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Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

Orienteringer: 

• Ny festival v/enhetsleder kultur Ketil Hugaas 
Navn: "Gata" 
Første gang 9. - 11. august 2018 
Stiftelse 

• Reise til Melenvi v/representant Jens B. Kyed 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagorden: 

• Grunngitt spørsmål settes på dagsorden 
• Hilde Dybwad (AP) stilte følgende spørsmål: 

Hva gjør ordføreren for å forsikre seg om at de som kommer inn under ordningen 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har et godt nok tilbud og at tilbudet er i henhold 
til regelverket? 
Og når vil rådet for likestilling av funksjonshemmede få svar på sine brev om BPA? 

 

Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 
Ordfører svarte. Skal følges opp. Ber rådmannen på slutten av møtet gi en orientering. 
Kommunalsjef svarte. Vi har 7 brukere som har fått innvilget BPA; 2 av disse har mer enn 35 
timer i uka. Det er et kriterie at det er behov for 32 timer i uka for å få innvilget BPA. Alle som 
har søkt har fått innvilget. Kommunen er innenfor lover og regler. Henvendelsen fra FUN kan 
enten besvares muntlig i FUN-møte eller sak til helse- og omsorgsutvalget. Pga. 
kapasitetsproblemer kan sak ikke lages før til høsten. 

Sak 21/17 ble behandlet før sak 20/17. 

Kjell Eilertsen (FL) innvilget permisjon fra og med sak 20/17. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 04.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr           den 
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012/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 012/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
013/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Brevet "Gjør valgkampen tilgjengelig" oversendes valgstyret. 

Rådmannens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 013/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Brevet "Gjør valgkampen tilgjengelig" oversendes 
valgstyret. 

 
 
 
014/17: Forslag til forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter i Fauske kommune 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 21.02.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 
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FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 
nr. 82, (motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 
legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske 
kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning 
av snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og 
lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold 
som gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av 
hensyn til reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet 
på de aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
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seg på veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt 
for myke trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et 
selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding 
av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom 
annet ikke er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring 
langs løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
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 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i 
Sulitjelma, spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal 
Fauske Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har 
spennende turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, 
hyttebebyggelse og friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på 
langrenn/skiturisme, alpint, overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. 
Turistløypa og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse 
løypene vil ikke ha noen andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er 
at hytteeiere ikke kan kjøre rett fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun 
tillatt å starte fra Skihytta eller Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 
Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  
Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  
Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen 
og fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot 
Siso i Sørfold kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge 
snøscooterløyper. Dette er veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og 
små,  samt områder som ligger langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er 
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likevel et meget godt utgangspunkt for å dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  
Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med 
kommunegrensen til Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet 
og er naturlig å se på som Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  
Dagens skiløype gir tilgang på store områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å 
kunne ferdes i naturen uten støy fra motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal 
nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å 
legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik sett også et eksempel på et stort 
sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel kan dyrkes.  
Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har 
Kommunestyret kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til 
forskrift for løypenettet i Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved 
skihytta og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde 
i området. Det vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, 
støy og utslipp på parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 
km, får dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine 
skutere ved Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. 
Dette for at hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne 
benytte løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller 
Kjellvasskrysset, parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil 
øke støy til omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større 
utslipp og kan skape konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten 
langs den bratte og sterkt traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk 
med bil og henger. Sulitjelma er Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i 
Sulitjelma Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til 
næringslivet i Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv 
turløype for opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot 
rasting. Dessuten skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  
slik at det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest 
gjeldende fra Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke 
komme i samme område som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får 
scooter og skiløpere ved siden av hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til 
alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet 
friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved 
Kjellvasskrysset. Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for 
trasèen forbi hytta. Det kom ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  
Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
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mellom kl 23:00-07:00. 
Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 
 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 
Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å 
parkere og raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. 
Bakgrunnen er at kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som 
tilførselsløype til næringslivet i Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  
Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn 
av Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til 
hyttebebyggelsen i området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre 
ulemper for friluftslivet. Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være 
feil. Mange av naustene og uthus ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 
8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød 
sone og 8 hytter i gul sone.  
Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i 
støysonene). Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og 
scootertrafikk, tilby støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved 
scooterparkeringen i Daja har kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, støy og ulemper for friluftslivet.  
I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den 
treffer på Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved 
Kjellvasskrysset. Dvs når en starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa 
til den treffer på Kjellvassløypa. Da slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og 
passere hyttene som ligger nær løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt 
mellom skiløpere og scootere, løypa blir tilrettelagt for scootere. 
Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart 
og saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det 
bør derfor ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. 
Høringsrunden viser at det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for 
Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 
velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  
Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med 
«gamle dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå 
enn før.  
Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  
Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv 
i Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  
Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er 
lagt opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg 
Junkerdal Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren 
får kommunen likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til 
Jakobsbakken og Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet 
for fiske fra motorbåter sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  
 
Rørgata  
Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for 
friluftsliv for øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble 
etablert på 70 tallet og er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa 
er en alternativ trasè for de som starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet 
for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en 
kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset 
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og begrenser konflikt med skiløpere som også går til Kjellvasskrysset langs veitrasèen. 
Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  
Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle 
kommunen dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  
Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at 
Rørgate-løypa kan opprettes. 
Loppa 
Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til 
eksisterende løype og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store 
friluftsområder og mange tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk 
Loppa med snøscooter vil en ikke forringe helheten i kommunen pga de enorme 
friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i Fauske Kommune for øvrig. Trasèen 
går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid av skiløpere eller annet 
friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte løypetrasèer dit. 
Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til løype til 
hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  
Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av 
kommunen dersom isen ikke er trygg. 
Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De 
har beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at 
løypa er til hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til 
Luokta-Mavas sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  
Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på 
hele isen på Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette 
dette på norsk side og Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune 
kan ikke fastsette regler på svensk side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  
Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter 
med sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   
 
Nordlysløypa  
Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort 
og enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk 
utsikt over hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin 
plass å ta turister med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under 
høringsprosessen er det kommet innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel 
samt område ved Jakobsbakken og Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa 
opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma som et «grønt» område uten 
scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på alternative trasèer som 
ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke denne løypa og ser 
positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  
 
