk parallellform Muorkkejávrre 

 Nytt områdenavn Elidavatnet 

 Nytt områdenavn Nermivatnet 

 Nytt områdenavn Maritvatnet 

 Nytt områdenavn Stengvatnet 

 Nytt områdenavn Lomtjønna 

 Nytt områdenavn Knubbtjønna 

 Nytt områdenavn Grønlivatnet 

 Nytt områdenavn Botnvasstjønnene 

 Nytt områdenavn Sætervatnet 

 Nytt områdenavn Halsvatnet 

 Nytt områdenavn Nordskarvatnet 

 Nytt områdenavn Drogvatnet 

 Nytt områdenavn Hansvatnet 

 Nytt områdenavn Hellarmo 

 Nytt områdenavn Nordalen 

 Nytt områdenavn Korsådalen 

 Nytt områdenavn Melkerdalen 

 Nytt områdenavn Munnamodalen 

 Nytt områdenavn Lusbakken 

 Nytt områdenavn Bjørnhågen 

 Nytt områdenavn Solvollen 

 Nytt områdenavn Tjønnhågen 

 Nytt områdenavn Djupvika 

 Nytt områdenavn Krubblihaugen 

 Nytt områdenavn Olånsodalen 

 Nytt veinavn Tverrfjellveien 

 Veinavnet Hankenveien endres til Hankenlia 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I NORDLAND - SØKNAD OM 

TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL MED HELIKOPTER I 

FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

   

 
Vedlegg: Klage fra Naturforbundet i Nordland dat. 12.8.2015, mottatt 14.8.2015 

Sak 80/15 i Planutvalget 

 

Sammendrag: 
Naturvernforbundet i Nordland har levert klage på vedtak om transport/graving av kabelgrøft i 

forbindelse med innlegging av strøm i hytte i Daja.   Klagen er datert 12. august, mottatt den 14. 

august 2015. Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland, men skal behandles av Planutvalget 

først. 

 

Saksopplysninger: 

Planutvalget vedtok i sak 80/15 å innvilge søknad om dispensasjon for graving av kabelgrøft i 

forbindelse med innlegging av strøm på hytte i Daja.  

 

Naturvernforbundet ble gjort kjent med saken via Saltenposten den 21. juli 2015.  Klagen er 

mottatt den 14. august 2015, den er datert 12. august, på dagen 3 uker etter at saken ble publisert 

i Saltenposten. På grunn av ferietid ol anser Rådmannen at klagen er kommet inn innenfor fristen 

og saken legges fram for Planutvalget. 

 

Forvaltningslovens § 29 som omhandler klagefrister, lyder: 

 

«Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part.  Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har 

fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.  Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en 

rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det 

tidspunkt vedtaket ble truffet. 

…» 

 

Det er sendt brev til søker og gitt vedkommende mulighet til å uttale seg i saken. Søker opplyser 

at tiltaket ikke er utført. 

 



Naturvernforbundet i Nordland krever at saken gis oppsettende virkning slik at Fylkesmannen 

har tid til eventuell lovlighetskontroll dersom ikke kommunen tar klagen til følge. 

 

Klagen inneholder ingen nye opplysninger i saken. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Tiltaket er ikke gjennomført og saken kan dermed gis oppsettende virkning dersom kommunen 

ikke tar klagen til følge. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge.  Dersom Planutvalget ikke gir klager medhold, gis klagen 

oppsettende virkning inntil klagebehandlingen er sluttført hos Fylkesmannen. 

 

 

PLUT-091/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det vært 

en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til strømkabler 

til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det vært 

en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til strømkabler 

til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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KLAGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I 

UTMARK 

   
Vedlegg: Klage fra Naturforbundet i Nordland dat. 12.8.2015, mottatt 14.8.2015 

Sak 81/15 i Planutvalget 

 

Sammendrag: 
Naturvernforbundet i Nordland har levert klage på ovennevnte sak.  Klagen er datert 12. august, 

mottatt den 14. august 2015. Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland, men skal behandles av 

Planutvalget først. 

