
Møtebok Fauske Kommune  

   

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG 
 

Møtedato: 24.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 016/16 - 025/16 

Møte nr: 2/2016 Til kl. 14:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Kjetil Sørbotten, Svein Roger Bådsvik, Janne Hatlebrekke, Håvar Olsen. 

 

Varamedlemmer: 

Sverre Hagen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef stab, enhetsleder plan/utvikling, økonomisjef, saksbehandler 

motorferdsel, byggesaksbehandler, enhetsleder VVA, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 25.11.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Kjetil Sørbotten 

utvalgsleder representant representant 

 

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

 

Utskrift er foretatt den  25.11.15  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Orientering om motorferdsel i utmark ved Lise Gunn Hansen 

 Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov med Arn Kyrre Jakobsen 

 Orientering om budsjett 2016 ved Kariann Sørdahl 

 Industriområdet i Sulitjelma. Har invitert til møte med grunneiere på torsdag. Har 

beregnet kostnader på bom og stenge adkomstveier til området. Beløpet er på ca. 

60.000. Ser også på kostnader med fjerning av smeltehytta. 

 Riving av hus i Sulitjelma. Har fått juridisk bistand av advokat Thomas Benson. 

Holder nå på med kartlegging. Skal følge opp før året er omme. 

 

Orienteringer fra utvalgsleder: 



 Skal ha møte med direktoratet for mineralforvaltning 3. desember kl. 11.00. Hele 

planutvalget bør delta. 

 Forhandlingsmøte med Rugås industrier og Østbø. Kom fram til løsning – 2 

alternativer går til partene. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Janne Hatlebrekke (AP) stilte følgende spørsmål: 

1. Vil leder VVA være tilgjengelig under betalingssatser VVA? 

2. Trafikksikkerhet med Statens vegvesen 

 

Svar på spørsmål: 

Hatlebrekke: 

Pkt. 1. Kommunalsjef stab svarte. Det er nye momenter for beregning av avgifter. Gjengs å 

bruke i kommunene. Store investeringer. 

Enhetsleder VVA svarte. Mer rettferdig ordning. Du betaler for størrelse på hus. Store 

investeringer i avløp i Østerkløft. 

Pkt. 2. Kommunalsjef stab svarte. Problem å bli ferdig til skolestart. Må få lysregulering 

Eiaveien og RV80. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

016/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

017/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

018/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

019/16 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2. 

GANGS BEHANDLING 

020/16 UTFORDRINGER INNEN TRANSPORT OG SAMFERDSEL- INNSPILL 

TIL REGIONAL TRANSPORTPLAN 2017-2028- FAUSKE KOMMUNE 

021/16 SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN 

MED TANKE PÅ GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE 

022/16 SØKNAD OM MAKEBYTTE MELLOM 102/107 BØRRE 

TORSTENSRUD OG 102/627 FAUSKE KOMMUNE 

023/16 SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS FAUSKE KOMMUNE - WIGGO 

LUNDLI 

024/16 BETALINGSREGULATIV 2016 

025/16 SØKNAD OM SNØSCOOTERDISPENSASJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16285      

 Arkiv sakID.:   15/3211  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget 
 

Sak nr.:    016/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 1/2016 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 1/2016 godkjennes. 

 

 

PLUT-016/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16283      

 Arkiv sakID.:   15/3209  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    017/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DPLU. 001/16: 103/1622 - DAHL BYGG AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, 

OPPFØRING AV ENEBOLIG I TO ETASJER MED TILBYGG AV CARPORT OG 

BOD, BRA 192 M2, LA 176 M2 PÅ TOMT I VOLLGATA 17 B, FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

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

enebolig, med tilbygg av carport og bod i Vollgata 17 B, Fauske gnr.103 bnr.1622 som 

omsøkt. 

 

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunal vannledning som krysser 

eiendommen. 

 

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

Multiservice AS godkjennes. 

 

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regning vil bli 

tilsendt). 

 

 

 

DPLU. 002/16: 58/4 - MATS HARALDSVIK - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT 

TRINN - RIVING AV TILBYGG 5 M2, OPPFØRING AV NYTT TILBYGG I TO 

ETASJER BRA=LA 41 M2, SAMT TILBYGG I  EN ETASJE BRA=LA 22 M2 TIL 

ENEBOLIG, TOTALT BRA BLIR 197 M2 TOT. LA BLIR 190 M2, KOSMOVASSVEIEN 

21, 

 

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

eksisterende tilbygg, samt oppføring av to nye tilbygg til enebolig i Kosmovassveien 21, 

Valnesfjord gnr. 58 bnr.4 som omsøkt. 

 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Grønås Bygg as godkjennes. 



 

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

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak.  

 

 

 

DPLU. 003/16: 104/28 -  BEHANDLING AV KLAGE PÅ SØKNAD OM 

BRUKSENDRING AV TIDLIGERE BOLIG PÅ EIENDOMMEN I SKOGHOLTVEIEN 7 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 31-2 meddeles bruksendring av 

bygning, bygn.nr. 188932797, i Skogholtveien 7 til bolig, som omsøkt. 

 

 

 

DPLU. 004/16: 46/15 VERA VALEN - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT 

TIL EMELI VALEN OLSEN 

 

VEDTAK : 
 

Under henvisning til saksutredningen og med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse 

til fradeling av tomt til bolig på ca 1 dekar fra eiendommen gnr 46 bnr 15 i Fauske 

kommune.  

 

Det gis tillatelse med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 til fradeling av ca 1 dekar 

stor tomt til bolig som nevnt foran. 

 

Det settes som betingelse for fradelingen at det gis godkjenning av avkjørsel fra 

fylkesvei.  

 

 

 

DPLU. 005/16: 119/1/9313 STATSKOG SF -KRAV OM MATRIKULERING - SØKNAD 

OM PUNKTFESTE FOR TITANIC PÅ JAKOBSBAKKEN 

 

VEDTAK : 
 

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

§ 20-1, tillatelse til omsøkte punktfeste for Titanic på Jakobsbakken med parsellnr. 9913 

på gnr. 119/1 i Sulitjelma. 

 

 

 

DPLU. 006/16: 119/1/9313 STATSKOG SF - KRAV OM MATRIKULERING - SØKNAD 

OM PUNKTFESTE FOR SNEKKERVERKSTED PÅ JAKOBSBAKKEN 

 

VEDTAK : 
 



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

§ 20-1, tillatelse til omsøkte punktfeste for Snekkerverksted på Jakobsbakken med 

parsellnr. 9913 på gnr. 119/1 i Sulitjelma. 