Kommentarer til forslag om forskrift: 
§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under 
forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 
Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer 
fleksibel for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere 
enn andre løyper. Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som 
sted har den fordel sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre 
dette som et konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle 
løyper kan åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i 
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desember, andre år blir det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis 
stenges i april, mens andre løyper kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til 
år. Kommunen stenger de løypene som ikke er snødekt, trygg is eller andre forhold som 
tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har mulighet å åpne en eller flere løyper i 
desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til næringslivet. Ift støy og friluftslivet for 
øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på vintersesongen er det dessuten 
færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal ikke kjøres på bar mark. 
Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet 
der det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt 
ved at det ikke kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom 
forhold tilsier det for næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da 
reindriftsnæringa har samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan 
fravikes. Balvatn reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på 
høring.  
§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 
24:00. Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for 
utvidet åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om 
morgenen på tur /isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan 
ikke se at det er mange innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring 
med nattestengt mellom kl 23:00 – 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 
23:00, men at det er innenfor forskriften dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur 
eller sent for å oppleve nordlyset.  
I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger 
over 2,5 km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med 
scooter er lovlig innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører 
mange hytter. Likevel er det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  
 
§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i 
Turistløypa pr i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel 
max 40 km/t iht gjeldende regelverk. 
Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere 
og annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er 
store turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt 
til rette og jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer 
etter intensjonen, kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved 
forskrift.  
 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling 
fra planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om 
godkjenning av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag § 4a vedtas forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter vinterføre for 
turistløypa fra Daja til riksgrensen og løype fra snøskuterparkeringen i Daja og til Sulitjelma 
Fjellandsby (Fjellandsbyløypa). 

 
1. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forslag til kommunalt løypenett for 

snøskuter i Fauske kommune: 
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2. § 3 punkt a) endres til  

Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av 
snødekt mark) og stenges senest 5.mai. 
 

3. § 3 punkt c) endres til  

Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 22:00 og kl 07:00 
 

4. § 3 punkt e) endres til  

Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene 
ber om dette av hensyn til reindrifta.  
 

5. § 3 punkt f) endres til 

Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 1. 
januar. 
 

6. § 3 nytt punkt g)  

Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 
kommunen eller særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta 
reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven 
skal ivareta, jfr motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning. 
 

7. § 3 nytt punkt h), liktlydende med forslagets punkt g)  

Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg som ligger i rød sone og eier har krevd/ønsket støyskjerm.  
 

8. § 4 punkt a) endres til 

Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 
 

9. § 4 punkt d) endres til 

Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
seg på veien. I tillegg har fører av snøskuter har alltid vikeplikt for 
skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.  Maksimal hastighet for kryssing av vei 
er 20 km/t. 
 

10. § 4 punkt h) fjernes. 

 
11. § 7 punkt b), c) og d) fjernes 

 
12. § 7 nytt punkt b)  

Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby:  
Max 6 m 
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13. § 8 punkt e) og f) fjernes. 

 
14. § 8 nytt punkt e) 

I  Fjellandsby-løypa (fra snøskuterparkeringa i Daja til Sulitjelma Fjellandsby)  
er rasting ikke tillatt.  
 

Begrunnelsen for ikke å opprette Nordlysløypa er at grunneier ikke gir tillatelse til denne 
løypa.  Når det gjelder Kjelvasslypa er begrunnelsen for ikke å opprette denne at det ikke 
er tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen når det gjelder støy. Loppaløypa ligger i et 
område hvor friluftslivet, som er betegnet som svært viktig, vil bli belastet med støy, samt 
at svenske myndigheter ikke vil opprette denne før avtale med samebyene på svensk side 
er etablert. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 21.02.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og H: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 
nr. 82, (motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 
legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske 
kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning 
av snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og 
lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  
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d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold 
som gjør det nødvendig. 

e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av 
hensyn til reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet 
på de aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
seg på veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt 
for myke trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et 
selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring 
av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av 
løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av 
terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   
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§ 7 Løypebredde 

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom 
annet ikke er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring 
langs løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i 
Sulitjelma, spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal 
Fauske Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har 
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spennende turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, 
hyttebebyggelse og friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på 
langrenn/skiturisme, alpint, overnatting og scooterturisme vinterstid. 

Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. 
Turistløypa og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse 
løypene vil ikke ha noen andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er 
at hytteeiere ikke kan kjøre rett fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun 
tillatt å starte fra Skihytta eller Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 
Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  
Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  
Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen 
og fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot 
Siso i Sørfold kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge 
snøscooterløyper. Dette er veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og 
små,  samt områder som ligger langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er 
likevel et meget godt utgangspunkt for å dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  
Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med 
kommunegrensen til Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet 
og er naturlig å se på som Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  
Dagens skiløype gir tilgang på store områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å 
kunne ferdes i naturen uten støy fra motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal 
nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å 
legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik sett også et eksempel på et stort 
sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel kan dyrkes.  
Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har 
Kommunestyret kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til 
forskrift for løypenettet i Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved 
skihytta og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde 
i området. Det vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, 
støy og utslipp på parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 
km, får dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine 
skutere ved Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. 
Dette for at hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne 
benytte løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller 
Kjellvasskrysset, parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil 
øke støy til omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større 
utslipp og kan skape konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten 
langs den bratte og sterkt traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk 
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med bil og henger. Sulitjelma er Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i 
Sulitjelma Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til 
næringslivet i Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv 
turløype for opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot 
rasting. Dessuten skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  
slik at det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest 
gjeldende fra Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke 
komme i samme område som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får 
scooter og skiløpere ved siden av hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til 
alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet 
friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved 
Kjellvasskrysset. Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for 
trasèen forbi hytta. Det kom ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  
Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 
Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 
 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 
Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å 
parkere og raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. 
Bakgrunnen er at kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som 
tilførselsløype til næringslivet i Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  
Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn 
av Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til 
hyttebebyggelsen i området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre 
ulemper for friluftslivet. Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være 
feil. Mange av naustene og uthus ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 
8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød 
sone og 8 hytter i gul sone.  
Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i 
støysonene). Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og 
scootertrafikk, tilby støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved 
scooterparkeringen i Daja har kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, støy og ulemper for friluftslivet.  
I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den 
treffer på Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved 
Kjellvasskrysset. Dvs når en starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa 
til den treffer på Kjellvassløypa. Da slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og 
passere hyttene som ligger nær løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt 
mellom skiløpere og scootere, løypa blir tilrettelagt for scootere. 
Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart 
og saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det 
bør derfor ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. 
Høringsrunden viser at det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for 
Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 
velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  
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Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med 
«gamle dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå 
enn før.  
Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  
Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv 
i Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  
Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er 
lagt opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg 
Junkerdal Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren 
får kommunen likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til 
Jakobsbakken og Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet 
for fiske fra motorbåter sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  
 