 

Saksopplysninger: 

Planutvalget vedtok i sak 81/15 å innvilge søknad om dispensasjon for graving av kabelgrøft i 

forbindelse med innlegging av strøm på hytte ved Rundvatnet.  

 

Naturvernforbundet ble gjort kjent med saken via Saltenposten den 21. juli 2015.  Klagen er 

mottatt den 14. august 2015, den er datert 12. august, på dagen 3 uker etter at saken ble publisert 

i Saltenposten. På grunn av ferietid ol anser Rådmannen at klagen er kommet inn innenfor fristen 

og saken legges fram til behandling i Planutvalget. 

 

Forvaltningslovens § 29 som omhandler klagefrister, lyder: 

«Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part.  Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har 

fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.  Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en 

rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det 

tidspunkt vedtaket ble truffet. 

…» 

 

Det er sendt brev til søker og gitt vedkommende mulighet til å uttale seg i saken. 

Ved fristens utløp er det ikke mottatt tilbakemelding fra søker, annet enn at tiltaket er utført. 

 

Naturvernforbundet i Nordland krever at saken gis oppsettende virkning slik at Fylkesmannen 

har tid til eventuell lovlighetskontroll dersom ikke kommunen tar klagen til følge. 

 

Klagen inneholder ingen nye opplysninger i saken. 

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Klagen tas til følge. Dersom Planutvalget ikke gir klager medhold, gis klagen oppsettende 

virkning inntil klagebehandlingen er sluttført hos Fylkesmannen. 

 

 

PLUT-092/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det vært 

en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til strømkabler 

til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til ikke til følge. 

Fauske kommune er restriktiv i forhold til motorferdsel i utmark. 

I gjeldende område som oppfatter et utbygd område med flere hundre hytter, har det vært 

en praksis i kommunen at hytteeiere har fått tillatelse til graving av grøfter til strømkabler 

til sine hytter. 

Med bakgrunn i dette er gitt dispensasjon i denne sak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   

 
Vedlegg: -Søknad m/vedlegg datert 26.8.2015 

-Kartutsnitt 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ole Øren, Fauske, om dispensasjon til graving av 

brønn med minigraver. Minigraveren skal kjøres fram til hytta fra like før Skihytta, sti ned til 

lysløypa som ligger like ved hytta. 

 

Saksopplysninger: 

Søknaden gjelder framkjøring av minigraver, samt graving av brønn v/hytte som ligger ca 200 m 

fra Skihytta.  Transporten skal foregå på sti (gangvei) ned til hytta, jfr vedlagte kartutsnitt. 

Det skal graves bønn like ved hytta. Graving av brønn skal skje på hyttetomta og selve gravingen 

kan skje uten dispensasjon, søker må kun innhente tillatelse fra grunneier til festetomta.  Det er 

selve framkjøringen som det må foreligge dispensasjon for. 

 

Ferdsel på barmark er ikke tillatt i hht motorferdselloven.  Saken må behandles etter § 6 i 

motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag. 

§ 6 i loven lyder slik: 

«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy eller 

luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.  Kommunen kan 

sette vilkår for tillatelsen.  Kommunens vedtak kan klages til fylkesmannen.»  

 

§ 6 i nasjonal forskrift heter det i tillegg: «…dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke 

knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.» 

 

Etablering av brønn i utmark er ikke søknadspliktig i hht Plan- og bygningsloven. 

 

Ørens hytte ligger i et hytteområde med forholdsvis tett bebyggelse og like i nærheten av 

lysløypa.  

 

Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen har en svært restriktiv holdning til å innvilge dispensasjon for all motorferdsel på 

barmark. Denne praksisen følger Rådmannen også i denne saken. 

 

Kjøring på barmark setter spor i naturen som det tar mange år før de forsvinner. 



 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til §12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Det tar lang tid før sporene er borte selv 

om det er glattet til og ryddet opp. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak vil sette spor i 

naturen.  Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette skape presedens og barmarkferdsel 

vil kunne øke i omfang.   