 

 

 

DPLU. 007/16: 73/10 - EVA OG MAGNE ENGERUD - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FOR 

EKSITERENDE HUS 

 

VEDTAK : 
 

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

til omsøkte fradeling av boligtomttomt på ca 0,9 dekar til bebygd bolighus med gnr 

73/10. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt på ca 0,9 dekar til 

bebygd bolighus. 

 

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

boligtomt på 0,9 dekar til bebygd bolighus. 

 

 

 

DPLU. 008/16: 103/423 FAUSKE VEGSTASJON - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR OMBYGGINGSARBEIDER 

 

VEDTAK : 
 

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

ombyggingsarbeidene i Follaveien 91 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsretter fra Ing. Hallås Elverum AS, Raad AS, Rognan Byggsenter AS, 

TKS Heis Kvernland AS og Setså blikk og Ventilasjon AS godkjennes. 

 

Arbeidstilsynets samtykke datert 20.02.2015 foreligger. 

 

 

 

DPLU. 010/16: 119/1 FESTENR 9562 STATSKOG -  REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR 

EKSISTERENDE HYTTE MED PUNKTFESTE SØR FOR GAMVASSBEKKEN 

 

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 119/1/9562.  

 



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 119/1/9562 sør for 

Gamvassbekken ved Kjeldvannet. 

 

 

 

DPLU. 012/16: 103/339 - MURMESTER SIGURD TVERÅ AS - SØKNAD OM ENDRING 

AV GITT TILLATELSE, FRA OPPFØRING AV 3-LEILIGHETSHUS TIL OPPFØRING 

AV ENEBOLIG I TO PLAN BRA 137 M2, LA 128 M2 PÅ TOMT I ANKERVEIEN 

13/SILDREVEIEN 1, FAUSKE  

 

VEDTAK : 
 

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

tidligere gitt tillatelse fra oppføring av 3-leilighetshus til oppføring av enebolig i to plan i 

Ankerveien 13/Sildreveien 1, Fauske gnr.103 bnr.339 som omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til tillatelse gitt 26.01.2015 i sak 267/14.   

 

 

 

DPLU. 273/15: 103/385 STADSSALG EIENDOM AS - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE - BRUKSENDRING TIL SERVERINGSSTED I 

SJØGATA 68 

 

VEDTAK : 
 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 og 31-2 meddeles igangsettingstillatelse 

for ombygging i lokalene i Sjøgata 68 som omsøkt. 

 

Søknad om ansvarsrett fra Byggsøk Norge AS, Alucon AS, Haneseth Bodø AS og Oras 

AS, Bodø, godkjennes. 

Søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett fra Snekkern Bodø AS og Fauske Rør AS 

godkjennes. 

 

 Ansvarsrett som ansvarlig søker for Søkertorget AS opphører. 

  

 Viser for øvrig til vilkår i rammetillatelse gitt i sak 214/14 datert 10.07.2014. 

 

 

DPLU. 276/15: 103/1179 VESTMYRA SKOLE - SØKNAD OM 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 5, TEKNISKE INSTALLASJONER 

 

VEDTAK : 
 

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

igangsettingstillatelse for tekniske installasjoner på nye Vestmyra Skole, G.nr. 103/1179, 

som omsøkt. 

 



Søknad om ansvarsretter fra Haneseth AS, Aas Luftbehandling AS, StarLift AS og GK 

Rør AS godkjennes. 

 

Ansvarsrett gitt Sweco Norge AS angjeldende brannalarm- og ledesystemanlegg 

opphører. 

 

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

13.01.2014 i sak 006/15, IG 2 datert 13.01.2015 i sak 007/15, IG 3 datert 06.05.2015 i 

sak 246/15 og IG 4 datert 22.06.2015 i sak 275/15. 

 

 

 

DPLU. 297/15: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE MED HELIKOPTER  - 

TECHNOGARDEN 

 

VEDTAK : 
 

Technogarden gis landingstillatelse  med helikopter i forbindelse med frakting 

av utstyr for bygging av basestasjon til nødnett følgende vilkår: 

1) Transporten skal foregå fra Sandnes industriområde som markert på vedlagt flyfoto  

på gnr  119 bnr  1. 

2) Tillatelsen gjelder i perioden 24 juli – 31 oktober 2015  

3) Landinger må foregå på dagtid mellom  kl. 07.00 og kl. 22.00 på virkedager. 

4) Grunneiers tillatelse må innhentes  

5) Det må gis beskjed til Reindriftsforvaltningen og Lensmannen i Fauske 

 

 

 

DPLU. 312/15: GNR 76/8 SVERRE OLSEN - REKVISISJON AV 

OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT  

 

VEDTAK : 
 

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

boligtomt på 1 dekar fra gnr 76/8. 

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

Skjellbakkveien inntil tomtegrensen  

 

 

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

kommuneplanens arealdel § 2.1 a) for fradeling av omsøkte boligtomt på ca 1 dekar. 

 

 

 

DPLU. 329/15: 107/13 PER BERNHARDSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 

FOR EKSISTERENDE HYTTE VED VALVATNET 

 

VEDTAK : 
 



Det vises til saksutredningen og gis med hjemmel i jordlovens § 12 tillatelse til fradeling 

av tomt på 1 dekar som omsøkt for fritidseiendom med eksisterende hytte. 

 

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

kommuneplanens arealdel § 3.1.a for fradeling av tomt på 1 dekar til fritidseiendom med 

eksisterende hytte. 

 

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

fradeling av tomt til fritidseiendom med eksisterende hytte.  

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

PLUT-017/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16284      

 Arkiv sakID.:   15/3210  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    018/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2015 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/15032 I 14/2523 21.10.2015 Fylkesmannen i Nordland KLAGE PÅ VEDTAK AV 

22.06.2015 OM Å AVVISE 

KLAGE AV 06.05.2015 - 

DISPENSASJON OG 

RAMMETILLATELSE FOR 

OPPFØRING AV NY SKOLE - 

VESTMYRA SKOLE - FAUSKE - 

STADFESTING AV 

KOMMUNENS 

AVVISNINGSVEDTAK 

 15/15129 I 11/1030 19.10.2015 Sosial- og familieavd. 