Rørgata  
Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for 
friluftsliv for øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble 
etablert på 70 tallet og er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa 
er en alternativ trasè for de som starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet 
for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en 
kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset 
og begrenser konflikt med skiløpere som også går til Kjellvasskrysset langs veitrasèen. 
Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  
Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle 
kommunen dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  
Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at 
Rørgate-løypa kan opprettes. 
Loppa 
Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til 
eksisterende løype og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store 
friluftsområder og mange tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk 
Loppa med snøscooter vil en ikke forringe helheten i kommunen pga de enorme 
friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i Fauske Kommune for øvrig. Trasèen 
går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid av skiløpere eller annet 
friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte løypetrasèer dit. 
Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til løype til 
hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  
Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av 
kommunen dersom isen ikke er trygg. 
Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De 
har beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at 
løypa er til hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til 
Luokta-Mavas sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  
Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på 
hele isen på Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette 
dette på norsk side og Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune 
kan ikke fastsette regler på svensk side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  
Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter 
med sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   
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Nordlysløypa  
Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort 
og enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk 
utsikt over hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin 
plass å ta turister med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under 
høringsprosessen er det kommet innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel 
samt område ved Jakobsbakken og Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa 
opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma som et «grønt» område uten 
scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på alternative trasèer som 
ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke denne løypa og ser 
positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  
 
Kommentarer til forslag om forskrift: 
§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under 
forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 
Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer 
fleksibel for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere 
enn andre løyper. Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som 
sted har den fordel sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre 
dette som et konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle 
løyper kan åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i 
desember, andre år blir det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis 
stenges i april, mens andre løyper kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til 
år. Kommunen stenger de løypene som ikke er snødekt, trygg is eller andre forhold som 
tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har mulighet å åpne en eller flere løyper i 
desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til næringslivet. Ift støy og friluftslivet for 
øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på vintersesongen er det dessuten 
færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal ikke kjøres på bar mark. 
Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet 
der det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt 
ved at det ikke kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom 
forhold tilsier det for næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da 
reindriftsnæringa har samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan 
fravikes. Balvatn reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på 
høring.  
§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 
24:00. Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for 
utvidet åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om 
morgenen på tur /isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan 
ikke se at det er mange innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring 
med nattestengt mellom kl 23:00 – 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 
23:00, men at det er innenfor forskriften dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur 
eller sent for å oppleve nordlyset.  
I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger 
over 2,5 km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med 
scooter er lovlig innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører 
mange hytter. Likevel er det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  
 
§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i 
Turistløypa pr i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel 
max 40 km/t iht gjeldende regelverk. 
Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere 
og annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er 
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store turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt 
til rette og jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer 
etter intensjonen, kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved 
forskrift.  

 

Ketil Skår (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling 
fra planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om 
godkjenning av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
FL/R/H's forslag med tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens 
forslag til innstilling. 
 
PLUT- 027/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Pkt 1 Forskrift 

FORSKRIFT FOR KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER 

FAUSKE KOMMUNE, NORDLAND 

 

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 10. juni 1977 
nr. 82, (motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 
legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøskuter i Fauske 
kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.  

 

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet 

a. Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under forutsetning 
av snødekt mark) og stenges senest 5. mai. 

b. Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og 
lokal avvis.  

c. Det er kjøreforbud i løypene mellom kl 23:00 og kl 07:00.  

d. Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet dersom det oppstår forhold 
som gjør det nødvendig. 
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e. Kommunen skal  

f. stenge hele-, deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av 
hensyn til reindrifta.  

g. Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 6. mai til og med 30. 
november.  

h. Løypen(e) kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der 
støyømfintlige bygg ligger i rød sone og eier har krevd / ønsket støyskjerm.  

§ 4  Bruk av løypenettet 

a. Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 60 km/t.  

b. Farten skal tilpasses de lokale forhold 

c. Det skal kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand 

(< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (hus og hytter).  Redusert hastighet er skiltet 
på de aktuelle steder.  

a. Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner 
seg på veien. Maksimal hastighet for kryssing av vei er 20 km/t. Fører har vikeplikt 
for myke trafikanter i hele løypenettet. 

b. Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.  

c. Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et 
selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg. 

d. All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for mennesker og naturmiljø.  

 

a. Scooterhengere skal parkeres på scooterparkeringen i Daja.  

 

§ 5 Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved 
stenging av løyper.  

 

§ 6 Drift og tilsyn 

a. Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. 

b. Kommunen kan sette dette ut på anbud. 

c. Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding 
av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av trasèer regnes ikke som 
terrenginngrep.   

 

§ 7 Løypebredde 
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Kjøring skal bare skje langs den maksimalt brede trasèen for løypene: 

a. Turistløypa:  Max 10 m 

b. Loppa:   Max  10 m frem til Loppaisen, deretter isens bredde. 

c. Kjellvassløypa: Max   6 m 

§ 8 Parkering og rasting 

a. Det er tillatt å raste og parkere i løypen(e) inntil 30 meter ut fra senter, dersom 
annet ikke er spesifisert i forskrift og /eller skilting.  

b. Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller til fare for annen 
ferdsel. 

c. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring 
langs løypa er ikke tillatt.  

d. Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t. 
e. For Loppa er det tillatt med rasting langs løypa og 30 m ut fra ytterkant av løypa.  
f. I Kjelvassløypa er rasting og parkering ikke tillatt, med unntak av parkering ved 

parkeringsplassen i Kjelvasskrysset. 
 

 § 9 Kjøretillatelse og gebyr 

a. Kommunen kan kreve at det kjøpes kjøretillatelse for kjøring i en eller flere løyper. 

b. Pris for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ. 

c. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.  

 

§ 10 Straffeansvar 

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.  

 

§ 11 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

Pkt 2  

Kommunestyret gir arbeidsgruppa  fullmakt til å fortsette arbeidet med løypenettet i 
Sulitjelma, spesielt med tanke på en erstatningsløype for Nordlysløypa og næringsutvikling. 

 

BEGRUNNELSE FOR VEDTAK: 

Fauske Kommune har som mål å legge til rette for turisme i Sulitjelma. I denne saken skal 
Fauske Kommune legge til rette for scooterturisme slik at eksisterende næringsliv har 
spennende turområder å tilby turistene på scooter og samtidig ta hensyn til bla støy, 
hyttebebyggelse og friluftsliv på en best mulig måte. Næringslivet i Sulitjelma satser både på 
langrenn/skiturisme, alpint, overnatting og scooterturisme vinterstid. 
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Det som er spesielt for Fauske Kommune er at kommunen har vært en forsøkskommune. 
Turistløypa og Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløype) har vært åpen i ca 15 år. Disse 
løypene vil ikke ha noen andre hensyn å ta nå enn tidligere. Forskjellen for Kjellvassløypa er 
at hytteeiere ikke kan kjøre rett fra hytta og i løypa slik som i forsøksperioden. Det er kun 
tillatt å starte fra Skihytta eller Kjellvasskrysset og løypa er åpen for alle.  

Kommunestyret i Fauske opprettet en arbeidsgruppe den 11.02.2016 som på vegne av 
Kommunestyret skulle kartlegge mulige løypetraseer for å regulere og legge til rette for 
scooterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.  