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Det er her søkt om ferdsel på barmark.  Dette vil lage spor i naturen som det tar lang tid å lege. 

Graving for hånd er mest skånsom for naturmiljøet. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Graving for hånd er det meste skånsomme.  

 

På bakgrunn av dette, legges saken fram med følgende innstilling: 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 avslås søknad fra Ole Øren, Fauske, om dispensasjon 

for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i forbindelse med graving av brønn. 

 

Dispensasjon til kjøring med minigraver på barmark vil skape presedens og vil øke 

barmarkferdselen. 

 

 

 

PLUT-093/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Kathrine Moan Larsen (FL): 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges søknad fra Ole Øren, Fauske, om 

dispensasjon for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i forbindelse med graving 

av brønn. 

 

Dispensasjon innvilges for transport langs etablert sti. Søker må reparere eventuelle 

skader i terrenget. 

 

 



FL’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges søknad fra Ole Øren, Fauske, om 

dispensasjon for kjøring av minigraver fram til hytte, ca 200 m, i forbindelse med graving 

av brønn. 

 

Dispensasjon innvilges for transport langs etablert sti. Søker må reparere eventuelle 

skader i terrenget. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
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SØKNAD OM TRANSPORT AV GRAVER OG Å LEGGE UT KABEL MED 

HELIKOPTER I FORBINDELSE MED STRØM TIL HYTTETOMT 

   

 
Vedlegg: - Søknad fra Bård Erik Olsen, datert 31. august 2015 

- Sak 81/15 

 

Saksopplysninger: 

Fauske kommune har mottatt ny søknad fra Bård Erik Olsen, Fauske, om dispensasjon til å 

frakte inn hyttematerialer til hyttetomt i Daja.  Grunnen til dette er at han ikke fikk mulighet for 

transport som han ble innvilget i sak 81/15 innenfor tidsrammen som var satt til 15. august 2015.  

 

Olsen søker nå om inntil 10 flyginger i tidsrommet uke 37 til og med uke 41 (7. september til 11. 

oktober 2015). 

 

For øvrig gjelder samme saksopplysninger som gitt i sak 81/15. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Henviser til sak 81/15. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift innvilges inntil 

10 turer med helikopter for frakting av byggematerialer til uthus.  Transporten skal 

foregå fra parkeringsplassen i Daja til hyttetomta. Det settes følgende vilkår: 

 

4) Transporten må foregå i tidsrommet 7. september - 11.oktober 2015 mellom kl 

07:00 og kl 22:00. 

5) Balvatn Reinbeitedistrikt må varsles om tidspunkt før transporten skjer. 

6) Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 

 

PLUT-094/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven og nasjonal forskrift innvilges inntil 



10 turer med helikopter for frakting av byggematerialer til uthus.  Transporten skal 

foregå fra parkeringsplassen i Daja til hyttetomta. Det settes følgende vilkår: 

 

1) Transporten må foregå i tidsrommet 7. september - 11.oktober 2015 mellom kl 07:00 

og kl 22:00. 

2) Balvatn Reinbeitedistrikt må varsles om tidspunkt før transporten skjer. 

3) Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  
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AMUNDSEN EIENDOM AS - OVERDRAGELSE AV TOMTER PÅ KROKDALSMYRA 

   

 
Vedlegg: Kartskisse datert  

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune solgte i 2010 og 2011 tomteareal på Krokdalsmyra til Amundsen Eiendom AS. 

På grunn av dårlige grunnforhold/avrenningsproblematikk på deler av arealet vedtok kommunen 

å kjøpe tilbake ca 3 dekar. Tilbakekjøpet er ikke gjennomført, Amundsen Eiendom AS 

aksepterer ikke at bedriften skal dekke alle omkostninger ved tilbakekjøpet. 

 

Saksopplysninger: 

 

Historikk: 

 

F-sak 83/10: 
Tilsagn til Amundsen Eiendom om kjøp av ca 5 dekar.  