Fylkesmannen i Nordland 

KLAGEBEHANDLING VEDTAK 

OM TVANGSMULKT PÅLEGG 

OM FLYTTING FRA HYTTE 

 

 

 

PLUT-018/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16025      

      Arkiv sakID.:   15/679  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    019/16 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  24.11.2015 

 

 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2. GANGS 

BEHANDLING 

   

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

Høringsuttalelser fra Nordland Fylkeskommune 

Høringsuttalelse fra Anne M Hvesser 

Høringsuttalelse fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 

 

Saksopplysninger: 

 

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

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

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

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

bakgrunn av særinteresser.  Planen skal oppfylle visse minimumskrav: 

 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt 

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

kommuneplan.) 

 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. 

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

arealer. 

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

 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold 

 Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) 

 

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

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

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

prioriterte handlingsplan rulleres årlig. 

 

Prosess 

Prosjektorganisering: 

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

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



Referansegruppe/Fokusgruppe 

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

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

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

sentrale Stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet (2014) 
 

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

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

nåsituasjon, med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet.  Del 2 (kap 5-11) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og 

tiltak, prioritert handlingsplan for 2015-2018, og uprioritert handlingsplan for aktivitet og 

anlegg. 

 

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

Kulturdepartemenetet har som vilkår for stønad av spillemidlene. 

 

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

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

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


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

på de kommunale tjenesters tilrettelegging for kommunens befolkning. 

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

kommunes viktigste arbeid er å få tilrettelagt for hverdagsaktiviteten. 

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

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

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

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

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

 

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

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

og om det heller kan skapes partnerskapsavtaler/avtaler med private aktører for å nå disse 

ønskene. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

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

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

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

 

 

PLUT-030/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

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

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

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv har vært ute på offentlig ettersyn med 

frist 10. juni 2015, for å gi høringsuttalelser. 

Innen fristen er det kommet inn 3 høringsuttalelser. 

 

Disse er fra: 

Nordland Fylkeskommune 

Anne M Hvesser 

Øvre Valnesfjord Grunneierlag 

 

Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune 
(…) Det vises til formuleringer i forbindelse med prioritert handlingsplan om at noen av 

anleggene er ferdigstilt men er prioritert fordi de ikke har mottatt berettigede spillemidler. 

Begrepet berettiget brukes ikke i denne sammenheng.  Det er snakk om vurdering av 

tilskuddsberettigelse i forkant av søknad, det vil si om tiltaket er innenfor bestemmelsene for 

spillemidler.  Det vurderes og beregnes da samtidig en godkjent søknadssum, også i henhold 



til bestemmelsene.  Godkjent søknadssum er ingen garanti for tilskudd for spillemidlene, før 

tilsagn er gitt av fylkesrådet. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Dette er korrekt beskrevet fra fylkeskommunen. 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

Dette anses som en mindre endring i planen. 

 

(…) Resultatene fra kartlegging og verdisetting av friluftsområder gir kommunene et bedre 

kunnskapsgrunnlag og en økt bevissthet rundt viktige områder for folks hverdagsaktivitet 

(utenom idrettsanleggene). Det er positivt at Fauske kommune ønsker å utarbeide en sti- og 

løypeplan.  En slik plan bør integreres i kommunedelplanen. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Det har hele tiden vært hensikt at sti- og løypeplanen skal integreres i kommunedelplanen, 

men rådmannen ser at dette er uklart i planen. 

Det anbefales derfor at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten Friluftsråd.  

Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

Dette anses som en mindre endring i planen. 

 

(…) Under avsnittet om nærmiljøanlegg i kapittel 3.1.1. i planutkastet står det at «Det er 

behov for en kartlegging av næmiljøanlegg, eier- og driftsansvar for de ulike.»  Dette følges 

ikke opp med tiltak i planen.  Det samme gjelder også under kapittel 3.5. hvor det står at 

«Fauske kommune må i framtiden vurdere alle anlegg med tanke på drift og vedlikehold». 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Fauske kommune har en god oversikt over nærmiljøanleggene i kommunen.  De aller fleste 

anlegg eies av Fauske kommune også, et lite mindretall er i privat eie.  Det som over tid er 

blitt uklart er hvem som er driftseier internt i kommunen, gjennom ulike omorganisering og 

endringer i personell.  Det er aldri blitt lagd skriftlige FDV-planer for noen av disse 

anleggene. 

Dette anser rådmannen å være av til enhver tid kommunens egen driftsportefølje og det trengs 

ikke utmeisles egne tiltak, men anses være en viktig del av de ulike tjenesters daglige 

virksomhet. 

Det anbefales derfor ikke at det legges inn egne punkter i planen vedr. dette. 

 

(…) I kapittel 6 er det satt opp delmål, strategier og tiltak for ulike områder.  Det kommer 

imidlertid ikke fram hvem som er ansvarlige for tiltak, når tiltakene skal igangsette og 

eventuelle kostnader knyttet til tiltakene.  En tydelig avklaring av ansvar vil være en styrke for 

gjennomføring av plenen.  Det er også viktig at mål formuleres på en slik måte at det er mulig 

å vurdere måloppnåelse i en evalueringsprosess. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Det er i alt planarbeid viktig å ha klart definert ansvar.  Kapittel 6 har hovedfokus på 

kommunens egne tjenester.  Nevnte tjenester i planen er Frisklivssentralen, 

Folkehelserådgiver, Utstyrssentral o.a.  De områder som er nevnt er innenfor deres helt klare 

mandat, og rådmannens opptegnede organisasjonskart med oppgaveportefølje følger også i 

dette. 



Det anbefales derfor at kapitlet ikke endres. 

 

(…) Nordland fylkeskommune har i fylkestingssak 147/14 vedtatt nye retningslinjer for 

fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Saken bygger på forventet økt 

tilgang på statlige spillemidler til anleggsformål og en mer balansert bruk i henhold til 

spillemidlenes tosidige formål; tilrettelegging for økt idrettsdeltaksel og tilrettelegging for 

mer egenorganisert lavterskel aktivitet.  I retningslinjene inngår at målgruppene barn og 

unge, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og den økende andel eldre gis prioritet i 

arbeidet. Det bør bygges flere mindre anlegg i nærmiljø og det store aktivtetspotensialet som 

ligger i en bedre utbygging av turstier, turveger, turløyper og ulike aktivitetsparker lokalisert 

nært opp til byer, tettsteder og nærmiljø må utnyttes. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

I kapittel 3 i Kommunedelplanen blir alle de momenter som er kommet i høringsuttalelsen 

behandlet.  Fauske kommune har hatt en offensiv og ambisiøs anleggsutvikling de siste 10 år.   