 
Kommentarer i forhold til Friluftsliv uten motorferdsel:  
Fauske kommune har i sin planlegging søkt å unngå at snøscooterløypene blir lagt i de mest 
populære utfartsområdene for skiløpere og annet friluftsliv.  
Eksempelvis, Jakobsbakken ,Sagmo, Annaskavelen, Vardetoppen, Sulitjelmabreen, Kongen 
og fjellmassivet rundt, Skourta, Villumvatn, Sorjus, Blåmannisen, faktisk hele området mot 
Siso i Sørfold kommune. For dette området har det ikke vært ønskelig å anlegge 
snøscooterløyper. Dette er veinære områder med fint og variert skiterreng for både store og 
små,  samt områder som ligger langt unna befolkede og trafikkerte områder. Området er 
likevel et meget godt utgangspunkt for å dyrke friluftslivet uten motorisert ferdsel på scooter.  
Videre ligger Junkerdal nasjonalpark i Saltdal kommune. Området er delt med 
kommunegrensen til Saltdal. Denne kommunegrensen krysser skiløypen til Tjorvi /Ballvannet 
og er naturlig å se på som Sulitjelmaområdet, da adgangen til området kommer herfra.  
Dagens skiløype gir tilgang på store områder i Junkerdal nasjonalpark for dem som ønsker å 
kunne ferdes i naturen uten støy fra motorisert friluftsliv. Innenfor deler av Junkerdal 
nasjonalpark gikk det i sin tid snøscooterløype til Mavas i Sverige . I dag er det ikke mulig å 
legge løyper i dette området. Junkerdal nasjonalpark er slik sett også et eksempel på et stort 
sammenhengende område hvor friluftsliv uten motorisert ferdsel kan dyrkes.  
Med bakgrunn i løypeforslagene og de innspill som er kommet i høringsrunden har 
Kommunestyret kommet til følgende begrunnelser for åpning av løyper samt forslag til 
forskrift for løypenettet i Fauske kommune.  

 

Kjellvassløypa med avgreining til Sulitjelma Fjellandsby 

Kjellvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra kommunal vei fra parkeringsplassene ved 
skihytta og Kjellvasskrysset hvor scootere blir parkert. Veien er allerede en etablert støykilde 
i området. Det vil være positivt for nærliggende hytter og myke trafikanter å redusere trafikk, 
støy og utslipp på parkeringsplassene. 

Hytteeiere som får tillatelse av kommunen for å kjøre bagasje til og fra sine hytter utover 2,5 
km, får dispensasjon mellom kl 07:00 – 24:00, fra 15 okt tom 2. helga i mai. De parkerer sine 
skutere ved Kjellvasskrysset og skihytta. Slik praksis har eksistert i Sulitjelma i mange 10-år.  

For å unngå at parkeringsplassene blir fylt opp med tilhengere, ønsker man at startpunkt til 
løypenettet kan gå fra parkeringsplassene for de som allerede har scooterne parkert her. 
Dette for at hytteeiere skal slippe å ta scooteren på hengeren og kjøre bil til Daja for å kunne 
benytte løypenettet, for så å laste scooteren på hengeren igjen og kjøre bil til skihytta eller 
Kjellvasskrysset, parkere hengeren der og kjøre scooter til hytta på dispensasjon. Dette vil 
øke støy til omkringliggende hytter ved parkeringsplassene og langs veien til Daja, større 
utslipp og kan skape konflikter til øvrig friluftsliv og parkeringsmuligheter. Trafikksikkerheten 
langs den bratte og sterkt traffikerte fjellveien bør også vektlegges dersom en skal øke trafikk 
med bil og henger. Sulitjelma er Salten`s største utfartsområde.  

I tillegg vil det være mulig å kjøre til Daja med scooter for å støtte opp om næringslivet i 
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Sulitjelma Fjellandsby og Sulitjelma Turistsenter.  

Kjellvassløypa vil ikke være en valgt turløype for allmenheten, men en tilførselsløype til 
næringslivet i Daja og løypenettet som starter her. Det er ikke en løype som blir en attraktiv 
turløype for opplevelser. Kommunen begrenser bruken ved nedsatt hastighet og forbud mot 
rasting. Dessuten skal tilreisende parkere hengere i Daja. 

 Fra parkeringsplassen ved Skihytta og ned mot Kjellvannet skal det merkes trasè for scooter  
slik at det blir godt tilrettelagt både for scooterførere og skiløpere. Dette vil være mest 
gjeldende fra Skihytta og ned til Kjellvannet og via Kjellvasskrysset. Videre vil løypa ikke 
komme i samme område som skiløpere. Det er derfor bare noen få hundre meter man får 
scooter og skiløpere ved siden av hverandre. Trasèen er forholdsvis bred og det er plass til 
alle.  

Det er satt 20 km/t på denne løypa nettopp for å ta hensyn til støy, skiløpere og annet 
friluftsliv.  