Kjøp gjennomført. Gnr 103 bnr 1582 og 1583 

  

F-sak 16/11: 
Tilsagn til Amundsen Eiendom om kjøp av ca 1,2 dekar 

Kjøp gjennomført. Gnr 103, bnr 1584 og 1585 

  

F-sak 60/11: 
Tilsagn til Amundsen Eiendom om kjøp av ca 1,6 dekar. 

Kjøp ikke gjennomført. Parsellen har fått gnr 103 bnr 1589. 

  

F-sak 4/12:  
Tilbakekjøp av tomteareal, ca 3 dekar. 

Ikke oppgjort. Amundsen Eiendom aksepterer ikke at bedriften skal dekke alle omkostninger ved 

tilbakekjøpet. 

  

Sak 36/15 (Planutvalg): 
Det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 3 dekar stor tomt på 

Krokdalsmyra, areal under regulering (Terminalveien øst).  

 



Amundsen Eiendom AS har i flere henvendelser og møter med Fauske kommune bedt om at 

saken blir vurdert på nytt og at omkostningene ved tilbakeskjøting må bæres av kommunen.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Saken om tilbakekjøp av ikke byggbart areal på Krokdalsmyra har pågått over flere år, 

Amundsen Eiendom AS finner det urimelig at bedriften skal dekke alle omkostninger ved 

tilbakeføring av ubrukbart areal til kommunen.  

 

Bedriften har søkt om erstatningstomt innenfor område under regulering (Terminalveien øst).  

Planutvalget har i sak 36/15 gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for salg av ca 3 

dekar stort areal. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Amundsen Eiendom AS gjennomfører kjøp av gnr 103 bn r 1589 og betaler 

kjøpesum og omkostninger, jfr F-sak 60/11. 

 

2. Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 fra Amundsen Eiendom AS i hht 

kartskisse datert 01.09.2015 til pris kr 80,- pr m
2
. Kommunen bærer alle 

kostnader ved overskjøtingen. 

 

3. Det gjennomføres fradeling av ca 3 dekar stor tomt innenfor Terminalveien øst, 

jfr sak 36/15. Pris pr m
2
 settes til kr 80,-. Amundsen Eiendom AS betaler 

kjøpesum og omkostninger.  

 

 

PLUT-095/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Amundsen Eiendom AS gjennomfører kjøp av gnr 103 bn r 1589 og betaler 

kjøpesum og omkostninger, jfr F-sak 60/11. 

 

2. Fauske kommune kjøper tilbake 2.957 m
2
 fra Amundsen Eiendom AS i hht 

kartskisse datert 01.09.2015 til pris kr 80,- pr m
2
. Kommunen bærer alle 

kostnader ved overskjøtingen. 

 

3. Det gjennomføres fradeling av ca 3 dekar stor tomt innenfor Terminalveien øst, 

jfr sak 36/15. Pris pr m
2
 settes til kr 80,-. Amundsen Eiendom AS betaler 

kjøpesum og omkostninger.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  
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OMLEGGING RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET - TRASEVALG 

   

 
Vedlegg: 1. Brev datert 27.8.2015 fra Statens Vegvesen 

 

 

Kommunestyret har tidligere i sin sak nr. 16/14 bl.a. behandlet oppstart av planarbeid for en 

omlegging av Rv 80 fra Klungset til Vestmyra.. 

 

Arbeidet med en reguleringsplan er igangsatt i hht dette. 

 

Underveis i planprosessen er det kommet et innspill fra firma SA Anlegg AS som omfattet nytt 

alternativ for trasevalget for omleggingen av RV 80 fra Klungset. Alternativet er betegnet som 

linje B. Det er presentert for Statens Vegvesen og deres vurderinger av foreliggende alternativer 

framgår av vedliggende brev. 

 

Rådmannen viser til Statens Vegvesen konklusjon om at en utredning av ny trase (linje B) vil 

kreve nye grunnundersøkelser samt en påfølgende ny planprosess med tekniske og økonomiske 

beregninger. I tillegg hersker det usikkerhet med spørsmålet om kryssing av jernbanetraseen.  