Det å gi rom for en anleggsutvikling med basis i lavterskel egenorganisert aktivitet. 

Rådmannen mener planen dermed oppfyller retningslinjene og formålet. 

 

 

Høringsuttalelse fra Anne Margrethe Hvesser 
 

(…) Strekningen fra Husmorskolen t.o.m. Lund er regulert til landbruk med de lover og 

restriksjoner som følger derav.  Viser i den forbindelse til «Lov om jog (jordlova) § 9 Bruk av 

dyrka og dyrkbar jord. 

«Dyrka jord må ikkje brukast til til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.  

Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho i vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Rådmannen velger og ikke ta med mer av høringsuttalelsen.  Den kan leses i sin helhet i 

vedlegget. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen følger høringsuttalelsen i dette. 

Det er også slik at i sak 64/15 vedtok Fauske kommunestyre gjennom 

trafikksikkerhetsarbeidet rundt skoleutbyggingen å lage en gang og sykkelsti langs 

Erikstadveien fram til Badestrandveien.    

Tiltaket som er beskrevet i kommunedelplaneforslaget er foreslått for å få et helhetlig 

turområde fra sentrum rundt Lund/Stranda.  Vedtaket gjort i trafikksikkerhetsplanen og dette 

innspillet gjør at rådmannen ser at hovedmålet oppfylles ved å lage en tursti fra bygdetunet og 

til Sjøvollveien, hvor turveien da kobles på gang og sykkelstien som kommer fram til 

Badestrandveien.  Dette er ikke en forringelse i planene, men å se to ulike prosjekter i 

sammenheng. 

Det anbefales derfor å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

Dette anses som en mindre endring, siden dette er på uprioritert handlingsplan. 

 

Høringsuttalelse fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 
 

(…) punkt 1.2. Prosess 



Under dette punktet står det «Idrett og friluftsavdelinga har samhandlet med all overnevnte 

og instanser som har kommet med innspill til planen».  Dette stemmer ikke. I vårt innspill ba 

vi om et møte med Fauske kommune om bruken av Øvre Valnesfjord som arena for friluftsliv.  

Dette har ikke Fauske kommune fulgt opp.  Vi har heller ikke hørt noe fra Fauske kommune i 

perioden planarbeidet har pågått. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Etter gjennomgang viser det seg at høringsuttalelsen på planprogrammet fra Øvre Valnesfjord 

Grunneierlag ikke var kommet fram til saksbehandler.  Dette skyldes nok at dette var sendt 

sammen med høringsuttalelsen på kommuneplanen som også ble utlyst på høring samtidig.  

Dette er beklagelig, da øvre Valnesfjord Grunneierlag har hatt mange gode innspill og 

synspunkter. 

Etter gjennomgang av mange momentene fra Øvre Valnesfjord grunneierlag er det 

sammenfallende interesser i de tiltak og mange av de momenter som grunneierlaget framfører 

og det som kommunen ønsker.  Det vil derfor ikke være på sin plass og starte planprosessen 

på nytt. 

 

(…)Punkt 3.1. Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek. 

I tabellen er det listet opp en oversikt over ulike anlegg som finnes i de tre hovedområdene i 

kommunen (Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma). Under områdene friluftsområder og merkede 

turstier så er rubrikkene tomme. Ved utarbeidelse av en plan for friluftsliv bør det være en 

forutsetning at det gjøres et kartleggingsarbeid over hva som finnes i kommunen av 

infrastruktur. Kommunen har lett tilgang til informasjon om merkede stier, 

tilretteleggingstiltak med mer gjennom lokale foreninger. For eksempel er det i Øvre 

Valnesfjord nærmere 30 kilometer med merkede turløyper.  

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Opplistinga i tabellen er alle de anlegg som har mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg. 

Dette burde vært framkommet i teksten. 

Det anbefales derfor at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har mottatt 

tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

(…)I vårt innspill til planprogrammet spilte vi inn statlige sikrede friluftsområder. Vi synes 

det er merkelig at det utarbeides en plan for friluftsliv der disse områdene ikke nevnes. En 

forvaltningsplan for disse områdene er et kriterium for å kunne søke midler til tiltak fra 

staten. Her mister lokale foreninger i Valnesfjord en mulighet til å søke statlige midler for 

friluftstiltak. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen følger denne vurderinga fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag. 

Det foreslås derfor at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret friluftsområde. 

Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken har blitt lansert som 

«Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på spesiell tilrettelegging, 

gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet 

mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det 

innfallsporter i Håla, Bringsli og ved Kvalhornet.  

 

(…)Punkt 3.1.1. Nærmere beskrivelse av noen sentrale anlegg/Oppsummering av forrige plan 



Her bør det stå utfyllende om statlige sikrede friluftsområder som nevnt ovenfor. 

Under omtalen av Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark står det at innfallsporten 

i Fauske kommune er Fridalen i Øvre Valnesfjord. Det må presiseres at dette er en 

hovedinnfallsport. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved Kvalhornet. Gjennom 

forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark er det definert hvilken type infrastruktur disse 

innfallsportene skal ha. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen mener dette punktet oppfylles gjennom teksten som foreslått i kapittel 3.1.1. i 

forrige uttalelse. 

 

(…)Punkt 8.2.2 Terrengsykling. 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra Håla 

til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en rundløype 

på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til Røsvik og vei tilbake til 

Fauske. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Dette innspillet tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert handlingplan kapittel 10.2., samt 

beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik». 

Dette punktet vil også være med på å styrke regionrådets sykkelprosjekt «Sykkel i Salten», og 

vil gi en turistrute til Røsvik som er noe utenom det vanlige. 

 

(…)Punkt 8.2.3. Friluftsliv ved sjø og vann 

Her står det at det er bare ved Vallvatnet at det er tilrettelagt for de med nedsatt 

funksjonshemming. Dette stemmer ikke jamfør innspillet ovenfor på punkt 8.2.1. stier og 

turveier. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Dette punktet gjelder brygge for å kunne bedrive fiske, og område for sjøsetting slik at det er 

tilrettelagt for de med nedsatt funksjonshemming.  Det er korrekt at det er område som er 

tilrettelagt for funksjonshemmede med stier og turveier ved Valnesfjord Helsesportsenter og 

ved innfallsport Håla, men ingen av dem er tilrettelagt slik at det blir lavterskel på forflytning 

fra land til vann.  Det anbefales at punktet står slik det står. 