Støysonekartleggingen viser at det ligger 1 hytte innenfor rød sone(50 m) ved 
Kjellvasskrysset. Hytteier ble kontaktet før høringen og det var ingen innvendinger for 
trasèen forbi hytta. Det kom ikke inn bemerkninger fra høringsrunden fra hytteeier.  
Avbøtende tiltak: skilting ved hytta, nedsatt hastighet og tilbud om støyskjerming, kjøreforbud 
mellom kl 23:00-07:00. 
Innenfor gul støysone er det kartlagt 8 hytter. 
 Avbøtende tiltak: nedsatt hastighet, kjøreforbud mellom kl 23:00-07:00. 
Det er også lagt inn restriksjon for rasting og parkering i denne løypa. Det er kun lov å 
parkere og raste ved Sulitjelma Fjellandsby og parkere ved scooterparkeringen i Daja. 
Bakgrunnen er at kommunen legger til rette for at denne løypa bare skal brukes som 
tilførselsløype til næringslivet i Daja samt godkjent løypenett fastsatt i forskrift.  
Kjellvassløypa (tidligere Tilførselsløypa) har vært ute på høring i 2016, løypa ble klaget inn 
av Fylkesmannen med begrunnelse at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til 
hyttebebyggelsen i området, og det var heller ikke tatt særlig hensyn til støy og andre 
ulemper for friluftslivet. Kartgrunnlaget som var lagt ut på høring den gang viste seg å være 
feil. Mange av naustene og uthus ved Kjellvannet var tegnet inn i støysonekartet. Kartet viste 
8 hytter i rød støysone og 11 hytter i gul støysone. Etter nytt kartgrunnlag er det 1 hytte i rød 
sone og 8 hytter i gul sone.  
Det vil derfor være færre hytter som blir berørt i denne høringsrunden enn i forrige ( i 
støysonene). Med de tiltak i forhold til nedsatt hastighet, god skilting for å skille skiløpere og 
scootertrafikk, tilby støyskjerming, forbud mot rasting og at hengere må parkeres ved 
scooterparkeringen i Daja har kommunen tatt tilstrekkelig hensyn til hyttebebyggelsen i 
området, støy og ulemper for friluftslivet.  
I tillegg foreslår Fauske Kommune løypa «Rørgata» som er en ny løype , ca 1 km før den 
treffer på Kjellvassløypa til Daja. Løypa er et avbøtende tiltak for hyttene ved 
Kjellvasskrysset. Dvs når en starter fra Skihytta og skal til Daja, kan en kjøre i Rørgate-løypa 
til den treffer på Kjellvassløypa. Da slipper scooterføreren og kjøre via Kjellvasskrysset og 
passere hyttene som ligger nær løypa/parkeringsplassen. I Rørgata vil det ikke bli konflikt 
mellom skiløpere og scootere, løypa blir tilrettelagt for scootere. 
Kjellvassløypa har fått stor oppmerksomhet i media. I tillegg har mange fått tilsendt løypekart 
og saksgrunnlag i posten, både foreninger, organisasjoner, hytteeiere, samebyer mm. Det 
bør derfor ikke være noen som ikke har fått med seg at den nye løypa er åpen for alle. 
Høringsrunden viser at det er kun 3 hytteeiere som har gitt negativ tilbakemelding for 
Kjellvassløypa /Rørgata. Ingen av disse ligger i rød støysone. I tillegg er det 1 hytteeier og 1 
velforening i Sulitjelma Fjellandsby som er positive til løypene, i tillegg til næringslivet.  
Dagens scootere støyer mye mindre og slipper ut mindre avgasser enn sammenlignet med 
«gamle dager». Dette vil også være med å bidra til at støy for hytter i området er mindre nå 
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enn før.  
Scooterparkeringen i Daja må skiltes ved Fylkesveien for å sluse tilreisende til denne 
parkeringsplassen.  
Fauske kommune ønsker å tilrettelegge både for skiløpere, scooterturisme og annet friluftsliv 
i Sulitjelma og i tillegg tilrettelegge for næringsvirksomhet.  
Turområdene og mulighetene i Sulitjelmafjellene er enorm både sommer og vinterstid. Det er 
lagt opp til skjermede områder i fjellet som ikke er ønskelig med motorferdsel, i tillegg 
Junkerdal Nasjonalpark som regulerer dette. Med avgrensninger for motorferdsel på vinteren 
får kommunen likevel stor plass til alle interessegrupper. På sommeren går det bilvei både til 
Jakobsbakken og Ballvannet. Kjellvannet, Risedalsvannet og Saakivannet blir mye benyttet 
for fiske fra motorbåter sommerstid. Det er et yrende liv i fjellet hele året.  
 
Rørgata  
Rørgata er foreslått som et avbøtende tiltak for å redusere støy, tilrettelegge bedre for 
friluftsliv for øvrig  og hyttebebyggelsen. Trasèen er lagt over en gammel rørgate som ble 
etablert på 70 tallet og er en naturlig trasè som ble benyttet mye før for snøscootere. Løypa 
er en alternativ trasè for de som starter fra skihytta og skal til Daja /Sverige. De kan i stedet 
for å kjøre innom Kjellvasskrysset og forbi flere hytter, kjøre Rørgatetrasèen i 1 km til en 
kommer på Kjellvassløypa. Man begrenser støy for hyttene som ligger ved Kjelvasskrysset 
og begrenser konflikt med skiløpere som også går til Kjellvasskrysset langs veitrasèen. 
Rørgata blir således en trasè for snøscootere.  
Løypa blir staket av kommunen og den stenges dersom isen blir utrygg. SKS må varsle 
kommunen dersom det blir nødvendig å stenge trasèen pga usikker is.  
Fauske kommune har hatt møte med grunneier, Statskog, den 30/1 og det ble det avklart at 
Rørgate-løypa kan opprettes. 
Loppa 
Loppa er en avgreining til den eksisterende Turistløypa. Et supplerende tilbud til 
eksisterende løype og mulighet for isfiske og familieturer. Fauske Kommune har store 
friluftsområder og mange tilsvarende uten motorferdsel jf tidligere referert. Ved å ta i bruk 
Loppa med snøscooter vil en ikke forringe helheten i kommunen pga de enorme 
friluftsområdene kommunen har både i Sulitjelma og i Fauske Kommune for øvrig. Trasèen 
går midt på isen på Loppa. Området er ikke mye i bruk vinterstid av skiløpere eller annet 
friluftsliv. Løypa passerer ca 500 m fra SOT turisthytte. Det er ikke oppkjørte løypetrasèer dit. 
Det anses ikke at det blir noen brukerkonflikter i området. Det er ikke lagt opp til løype til 
hytten som ligger i Mourki. På den annen side kan det bli positivt for hytten i Mourki og 
turister på ski som får oppkjørte og stakede løyper å gå etter med tanke på sikkerhet.  
Sikkerhet på isen: Når det gjelder sikkerhet skal løypa stakes og den skal stenges av 
kommunen dersom isen ikke er trygg. 
Ballvatn reinbeitedistrikt ble kontaktet før høringen og hadde ingen innvendinger til løypa. De 
har beiteland både på norsk og svensk side. Da løypa skal gå på islagt vatn anså de ikke at 
løypa er til hinder for deres næringsvirksomhet. I tillegg ble løypeforslaget sendt på høring til 
Luokta-Mavas sameby og Tourpon sameby. Det kom ingen merknader innen høringsfristen.  
Fylkesmannen påpeker at Fauske kommune ikke kan fastsette at det åpnes for å kjøre på 
hele isen på Loppa i Sverige. Det er i Fauske Kommunes forskrift kun åpning for å fastsette 
dette på norsk side og Loppaløypa. På svensk side er det friområde og Fauske kommune 
kan ikke fastsette regler på svensk side. Løypa er ment å stoppe ved grensen til Sverige.  
Avbøtende tiltak i forhold til støy /friluftsliv: sette ned fartsgrensen til 60 km/t. For scooter 
med sluffe har man uansett ikke anledning å kjøre over 40 km/t.   
 