 

Rådmannen vil også legge til at et nytt trasevalg (linje B) vil forsinke omleggingen av RV 80 

ytterligere og vil nødvendigvis ikke redusere gjennomgangstrafikken i Fauske sentrum som 

ønsket. Rådmannen registrerer også at næringslivet i Fauske på flere områder har «innrettet seg» 

i forhold til kommunens nåværende valg av trase. 

 

Rådmannen understreker også at vi ved å velge dette alternativet ikke påvirker fremtidig valg av 

trase for ny E 6 utenom Fauske. 

 

Rådmannen er svært fornøyd med det initiativ som SA Anlegg har kommet med i denne 

prosessen og vil gi ros for deres konstruktive og positive innspill for utvikling av Fauske 

kommune. 

 

Imidlertid vil rådmannen med bakgrunn i Statens Vegvesen skriv av 27 august tilrå at 

planlegging av ny trase fortsetter iht opprinnelig valg, dvs linje A i vedlagte kart.

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Det videre planarbeidet for ny trase for RV 80 fra Klungset fortsetter iht opprinnelig 

trase, jfr linje A i vedlagte kart. 



 

 

PLUT-096/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det videre planarbeidet for ny trase for RV 80 fra Klungset fortsetter iht opprinnelig 

trase, jfr linje A i vedlagte kart. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef stab til videre forføyning    
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103/1523 - BARSTRAND EIVIND OG SYNNØVE - SØKNAD OM ENDRET 

UTKJØRING 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad om endret utkjøring m/kartutsnitt datert 11. mai 2015 

2. Uttalelse fra Enhet VVA datert 27.5.2014 

3. Uttalelse fra Faglig Trafikkforum Fauske, datert 23.6.15 

4. Sakspapir fra sak 78/09 i Planutvalget og 6/9 i Klagenemnda 

5. Kopi av gjeldende reguleringsplan 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand om endret utkjøring fra 

sin eiendom i Nedre Hauan vei 7 B. Det søkes om ny utkjøring fra eiendommen, ca 55 meter 

langs g/s-vei og innkjøring via busslomme i Rognveien (tidigere Bjørkveien). 

Barstrand søkte også i 2009 om endret utkjøring fra sin eiendom.  Det ble gitt avslag i 

Planutvalget, sak 78/09, og saken ble påklaget.  Klagenemnda opprettholdt Planutvalgets vedtak. 

 

Saksopplysninger: 

 

Deler av saksutredningen som ble laget i forbindelse med vedtaket i Planutvalgets/Klagenemnda 

i 2009 blir brukt også i denne saken i og med at den beskriver historikk og planprosess i 

forbindelse med det arbeidet som ble gjort under utarbeidelse av reguleringsplan Utvidelse nedre 

Hauan.  Planen ble vedtatt i kommunestyret den 30. mai 1996, K-sak 168/96.  Den er ikke endret 

siden da. 

 

Historikk: 

Hensikten med planen var å legge til rette for nye boligtomter i nedre Hauan samt redusere antall 

avkjørsler på strekningen fra Fauske postterminal til kryss Rognveien (tidligere 

Bjørkveien)/Gryttingveien.  

 

I planprosessen var det spesiell fokus på trafikksikkerheten på Terminalveien (tidligere 

Grønåsveien) /kryss Jernbanebrua/Rognveien(tidligere Bjørkveien) samt deler av Rognveien. 

Det var ikke ønskelig med adkomster direkte ut i hovedvegen Terminalveien (tidligere 

Grønåsveien)/Rognveien. Dette var et av hovedmålene i forbindelse utarbeidingen av planen. 

 

Med bakgrunn i dette fikk eiendommene langs Terminalveien (Grønåsveien) regulert sine 

adkomster til Nedre Hauan vei. Dette medførte protester fra berørte tomte-eiere. Protestene ble 

ikke tatt til følge.  