 

(…)Punkt 10.1 Prioritert handlingsplan 2015 – 2018 

Her et det ikke lagt inn et eneste tiltak på friluftsliv. Dette henger ikke sammen med noen av 

de strategier og tiltak som nevnes i planen. Slik prioritert handlingsplan fremstår nå så er det 

en nedprioritering av friluftslivet. 

 

Faglig vurdering: 

Rådmannen mener at hovedfokus i planen er en dreining fra store anlegg til de mer små, og 

nærfriluftsliv er særskilt omhandlet.  Det er slik at anlegg som ikke har en skissert 

finansieringsløsning, eiendomsavklaring, tydelig prosjekteier eller andre nødvendige 

opplysninger settes på uprioritert handlingsplan.  Dette for å imøtekomme bestemmelsene og 

retningslinjer for å være berettiget støtte. 

Ved å utarbeide en sti- og løypeplan vil mange tiltak på friluftsområdet komme inn på 

prioritert handlingsplan etter hvert.  Det er derfor viktig at Øvre Valnesfjord grunneierlag blir 



med i å utarbeide en slik plan at det både kommer tiltak inn på prioritert område og på 

uprioritert handlingsplan. 

 

Ingen av de høringsuttalelser som er kommet inn har medført større endringer i planen som 

tilsier at planen bør sendes på ny høring. 

Det anbefales derfor at planen med tilhørende endringer vedtas 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

 

PLUT-004/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 



Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Planutvalget ønsket en redaksjonell gjennomgang av planen, da det har vært utvikling i 

enkelte saker som er nevnt i planen, siden den ble skrevet i mars 2015.  

Etter anbefalinger gjøres dette på samme vis som ved innspillene ved 2. gangs behandling, og 

redaksjonelle endringer legges inn i planen når den er endelig vedtatt. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 



Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

PLUT-019/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 



Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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UTFORDRINGER INNEN TRANSPORT OG SAMFERDSEL- INNSPILL TIL 

REGIONAL TRANSPORTPLAN 2017-2028- FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 

 
Nordland fylkeskommune har igangsatt rullering av regional transportplan og i den forbindelse 

har Fauske kommune deltatt på regionalt seminar vedrørende utfordringene for den enkelte 

kommune. Her la kommunene fram hovdutfordringene i egen kommune. Innspillene skulle 

følges opp skriftlig, noe som dette dokumentet ivaretar. 

 

I utgangspunktet er det fylkesveiene som er fylkeskommunens ansvar, men som det står  i  

forslag til planprogrammet til RTP  fokuseres det også riksvegene, jernbanen og terminaler.  

 

Dette er innspill til arbeidet med RTP. Høringsuttalelse med prioriteringer gis når planutkastet 

blir lagt ut til høring i mars 2016. 

 

Framdriften i planprosessen: 

Oppstartsvedtak- april, planprogram og oppstartsmelding- mai/juni, Høring av planprogram – 

september, vedtak planprogram – oktober,  høring planutkast  mars -16, bearbeiding 

uttalelser/utforming – mai 16, vedtak transportplan Nordland – juni 2016. 

 

Fauske kommune har følgende oppgaver/utfordringer vedrørende veier, gang/sykkelveier og 

jernbane : 

Vei-Strekning  l.km Oppgaver  Begrunnelse  

Fylkesveier     

Fv830Sulitjelma – 
Fauske /E6 

42  Rassikring. Sikre utgliding av 
kjørebanen.Tunnelsikring.  

Eneste vei til Sulitjelma og store hytteområder. 
Ny gruvedrift er under planlegging  

Fv 530 Strømsnes 
– Fridalen  

15 Telehiv, bedre grunnarbeid, 
bredere kjørebane  

Kommunen største arbeidsplass VHSS og meget 
populært utfartsområde til Sjunkhatten 
nasjonalpark. 

Fv 530 Røvik- 
Strømsnes 
«Trivselsveien» 

7 Trafikksikkerhetstiltak, 
nedsatt hastighet og 
fartsdumper. Elektronisk 
skilt som setter ned 
hastigheten når tunnelen 
stenger. 

Skolevei og lokal vei  

Fv531 Nordvika – 6  Ujevn  og smal Vei til boligområde. Snarvei til Bodø fra 



Kosmo  Sjunkhatten nasjonalpark 

Riksveier     

Rv. 80 Sandvika-
Sagelva 

5,7 Skaffe penger til 

gjennomføring.  

Reguleringsplanen har 10 års 

varighet for grunnerverv. 

Uvisshet for hytteeiere og 

boende. 

Dette er en ulykkesbelastet strekning på 5,7 

km mellom Bodø og Fauske. 

Reguleringsplanen ble vedtatt Bodø og 

Fauske kommuner i juni 2009. «I forslag til 

handlingsprogram ligger det inne midler fra 

2015, men strekningen er ikke fullfinansiert. 

Vi jobber ut fra å kunne starte på deler av 

den i løpet av 2015.»  (Utdrag fra SVV sine 

hjemmesider)         

Rv80 Klungset –
Vestmyra E6  

 Omlegging. Ferdigstille 
reguleringsplan. Avklare 
finansiering  

Veien går i dag  gjennom sentrum og 
boligområder. Støy og støvplager. 
Trafikksikkerhet (skolevei) 

E6    

Kryss E6/ 
Terminalveien 

 Etablere rundkjøring i krysset  Trafikken er økende ådt 3000-4000. Økt tung- 
trafikk fra terminalen og biler fra 
handelsparken.  

Omlegging E6 - 
vedtatt av 
kommunestyret.  
Finneid bru til 
Krokdalsmyra 

 

5,5 Omlegging i tunnel etter 

trasè som ligger i 

kommunedelplan sentrum  

Ådt 10 000 
600 – 800 trailere pr døgn  
Støy, avgasser og støv. Trafikksikkerhet  
Tunnel Tjernfjellet og ny E6 nordover vil øke 
trafikken -«flaskehals» i Fauske sentrum  

Nye gang/sykkelveier –strekning  
 

Leng

de  

km  

Begrunnelse 

Langs E6, riksveier og fylkesveier    

Tilførselvei E6 Langs Terminalveien 

Holtanveien- E6  

0,6 Meget farlig strekning ådt 3000-4000 , mye 

tungtrafikk og mange gående. Veien mangler 

lys.  