Nordlysløypa  
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Forslag til Nordlysløypa var ment for å utvikle næringslivet i Daja og etterspørsel etter en kort 
og enkel løype tilrettelagt for alles ferdigheter. Fordelene ved denne løypa var at man fikk 
utsikt over hele Sulitjelmasamfunnet fra andre siden av bebyggelsen i samfunnet og en fin 
plass å ta turister med. Dette var et ønske fra eksisterende næringsliv i Daja. Under 
høringsprosessen er det kommet innspill for å la dette området være fredet for motorferdsel 
samt område ved Jakobsbakken og Sagmo. Statskog som grunneier ønsker ikke løypa 
opprettet og vil utvikle denne siden av Sulitjelma som et «grønt» område uten 
scooterturisme. I dialog med Statskog kunne kommunen se på alternative trasèer som 
ivaretar intensjonen med denne løypa. Fauske Kommune oppretter ikke denne løypa og ser 
positivt på at det settes av områder hvor det ikke skal benyttes snøscooter.  
 
Kommentarer til forslag om forskrift: 
§ 3 a)  «Hele eller deler av løypenettet kan åpnes tidligst 1. desember (under 
forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 5. mai». 
Bakgrunnen for endring av åpningstiden er at man kan fastsette en forskrift som er litt mer 
fleksibel for de ulike løypetrasèer. Kommunen kan åpne/stenge en løype tidligere /senere 
enn andre løyper. Dette vil variere fra år til år ut fra snømengde og isforhold. Sulitjelma som 
sted har den fordel sammenlignet med andre kommuner tidlig vinter og kan markedsføre 
dette som et konkurransefortrinn for næringsutvikling / nordlysturisme. Det er ikke gitt at alle 
løyper kan åpnes/lukkes samtidig. Enkelte år med tidlig snø, kan man få åpnet løypene i 
desember, andre år blir det sannsynligvis ikke før i januar. Noen løyper må sannsynligvis 
stenges i april, mens andre løyper kan være åpen til 5. mai – dette vil også variere fra år til 
år. Kommunen stenger de løypene som ikke er snødekt, trygg is eller andre forhold som 
tilsier stenging. Det er i tillegg ønskelig at man har mulighet å åpne en eller flere løyper i 
desember dersom forholdene tilsier det i hensyn til næringslivet. Ift støy og friluftslivet for 
øvrig vil ikke dette ha store konsekvenser. Tidlig og sent på vintersesongen er det dessuten 
færre som ferdes i fjellet og benytter områdene og hyttene.  Det skal ikke kjøres på bar mark. 
Før forslaget ble lagt på høring ble Balvatn reinbeitedistrikt kontaktet, referat er underskrevet 
der det fremgår at løypene kan være åpen 1.des til 5. mai. Reindriftsnæringa blir ivaretatt 
ved at det ikke kan kjøres på bar mark og at de har mulighet til å få stengt løypene dersom 
forhold tilsier det for næringen. De blir således ivaretatt selv om datoene står i forskriften. Da 
reindriftsnæringa har samtykket til åpningstidene mener kommunen at nasjonal forskrift kan 
fravikes. Balvatn reinbeitedistrikt har vært positive til alle løypeforslagene som ble lagt ut på 
høring.  
§ 3 c) Det ble lagt ut på ny høring endring av klokkeslett med kjøreforbud mellom kl 06:00 - 
24:00. Man så også at andre kommuner hadde disse klokkeslett i sin forskrift. Bakgrunn for 
utvidet åpningstid var turister, spesielt svenske turister, som ønsker å starte tidlig om 
morgenen på tur /isfiske etc. i tillegg lang åpningstid med tanke på Nordlysturisme. Vi kan 
ikke se at det er mange innvendinger på utvidet klokkeslett, likevel foreslås det en endring 
med nattestengt mellom kl 23:00 – 07:00. Man vil anta at det ikke blir stor trafikk 07:00 og 
23:00, men at det er innenfor forskriften dersom noen ønsker å komme seg tidlig ut på tur 
eller sent for å oppleve nordlyset.  
I dispensasjon for kjøring til hytter, innvilges det kjøring av bagasje til /fra hytter som ligger 
over 2,5 km fra brøytet vei, i tidsrommet 15. oktober tom 2. helga i mai. Transport med 
scooter er lovlig innenfor kl 07:00-24:00. Slik har det fungert i mange 10 år og det berører 
mange hytter. Likevel er det svært få som ikke synes dette er greit og klager.  
 
§ 4 a) Fartsgrensen settes ned fra 70 km/t i høringen til 60 km/t som den har vært /er i 
Turistløypa pr i dag. Fartsgrense for scooter med sluffe/kjelke med passasjerer er likevel 
max 40 km/t iht gjeldende regelverk. 
Fauske kommune har som mål å legge til rette for at både skiløpere, turgåere, scooterførere 
og annet friluftsliv kan ferdes i fjellene i Sulitjelma og ha trygge og gode opplevelser. Det er 
store turområder og det er plass til alle interessegrupper dersom man legger forholdene godt 
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til rette og jobber mot de samme mål. Dersom det er løyper i løypenettet som ikke fungerer 
etter intensjonen, kan en eller flere løyper stenges eller endres av Fauske kommune ved 
forskrift.  
 

 
Fremlagt forslag fra Felleslista/ Rødt og Høyre legges frem for kommunestyre som innstilling 
fra planutvalget. 

Det henstilles fra planutvalget om at rådmannen får avklart med Arjeplog kommune om 
godkjenning av løypene fra de berørte Svenske samebyer. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo på vegne av FL, R, SV, H, FRP og AP: 
Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med sikte 
på at også disse trasene kan bli godkjent. 

 

Svein Roger Bådsvik (V) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

 

FL/R/SV/H/FRP/AP' forslag ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer. 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endringer ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer avgitt 
for V's forslag. 

 

 
KOM- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan- og utviklingsutvalgets innstilling med følgende endringer: 

1. § 3 c Det er kjøreforbud i løypene mellom klokken 22.00 - 07.00. 

2. § 4a Maksimal hastighet for løypenettet i Fauske kommune er 50 km/t. 

3. Trasene "Rørgata" og "Loppa" tas i denne omgang ut av planen. Kommunestyret ber 
arbeidsgruppen gå i dialog med grunneier, Arjeplog kommune og berørte samebyer, med 
sikte på at også disse trasene kan bli godkjent. 
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015/17: Handlingsplan 2016-2019 Fauna KF 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.03.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Daglig leder av Fauna KF orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 020/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 015/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune vedtar fremlagt handlingsplan for Fauna KF. 
 

 
 
 
016/17: SFO satser i Fauske kommune  
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 07.03.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
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satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 
Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 

SFO 2017 
Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Månedskostnaden på ordinært SFO tilbud økes med 15 % i henhold til foreslått 
tabell fra 15/8 2017 

Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med 
øking på 15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 
Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
 

2. Kostnaden for sommer SFO reduseres med 31 – 49 % i henhold til foreslått tabell. 
De nye satsene gjøres gjeldene fra 1/6 2017  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12.16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

2. Som rådmannens innstilling. 
Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6. 2017. 
Tabell 
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3. Som rådmannens innstilling. 
4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 

av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tre-deling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 
 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 016/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Innstilling fra oppvekst- og kulturutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 022/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
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pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
1. Månedskostnader for ordinært SFO tilbud økes ikke og vedtas lilk satser for 2016. 

2. Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Månedsprisen for sommer SFO/4uker om sommeren skal ikke overstige kostnaden for hel plass 
i de øvrige månedene. Tallene i tabellen vil dermed bli: 
pr. dag: 147,- 
pr. uke: 585,- 
pr. 4 uke: 1.554,- 

3. Som rådmannens innstilling 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer avgitt for AP's forslag. 
Formannskapets innstilling 3 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 016/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 15/12-
16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 
 
2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 
pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 
Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
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4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning av 
betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, differensierte 
satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
017/17: Vennskapsbauta Fauske - Melenci 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Det bevilges inntil kr.75.000.- til reising av Vennskapsbauta i Melenci park 
Beløpet tas av formannskapets konto. 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endring: 
Beløpet dekkes ved overføring fra driftsregnskapet. 

Rådmannens forslag til vedtak 1. setning ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak 2. 
setning. 

 
KOM- 017/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges inntil kr.75.000.- til reising av Vennskapsbauta i Melenci park. 
Beløpet dekkes ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 
 
018/17: Endring av regler for sosial dumping - sak: 067/15 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til de endringsforslaget som er skissert i rådmannens 
saksfremstilling. Endringsforslaget erstatter vedtak 067/15 og tas inn i kommunens 
innkjøpsveileder og fremtidige anskaffelser så langt de passer. 

 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
John-Harald Løkås (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Fauske arbeiderparti ber om at saken utsettes og fremmes på et senere kommunestyremøte 
hvor hvert enkelt punkt er redigert slik at det er tydelig hva som skal vedtas. 

AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 21 mot 6 stemmer. 
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Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 

 
KOM- 018/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til de endringsforslaget som er skissert i rådmannens 
saksfremstilling. Endringsforslaget erstatter vedtak 067/15 og tas inn i kommunens 
innkjøpsveileder og fremtidige anskaffelser så langt de passer. 

 
 
 
019/17: Oppgradering av kantina 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1.  Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina og møterom 1 oppgraderes til et mer 
moderne møterom, og en godt funksjonell kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks 
moms.  

2.  Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 

 
KOM- 019/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1.  Kommunestyret gir sin tilslutning til at kantina og møterom 1 oppgraderes til et mer 
moderne møterom, og en godt funksjonell kommunestyresal. Beløp kr. 826.352 eks 
moms.  

2.  Investeringen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet. 

 
 
 
020/17: Interpellasjon til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - Angående flyttingen av 
busstoppen i sentrum fra gamle rutebilstasjonen til Sjøgata 
 
 
 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Interpellanten leste opp interpellasjonen. 

Ordfører svarte på interpellasjonen. 

 
KOM- 020/17 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Ordfører og kommnunestyret ble i kommunestyresak 182/16, den 13.12.2016, orientert om at 
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Nordland Fylkeskommune hadde sagt opp leieavtalen om bruk av Fauske Rutebilstasjon 
v/Shellstasjonen for bussene. I orienteringen fremgår det at dersom det ikke kommer på plass 
andre holdeplassløsninger i Fauske sentrum innen 28. februar, så vil nærmeste 
sentrumholdeplass bli ved Fauske Stasjon. Ut fra dette har Fauske kommune prøvd å finne 
alternative løsninger i sentrum. Dette har man prøvd på da man i utgangspunktet syntes det 
kunne bli for langt til Fauske stasjon for flere grupper i samfunnet. Alternativet som ble prøvd 
var i Sjøgata. Erfaringene viser at dette ikke var et holdbart alternativ. I møte den 16. mars 
mellom Fauske kommune og eier av Rutebilstasjonen er man blitt enige om å  forlenge 
leieavtalen ved Shellstasjonen med foreløpig 1 år. I løpet av dette året må Fauske kommune og 
Nordland Fylkeskommune avklare og bli enige om et forslag til busstopp i sentrum som er både 
trafikkforsvarlig og brukervennlig. Forslaget sendes på høring for deretter politisk behandling. 

 
 
 
021/17: Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og 
sosialtjenestene 2017-2025 og høring av planprogram 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Helse-, 
omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Endelig behandling av helse- og omsorgsplanen i kommunestyret, settes til 
kommunestyrets møte i mars måned 2018. 

 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 021/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar melding om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Helse-, 
omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2025. 
 
Endelig behandling av helse- og omsorgsplanen i kommunestyret, settes til 
kommunestyrets møte i mars måned 2018. 

 
 
 
022/17: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 23. mars 2017 - Saken gjelder Fauske 
eiendom KF 
 
 
 
Kommunestyre 23.03.2017: 
 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmålet. 
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Ordfører svarte på det grunngitte spørsmålet. 
 

 
KOM- 022/17 Vedtak: 
Ordfører svarte: 
Spørsmålene tar utgangspunkt i og henviser til en artikkel i en lokalavis den 2. februar og til 
rykter som representanten har hørt om hva som har skjedd i et lukket møte i juli 2016. 

Mine svar blir derfor følgende: 

· På spørsmål 1 blir svaret: NEI 
· På spørsmål 2 blir svaret: NEI 
· På spørsmål 3 blir svaret: Nei det er Fauske kommunes ansvar, men heldigvis har vi ikke 

gått glipp av disse 800.000,- og det har skjedd med god hjelp fra rep. Skotåm. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7068     
 Arkiv sakID.: 17/1397 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
001/17, Narvesen Amfi Fauske - Vedtak om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

 
Narvesen Amfi Fauske gis serveringsbevilling til drift av kiosk med salg av enkel mat i Sjøgt. 74, 
8200 Fauske. 

 

· Organisasjonsnummer          914 280 958 
· Styrer                                        Siri Berg 
· Åpningstider                              Mandag til søndag kl. 09:00 – 20:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet 

Det forutsetter at driftrn skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 

 

 
002/17, City Grill Brygga - Søknad om serveringsbevilling 
VEDTAK: 

I hht Delegasjonsreglementet av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 

 

City Grill Brygga gis sereringsbevilling til drift av kafe og gatekjøkken i Storgata 66, 8200 Fauske 
som omsøkt. 

 

· Organisasjonsnummer:          918 705 821 
· Styrer:                                        Kerem Anlar 



· Åpningstider:                              Mandag – Søndag kl. 08:00 – 04:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder 

Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  22.03.2017 
Vår ref.: 17/4879 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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Narvesen Amfi Fauske 
Sjøgt. 74 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
001/17 Kommunestyre 

 
 
Narvesen Amfi Fauske - Vedtak om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om sereveringsbevilling fra Narvesen Amfi Fauske datert 19.01.17. 
Søknaden gjelder drift av kiosk med salg av enkel mat.  
Narvesen Amfi Fauske har fått ny eier og styrer, de er lokaliser i amfisenteret på Fauske, 
Sjøgt. 74. 
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag – søndag fra kl. 09:00 – 20:00. 
 