Planvedtaket ble påklaget. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. 



 

Videre fikk boligeiendommen gnr. 103 bnr 1492 samt kommunal tomt (nå gnr. 103 bnr. 1522 og 

bnr. 1523) adkomst til Nedre Hauan vei via regulert gang-/sykkelveg. Dette etter en grundig 

vurdering av fordeler/ulemper ved bruk av regulert gang-/sykkelveg som boligadkomst veid opp 

mot et ikke ønske om direkteadkomst ut på hovedveien (Rognveien, tidligere Bjørkveien). 

Byggmester Sten Andersen ervervet boligtomen gnr. 103 bnr. 1522 i 2004. Eiendommen fikk i 

hht stadfestet reguleringsplan adkomst via regulert gang-/sykkelveg opp til Nedre Hauan vei.  

 

Det ble innvilget byggetillatelse for et vertikaldelt to-leilighetshus. Framlagt situasjonsplan viste 

garasjeplassering. (Denne er identisk med dagens situasjon). Garasjene ble ikke oppført av Sten 

Andersen.  

 

Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522 ble i 2005 delt i 2 eiendommer (ny eiendom gnr. 103 bnr. 

1523). Denne har vegrett over avgivers eiendom.   

 

Etter ferdigstillelse av leilighetshuset solgte byggmester Sten Andersen leilighetene. 

 

Eiendommen gnr. 103 bnr. 1522/1523 ble bebygd i hht stadfestet reguleringsplan, og det må 

formodes at kjøperne var kjent med de reguleringstekniske forhold vedrørende eiendommene. 

 

Dagens situasjon: 

1) Kjøpesenteret på Krokdalsmyra er etablert.  Det inneholder flere forretninger, samt et 

treningssenter 

2) Finneidlia 2 er etablert med 30 opparbeidede tomter, hvorav 24 er solgt. 

3) Det er opparbeidet 26 tomter i Greplyngveien, her er 19 solgt. 

4) Det er etablert gjennomkjøringsvei fra Finneid til Fauske gjennom dette området. 

 

Siden forrige gang saken ble behandlet er det solgt til sammen 43 tomter som har adkomst via 

Rognveien.  Dette genererer adskillig mer trafikk gjennom området enn tidligere.  

 

Gang/sykkelvei er etablert fra Hauanbrua langs Terminalveien til Holtanveien.  

 

Det er etablert busstopp mellom Hauanbrua og X Gryttingveien/Rognveien på areal som er 

definert i reguleringsplanen som offentlig trafikkareal og er en mindre endring av planen.  

 

Saksbehandling: 

Saken har vært behandlet i Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) som er et rådgivende organ når 

det gjelder trafikkfaglige spørsmål.  De fraråder at søknaden innvilges. 

Enhet VVA har også hatt saken til uttalelse.  De er negative til søknaden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannen har i sin saksforberedelse forholdt seg til vedtatt reguleringsplan.  Denne legger 

føringer for de trafikale forhold i området. En endring av planen til fordel for søker kan/vil skape 

presedens for andre beboere i området som ønsker ny/letter adkomst via g/s-vei og busstopp, bl a 

kan dette gjelde 6-mannsbolig i Nedre Hauan vei 3. 

En slik endring medfører endring av planens funksjon og ny reguleringsplan må utarbeides. 

 

Rådmannen er meget kritisk til en slik endring av dagens avkjørselsforhold i angjeldende 

område.  



 

Rognveien er som tidligere nevnt en sterkt belastet/trafikkert veg. Det samme gjelder 

vegstrekningen fra X Hauanbrua/Rognveien retning Krokdalsmyra (Terminalveien). Denne 

vegstrekningen har fått en betydelig økning i trafikkbelastningen i forbindelse med etablering av 

kjøpesenter/treningssenter på Krokdalsmyra.  For å ivareta myke trafikkanters ferdsel på  

strekningen er det bygd fortau fra Hauanbrua langs Terminalveien til X 

Terminalveien/Holtanveien, dette iflg rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan Hauanbakken 

(Prosjekt bygging av ungdomsboliger i Sjåheia vestre). 