RV80 rundkjøring Postveien- Erikstadveien  0,8 I dag smalt fortau, mange gående og 

syklende.  

E6 Kryss Løvgavlveien – samlevei Hjemås  2,0 I dag mange og økende antall 

syklende/gående sammen med øvrig trafikk 

RV80 Ytterklungset – Røvik «Trivselveien» 2,5 Farlig strekning 80 km med ådt 3000 

Tilførselsvei E6 Jernbanestasjonen- 
Bremsebakken. Gang-/sykkelelvei over brua 

0,4 Skolevei 

Fv 530 Strømsnes – Helskog 2,4 Sykler sammen med øvrig trafikk 

E6 Kryss fv 542Leivset – Campingplass 

Skysselvikveien  

1,0 I dag syklende/gående sammen med øvrig 

trafikk 



Langs kommunale veier    

Rv80Møllnveien –Farvikbekken- Hegreveien-ny 

skole Vestmyra  

1,0 Skolevei fra 6 år  

Erikstadveien fra Helskarveien til 

Badestrandveien 

0,9 Skolevei, populær turvei 

Rognveien Granveien- jernbanebrua  0,9 Skolevei, forbindelsen mellom 

sentrum/handelsparken og største 

boligområde 

FV530 Strømsnes – Straumen- ny 

skole/kunstgressbanen  

1,0 Skolevei fra 6 år  

 

Andre forhold vedrørende vei 

 Lysregulering av  fotgjengerfelt Rv80 Møllnveien  

 Lysregulering av  fotgjengerfelt RV80 Kirkeveien v/Fauske kirke 

 Lysregulering av  fotgjengerfelt Kirkeveien/Follaveien E6v/Nico 

 Busstopp i Kleiva  

 Holdeplass Fauske sentrum 

 Holdeplass ved Vestmyra skole  

 Stenging av Grønåsvn/Terminalveien for gjennomkjøring av tungtrafikk 

 Etablere ny avkjøring til Vestmyra fra Follaveien E6 jfr.omlegging Rv80 
 

Jernbane og godsterminalen  
  

 Etablere krysningsspor i Valnesfjord  

 Etablere sidespor til Sørfold dypvannskai 

 Vurdere område for ny terminal 

 

Oppstartsvedtak Planprogram og 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og  utviklingsutvalget ber om at veier, gang/sykkelveier, jernbane og andre forhold 

vedrørende vei  i Fauske kommune som framkommer i saksframlegget blir tatt med i 

planarbeidet med regional transportplan  i perioden 2018-2027. 

 

 

PLUT-020/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo følgende tillegg: 

Ønske om at utredning om Nord-Norgebanen fra 1992 må oppdateres. 

 

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo følgende tillegg: 

Innarbeide i dokumentet – innspill til regional transportplan 2017 – 2028 

1. Undergang E6/Eiaveien 

2. Få etablert holdeplass for buss RV80/Kirkeveien 



 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

V’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og  utviklingsutvalget ber om at veier, gang/sykkelveier, jernbane og andre forhold 

vedrørende vei  i Fauske kommune som framkommer i saksframlegget blir tatt med i 

planarbeidet med regional transportplan  i perioden 2018-2027 med følgende tillegg: 

 Ønske om at utredning om Nord-Norgebanen fra 1992 må oppdateres. 

 Innarbeide i dokumentet – innspill til regional transportplan 2017 – 2028 

1. Undergang E6/Eiaveien 

2. Få etablert holdeplass for buss RV80/Kirkeveien 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    
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SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN MED TANKE PÅ 

GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE 

   

 
Vedlegg: Tiltaksplan – Sikringstiltak i Farvikbekken 

 

Saksopplysninger: 

 

NVEs faresonekart for kvikkleire viser to kvikkleiresoner i området, en nord og en sør for 

Farvikbekken. Det ligger til sammen 51 boliger og to større næringsbygg innenfor de to sonene. 

Det er aktiv erosjon i bekken. Det er blitt utarbeidet to geotekniske rapporter om 

grunnforholdene i området, begge viser at det er store mektigheter med relativ sensitiv kvikkleire 

i området. 

 

Fauske kommune og NVE har prioritert å planlegge sikringstiltakene i denne planen. 

Det har vært gjennomført flere møter mellom NVE og kommunen. Alle grunneierne har skrevet 

under på grunneiererklæring. Planen har vært ute på lokal høring. 

 

Kommunen vil være tiltakshaver for sikringsarbeidet.  

 

Omtale av planen 

Sikringstiltaket går ut på å heve bekkebunnen i Farvikbekken med 1-1,5 meter for å bedre 

sikkerheten mot kvikkleireskred. For å heve bunnen må bekkedalen heves over hele tverrsnittet 

langs en strekning på ca 850 m. Lengst nedstrøms i tiltaksområdet skal høyre side av bekken 

erosjonssikres over en strekning på ca 100 m. Ved denne løsningen vil oppfyllingen i bekkedalen 

fungere som støttefylling mot skråningene langs bekken. Stabiliteten i området vil bedres med 

opptil 10 prosent. 

 

Høring, forholdet til andre interesser 

Planen ble sendt på høring 3.7.2015. Det er ikke kommet inn merknader til planen fra 

kommunen. Kommunen forutsetter at det innhentes gravemelding og at beboerne i området blir 

orientert om anleggsarbeidet før oppstart. 1 høringsbehandlingen har Fauske kommune fått 

underskrevet avtaler med alle direkte berørte grunneiere av sikringstiltaket. I avtalene gis det 

tillatelse til gjennomføring og senere vedlikehold av sikringstiltaket. 

 

Deler av planområdet er berørt av en reguleringsplan. Tiltaket er ikke i konflikt med verken 

reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel. Det utarbeides med utgangspunkt i dette ikke 

en egen og ny reguleringsplan for sikringsanlegget. 



 

Fylkesmannen i Nordland har ikke innvendinger til planen. I planleggingsfasen er det avdekket 

forekomst av en sjelden planteart (springfrø) i planområdet. Det er foretatt ytterligere kartlegging 

som også viser at denne arten finnes i et tilgrensende område som ikke berøres av 

sikringstiltaket. Det er jobbet spesielt med tiltak for å bevare plantearten både under 

anleggsgjennomføringen, og på permanent basis. Fylkesmannen er enig i de planlagte tiltakene 

for å bevare planten. 

 

Vassdraget er ikke vernet. 