 

Både Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) og Enhet VVA er negative til at søknaden innvilges, jfr. 

vedlegg. 

 

Fauske kommunestyre skal den 27. august behandle saken «Ny skolestruktur – prosjekt skolevei 

– trafikksikkerhet.»  I de registreringene som er foretatt av Statens Vegvesen i forbindelse med 

trafiksikker skolevei, er X Hauanbrua/Rognveien  

en strekning som elevene opplever som et skummelt kryss, det samme gjelder X 

Gryttingveien/Rognveien.  Rognveien skal benyttes som skolevei for barn fra Hauan østre og det 

er dermed meget uheldig at g/s-vei og busstoppet skal benyttes som adkomstvei til eiendommen.   

 

Dagens adkomst til eiendommen er via regulert g/s-vei hvor det i dag er betydelig trafikk av 

skolebarn. Når trafikksikkerhetstiltakene i forbindelse med «Prosjekt skolevei» blir etablert, vil 

denne g/s-veien bli mindre brukt i og med at det nye g/s-veinettet fra Hauan vestre blir lagt 

lenger vest og videre over Terminalveien/Eiaveien til kulvert under  

E6 v/Nico til Vestmyra skole. 

 

Selv om området er oversiktlig, er det stor trafikk i mange retninger og trafikkbildet vil bli mer 

uklart med innkjøring via busslomme og kjøring på g/s-vei. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Søknad fra Synnøve og Eivind Barstrand om endret utkjøring fra sin eiendom i Nedre 

Hauan vei 7 B avslås. 

 

Avslaget er hjemlet i vedtatt reguleringsplan for Utvidelse nedre Hauan, jfr  Plan- og 

bygningsloven § 12 – 1.  

G/S-veien det søkes benyttet som adkomstvei er i tillegg en del av «Prosjektet skolevei». 

 

 

PLUT-097/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Planutvalget dro på befaring. 

 

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Planutvalget utsetter sak til neste planutvalgsmøte. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Planutvalget utsetter sak til neste planutvalgsmøte. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FLYTTING AV SNEKKERVERKSTEDET PÅ 

JAKOBSBAKKEN 

   

 
Vedlegg: Uttalelse fra Nordland Fylkeskommne 

                 Klage på vedtak fra Nordland Fylkeskommune 

 

 

Sammendrag: 
Søknad om flytting / riving og gjenoppbygging  av Snekkerverkstedet på Jakobsbakken ble 

mottatt 04.03.0215. Saken ble i planutvalgmøte godkjent med positivt vedtak. 

Saken ble påklaget av Nordland Fylkeskommune i brev av 26.05.2015. Videre ble det foretatt 

befaring på Jakobsbakken den 07.08.2015 der Søker, Kommunens representanter, Planutvalg og 

Fylkeskommune m.fl. deltok.  

 

Saksopplysninger: 
 

Fjellfarer As v/ Mona Mosti søkte om riving/gjenoppbygging av snekkerverkstedet på 

Jakobsbakken. Kommunens planutvalg godkjente planene, men Nordland Fylkeskommune, 

Kulturminner i Nordland, ved Kari Torp Larsen, har påklaget vedtaket. Ved befaring på 

Jakobsbakken ble det konstatert at Snekkerverkstedet er i relativt god forfatning, bortsett fra 

utvendig kledning som trenges å byttes. Flytting av bygningen ble av Fylkeskommunen vurdert å 

være i strid med gjeldende bestemmelser for Jakobsbakken. Likeledes er bygningen i slik stand 

at denne lett kan restaureres uten at annet enn utvendig kledning, samt kanskje noe av 

bindingsverk under et vindu må byttes.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

I medhold av FVL § 28 tas klagen fra Nordland Fylkeskommune til følge. 

 

 

PLUT-098/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I medhold av FVL § 28 tas klagen fra Nordland Fylkeskommune til følge. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK 

   
Vedlegg: - Søknad om dispensasjon fra Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag, dat. 03.09.2015 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag v/leder Ken-André 

Johansen, Fauske, om dispensasjon for kjøring med ATV i forbindelse med fraktinga av 

materialer til reparasjon av bru over Melkerdalselva. 

 

Saksopplysninger: 
Søknaden gjelder transport av materiell og utstyr fra Vatnbygda og til Melkerdalen.  Det søkes 

om 4 turer.  De skal kjøres på eksisterende sti, en gammel hestevei. 

 

Brua ble skadet av vinterflom.  To av bruas fundamenter og noe av selve brua er ødelagt.  Brua 

må heves på midtre og nordre fundament. Det må også støpes nye fundamenter.  

 

Utmarkslaget fikk innvilget SMIL-midler i forbindelse med bygging av brua over 

Melkerdalselva og de ble da forpliktet til å foreta nødvendig vedlikehold av brua. 

 

Melkerdalselva har normalt stor vannføring og en kan ikke krysse elva tørrskodd uten å benytte 

brua. 

  

Ferdsel på barmark som omsøkt er ikke tillatt i hht motorferdselloven.  Saken må behandles etter 

§ 6 i motorferdselloven og § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. 

§ 6 i loven lyder slik: 

«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy eller 

luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. 

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom.  Kommunen kan 

sette vilkår for tillatelsen.  Kommunens vedtak kan klages til fylkesmannen.»  

 

§ 6 i nasjonal forskrift heter det i tillegg: «…dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke 

knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.» 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold 

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til §12.  



 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Vi vet at ferdsel på barmark kan sette spor i terrenget.  Denne ferdselen skal foregå på en etablert 

sti (gammel hestevei) og omfanget er lite.  

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i 

naturen.  Omfanget er imidlertid lite og arbeidet som skal utføres er viktig å få utført før frosten 

setter inn. Fauske kommune anser kunnskapene så gode at det ikke anses som nødvendig med 

tiltak som kan hindre utforutsette skader. 

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Det er her søkt om ferdsel på barmark.  Tiltaket er lite i omfang, og et enkelttilfelle som vil 

komme allmenheten til gode. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Det er her søkt om ferdsel på barmark.  Tiltaket er lite i omfang, men viktig å få utført før snøen 

kommer, slik at transport med snøskuter, som i dette tilfellet vil være meste skånsomt, ikke er 

aktuelt. 

 

Vurdering i hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag: 

Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring.  Tiltaket er viktig å få gjennomført før høsten, 

slik at transport med snøskuter, som ville være det mest skånsomme for terrrenget, ikke er mulig 

i denne saken.  

 

På bakgrunn av dette, legger Rådmannen saken fram med følgende innstilling: 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag § 6, innvilges Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag inntil 4 turer 

med ATV for transport av materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av bru over 

Melkerdalselva.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Transporten skal foregå fra Vatnan, etter eksisterende sti fram til Melkerdalen, jfr 

vedlagte kartutsnitt.  

2. Transporten må være utført innen utgangen av september 2015 og foregå mellom kl 

07:00 og kl 24:00. 

3. Søker har ansvaret for å informere Duokta Reinbeitedistrikt om når transporten skal 

skje.  

 

 

PLUT-099/15 VEDTAK-  08.09.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Med hjemmel i motorferdselloven § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag § 6, innvilges Finneid- og Vatnbygda Utmarkslag inntil 4 turer 

med ATV for transport av materialer og utstyr i forbindelse med reparasjon av bru over 

Melkerdalselva.  Det settes følgende vilkår: 

 

1. Transporten skal foregå fra Vatnan, etter eksisterende sti fram til Melkerdalen, jfr 

vedlagte kartutsnitt.  

2. Transporten må være utført innen utgangen av september 2015 og foregå mellom kl 

07:00 og kl 24:00. 

3. Søker har ansvaret for å informere Duokta Reinbeitedistrikt om når transporten skal 

skje.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