 

Forholdet til vannressursloven 

Tiltaket vil ikke være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i 

vassdraget, og det krever derfor ikke tillatelse etter vannressursloven § 8. Det er kommunens 

ansvar å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, og forskrifter og vedtak med 

hjemmel i loven. 

 

Tiltaket er tilstrekkelig opplyst og avklart i forhold til naturmangfoldloven §§ 4 – 12, jf. § 44 og 

vannforskriften § 12. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 



6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

PLUT-021/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM MAKEBYTTE MELLOM 102/107 BØRRE TORSTENSRUD OG 102/627 

FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Søknad m/kart fra Børre Torstensrud 

 

Saksopplysninger: 

 

Børre Torstensrud, Bjørkmoveien 3, søker Fauske kommune om makebytte av areal mellom sin 

eiendom gnr 102/107 og kommunens eiendom gnr 102/627. 

 

Begge parsellene ligger innenfor reguleringsplan for Fauske østre og er regulert til parkområde.  

 

Parsellene er like store, ca 280 m
2
 og vurderes å være likeverdige arealmessig. De har størrelse 

og utforming som tilsier at makebytte kan gjennomføres.  

 

For søkeren er formålet med makebytte å oppnå bedre utforming av sin tomt, noe som gjør det 

mulig å tilrettelegge for garasje/carport på boligtomta.   

 

For Fauske kommune har makebytte som omsøkt ingen negativ betydning. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det gis samtykke til makebytte av to jevnstore parseller, ca 280 m2, mellom gnr 102 bnr 

107, eier Børre Torstensrud og gnr 102 bnr 627, eier Fauske kommune. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med makebyttet bæres av Børre Torstensrud. 

 

 

PLUT-022/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det gis samtykke til makebytte av to jevnstore parseller, ca 280 m2, mellom gnr 102 bnr 

107, eier Børre Torstensrud og gnr 102 bnr 627, eier Fauske kommune. 

 

Alle omkostninger i forbindelse med makebyttet bæres av Børre Torstensrud. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM KJØP AV TOMT HOS FAUSKE KOMMUNE - WIGGO LUNDLI 

   

 
Vedlegg: Søknad m/kart fra Wiggo Lundli 

 

Saksopplysninger: 

 

Wiggo Lundli, Naustveien 10 B, søker om tillatelse til erverv av et ca 300 m
2
 stort areal som 

tilleggsareal fra Fauske kommune gnr 103 bnr 141, til sin boligtomt gnr 104 bnr 380 i Fauske 

kommune.  

 

Søknaden er begrunnet med at det må lages en støttefylling på grunn av síg i masser bak huset.  

 

Arealet som søkes ervervet består av lavproduktiv skogsmark. Arealet er i kommuneplanens 

arealdel avsatt som NLF-A område. 

 

Søkerens tomt er i utgangspunktet ca 1,5 dekar, rådmannen legger til grunn at tilleggsarealet skal 

brukes til å stoppe síg av eksisterende bebyggelse og finner på det grunnlag å kunne tilrå 

fradeling.   

 

Søkerens tomt og omsøkt tilleggsareal ligger innenfor et område hvor det er dokumentert 

kvikkleireforekomst. Det bør derfor stilles krav om at det gjennomføres geotekniske 

undersøkelser for det etableres fylling på arealet.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Wiggo Lundli innvilges erverv av ca 300 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 

141 som tilleggsareal til boligiendommen gnr 103 bnr 380.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Før det etableres fylling på tomta må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av 

tomteområdet.  

 

 



PLUT-023/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Wiggo Lundli innvilges erverv av ca 300 m
2
 av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 

141 som tilleggsareal til boligiendommen gnr 103 bnr 380.  

 

Pris for ervervet settes til kr 275,- pr m2 i henhold til vedtak i F-sak 007/10, 

indeksregulert fram til ervervsdato. 

 

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 

Før det etableres fylling på tomta må det gjennomføres geotekniske undersøkelser av 

tomteområdet.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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BETALINGSREGULATIV 2016 

   

 
Vedlegg: Betalingsregulativ 2016 

Prisliste Iris Salten IKS 2016 

 

 

Sammendrag: 
 

Rådmannen har i budsjett 2016 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 

deflator i statsbudsjettet på 2,7 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 

 

Saksopplysninger: 

 

1. Betalingssatser enhet kultur 
Når det gjelder Fauskebadet/Sulisbadet foreslås det at pris til barn/studenter/honnør holdes på 

samme nivå som 2015. Øvrige billettkategorier er økt med deflator. 

 

 

9. Seksjonering 
Ny avgift 

 

 

10. Skanning/kopiering/utskrift 
Ny avgift 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 
Satsene holdes uendret. 

 

 

13. Feieavgift 
Satsen pr. pipeløp holder uendret. 

 

 

14. Vann-, avløp- og slamgebyr 



 

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Fauske kommunestyre vedtok i sak 68/14 den 19/6-2014 en revisjon av Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer. Hovedårsaken til revisjonen var å forenkle nåværende forskrift samt å tilpasse 

lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden.  

 

En av hovedendringene i ny forskrift er at det innføres en to-delt gebyrordning hvor gebyrene 

deles inn i en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og 

avløpssektorene (kapitalkostnader), mens forbruksgebyret skal gjenspeile kommunens kostnader 

til drift av vann- og avløpstjenester. Forbruksgebyret beregnes enten etter målt forbruk 

(vannmåler) eller stipulert (etter bruksareal). Videre har fritidseiendommer og hytter tidligere 

betalt halv avgift. Disse vil i ny forskrift få full avgift.  

 

Forskriftene skulle iverksettes fra 1/1-2015. Senhøsten 2014 ble det konstatert at 

eiendomsskatteprosjektet med oppmåling av bruksareal til den enkelte bolig ikke kunne 

ferdigstilles tidsnok. Det ble da valgt å utsette innføring av ny forskrift med ett år. I løpet av 

høsten 2015 er arbeidet med å få registrert riktig bruksareal på alle eiendommer i Fauske 

kommune utført.   

 

Momentum Selvkost 

Fauske kommune inngikk sommeren 2015 en avtale med Momentum Selvkost som er et firma 

som er har spesialisert seg for beregning av selvkost i kommuner. I dag benytter over 215 

kommuner i Norge dette firmaet. 

 

Avløpsgebyr 2016 

Ved å benytte Momentum Selvkost er det konstatert at Fauske kommunes avløpsgebyrer ligger 

for lavt. Dette skyldes blant annet at Fauske kommune i 2014/15 bygget nytt avløpsrenseanlegg i 

Østerkløft til totalt 11,72 mill. Ettersom Fauske kommune over tid har hatt lave avløpsgebyrer 

gjør investeringen i Østerkløft et betydelig utslag på kapitalkostnadene.  

 

Nytt lovverk vedr. fondsoppbygging på vann- og avløpsområdene samt endret metode for 

beregning av kapitalkostnadene (SWAP-renter) gjør at Fauske kommune får en økning av 

avløpsgebyrene på 70 %. Etter denne økning av avløpsgebyrene ligger Fauske kommune fortsatt 

under gjennomsnittlige gebyrer for sammenlignbare kommuner (kostnadsgruppe 12) samt snittet 

for hele Norge under ett.  

 

Vanngebyr 2016 

Etter en gjennomgang av selvkostregnskapet ved å benytte Momentum Selvkost er det konstatert 

at Fauske kommunes vanngebyrer også ligger noe lavt. 

 

Fauske kommune har de senere år investert i blant annet 3 nye og moderne 

vannbehandlingsanlegg (Klungset, Stengvann og Valnesfjord). For å få selvkostregnskapet på 

vannsektoren i balanse må vanngebyret økes med 9 %. 

 

 

16. Betalingssatser i pleie og omsorg 
Hjemmetjenester – Månedsabonnement inntil 2 G følger statens satser. Pr. i dag er denne satsen 

på kr. 186. Ny sats kommer i desember. 

  



Korttidsopphold følger statens satser. Pr. i dag er døgnsatsen på kr. 147,- og dagoppholdssatsen 

på kr. 77,-. Nye satser kommer i desember. 

 

 

20. Voksenpedagogisk senter 
Enkelttimer økes med 20 %, mens kveldskurs på 40 timer økes med 5 %. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

PLUT-024/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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SØKNAD OM SNØSCOOTERDISPENSASJON 

   
Vedlegg: - Søknad om dispensasjon m/kartutsnitt fra Salten Trekkhundklubb datert 12.10.2015 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Salten Trekkhundklubb for bruk av 

snøskuter i forbindelse med opparbeiding og å holde åpen en løype for hundekjøring på 

strekningen, mellom Tokdalen - Tokdalsvatnet - Lillevannet - Helskog - Tokdalen. I tillegg er 

det ønskelig med å knytte seg til skuterkløypene fra Nystad til Tokdalen og Nordengveigen til 

Per Sjursodalen/Langvatnet.  

 

Saksopplysninger: 

Saken må behandles etter § 6 i motorferdselloven og § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag da dette er en søknad om dispensasjon 

som ikke er hjemlet direkte i lovverket. 

 
Løypenettet er kommet til i dialog med berørte grunneierlag, Kosmo, Nystad og Midtre 

Valnesfjord. Trekkhundklubben har også vært i kontakt med Duokta Reinbeitedistrikt. De har 

ingen innvendinger til tiltaket.  Det opplyses at løypa er åpen for alle som måtte ønske å bruke 

den. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Søknaden omhandler et meget stort område. De traseene som er foreslått er ca 7 mil lange til 

sammen og berører bl a nedslagsfelt for Valnesfjord/Klungset vannverk, hytteområde i Tokdalen 

og ligger nært opp til bebyggelse på Nystad og Kosmo.  Traseen ligger også i de områdene som 

er mye benyttet som rekreasjonsområde for befolkningen på Fauske og Valnesfjord.  Hvorvidt en 

skal innvilge dispensasjon for tråkking/vedlikehold av løypa med snøskuter bør vurderes nøye i 

og med at dette er område som er mye benyttet av bl a skigåere. 

Dersom en dispensasjon innvilges, må det settes klare vilkår for dispensasjonen. 

 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 

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

til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 

slitasje og støy. Området det her søkes om ferdsel i er stort og benyttes ofte av tur/skigåere og 

ferdsel med snøskuter her vil ha innvirkning på naturmiljø og mennesker når det gjelder 



forstyrrelse og støy, men samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha 

minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 

 

Naturbasen og artsdatabasen for området er sjekket.  Ingen funn som kan ha betydning for 

søknden. 

 

Føre-var § 9 

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt store begrensinger på 

ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes, hvem som kan kjøre og en tidsramme. 

Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  

 

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 

Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er, uten å stille vilkår for ferdselen, så stor at det vil 

medføre store belastninger på noen deler av området. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 

Ut fra de opplysninger som foreligger, kan virksomheten føre til miljøforringelse. Eventuelle 

kostnader i den forbindelse må bæres av søker. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 

Ikke aktuelt i denne saken. 

 

Løypa berører nedslagsfelt for Klungset/Valnesfjord vannverk. Det henstilles til søker om at 

løypetraseen legges slik at den ikke berører nedslagsfeltet. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 

på islagte vassdrag § 6, innvilges Salten Trekkhundklubb følgende dispensasjon for 

kjøring med snøskuter: 

 

1) Dispensasjonen gjelder fom 1. desember  2015 til 1. mai 2018. Sesongslutt er 1. mai. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig og det kan kjøres inntil 2 runder pr gang 

pr løype.   

3) Fauske kommune utsteder 2 stk «kjørebevis» som skal medbringes og forevises 

eventuell kontroll. 

4) Dispensasjonen gjelder kun på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

5) Alle andre tillatelser til opprettelse av løype, tillatelse fra grunneiere og Duokta 

reinbeitedistrikt må foreligge før denne dispensasjon for snøskuterkjøring kan tas i 

bruk. 

 

 

PLUT-025/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

VEDTAK: 



Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 

på islagte vassdrag § 6, innvilges Salten Trekkhundklubb følgende dispensasjon for 

kjøring med snøskuter: 

 

1) Dispensasjonen gjelder fom 1. desember  2015 til 1. mai 2018. Sesongslutt er 1. mai. 

2) Det kan benyttes 2 stk snøskutere samtidig og det kan kjøres inntil 2 runder pr gang 

pr løype.   

3) Fauske kommune utsteder 2 stk «kjørebevis» som skal medbringes og forevises 

eventuell kontroll. 

4) Dispensasjonen gjelder kun på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

5) Alle andre tillatelser til opprettelse av løype, tillatelse fra grunneiere og Duokta 

reinbeitedistrikt må foreligge før denne dispensasjon for snøskuterkjøring kan tas i 

bruk. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