Styrer Siri Berg har framlagt dokumentasjon på avlagt og bestått etablererprøve. 
Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden. 
 
 
VEDTAK: 

 
Narvesen Amfi Fauske gis serveringsbevilling til drift av kiosk med salg av enkel mat i 
Sjøgt. 74, 8200 Fauske. 
 

• Organisasjonsnummer 914 280 958 
• Styrer    Siri Berg 
• Åpningstider   Mandag til søndag kl. 09:00 – 20:00 

 
Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet 
Det forutsetter at driftrn skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Enhet helse, Pb 93, 8201 Fauske 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Therese Olsen 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Dato:  25.04.2017 
Vår ref.: 17/6634 

Deres ref.:  
Saksb.: Therese Olsen 

Enhet Helse 
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City Grill Brygga v/ Kerem Anlar 
Storgt. 66 
8200 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
 Kommunestyre 

 
 
City Grill Brygga - Søknad om serveringsbevilling 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til søknad om serveringsbevilling fra City Grill Brygga datert 21.03.17. 
Søknaden gjelder drift av kafe og gatekjøkken. City Grill Brygga skal ha tilholdsted i Storgt. 
66, i disse lokalene har det tidligere vært kafe og gatekjøkken. 
Lokalet har et areal på ca. 170 m² med ca 40 sitteplasser. I sommerhalvåret åpnes det for at 
de kan ha uteserverig. 
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag til søndag kl. 08:00 – 04:00 
 
Styrer Kerem Anlar har avlagt og bestått etablererprøven 
Det er ikke komet noen merknader til innvilgelse av søknaden. 
 
 
VEDTAK: 

I hht Delegasjonsreglementet av sak 51/10 gjøres slik vedtak: 
 
City Grill Brygga gis sereringsbevilling til drift av kafe og gatekjøkken i Storgata 66, 
8200 Fauske som omsøkt. 
 

• Organisasjonsnummer: 918 705 821 
• Styrer:    Kerem Anlar 
• Åpningstider:   Mandag – Søndag kl. 08:00 – 04:00 

 
Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder 
Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Enhet helse, Pb. 93, 8201 Fauske 
 
 
Med vennlig hilsen 

Hilde Sørensen 
Enhetsleder Helse 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7069     
 Arkiv sakID.: 17/1397 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, NAVs endrede praksis med utbetalingsmeldinger på papir 
 
 
2, Nærpolitireformen i Nordland - status og framdrift 
 
 
3, Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. mars 
 
 
4, Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2017 
 
 
5, Referat fra regionmøte i LVK Nordland 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  22.03.2017 
Vår ref.: 17/4898 

Deres ref.:  
Saksb.: Jeanette Håkonsen Osnes 

Servicetorg 
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Kommunestyret 
 
 
 
 
NAVs endrede praksis med utbetalingsmeldinger på papir 
 
Eldrerådet- 009/17, har i møte 28.02.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet i Fauske ser med stor uro på den nye praksisen til NAV der pensjonister mister muligheten til 
å velge utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. NAVs tilbud om å gi samme 
informasjon på telefon er ikke en god løsning. 
Mange eldre har nedsatt hørsel, noe som gjør det vanskelig å forstå opplesning av tall. I vår kommune er 
det flere eldre som har problemer med de nye digitale løsningene og er helt avhengig av hjelp utenfra. 
Det å ikke ha oversikt over om man har mottat korrekt pensjon gir en konstant usikkerhet og utrygghet. 
Vi må være klar over at det er en del mennesker som har hatt liten mulighet til å lære seg å ta i bruk 
digitale medier. 
Dette er en situasjon for noen eldre som ikke er vårt velferdsamfunn verdig, og derfor helt uakseptabelt. 
Eldrerådet i Fauske ber derfor Fylkeseldrerådet stille krav til arbeids- og sosialminister 
Anniken Haugli om å gripe inn overfor NAVs endrede praksis slik at de eldre som ønsker det, får sine 
utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. 
 

 

 
 
Med vennlig hilsen 

Jeanette Håkonsen Osnes 
Sekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/2802     
 Arkiv sakID.: 17/681 Saksbehandler: Jeanette Håkonsen Osnes 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/17 Eldrerådet 28.02.2017 

 
 
NAVs endrede praksis med utbetalingsmeldinger på papir 
 
 
 

 
 

 
Eldrerådet 28.02.2017: 
 
Behandling: 
Leder av Eldrerådet fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet i Fauske ser med stor uro på den nye praksisen til NAV der pensjonister mister muligheten til 
å velge utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. NAVs tilbud om å gi samme 
informasjon på telefon er ikke en god løsning. 
Mange eldre har nedsatt hørsel, noe som gjør det vanskelig å forstå opplesning av tall. I vår kommune er 
det flere eldre som har problemer med de nye digitale løsningene og er helt avhengig av hjelp utenfra. 
Det å ikke ha oversikt over om man har mottat korrekt pensjon gir en konstant usikkerhet og utrygghet. 
Vi må være klar over at det er en del mennesker som har hatt liten mulighet til å lære seg å ta i bruk 
digitale medier. 
Dette er en situasjon for noen eldre som ikke er vårt velferdsamfunn verdig, og derfor helt uakseptabelt. 
Eldrerådet i Fauske ber derfor Fylkeseldrerådet stille krav til arbeids- og sosialminister 
Anniken Haugli om å gripe inn overfor NAVs endrede praksis slik at de eldre som ønsker det, får sine 
utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. 
 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 

 
ELD- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Eldrerådet i Fauske ser med stor uro på den nye praksisen til NAV der pensjonister mister muligheten til 
å velge utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. NAVs tilbud om å gi samme 
informasjon på telefon er ikke en god løsning. 
Mange eldre har nedsatt hørsel, noe som gjør det vanskelig å forstå opplesning av tall. I vår kommune er 
det flere eldre som har problemer med de nye digitale løsningene og er helt avhengig av hjelp utenfra. 
Det å ikke ha oversikt over om man har mottat korrekt pensjon gir en konstant usikkerhet og utrygghet. 
Vi må være klar over at det er en del mennesker som har hatt liten mulighet til å lære seg å ta i bruk 
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digitale medier. 
Dette er en situasjon for noen eldre som ikke er vårt velferdsamfunn verdig, og derfor helt uakseptabelt. 
Eldrerådet i Fauske ber derfor Fylkeseldrerådet stille krav til arbeids- og sosialminister 
Anniken Haugli om å gripe inn overfor NAVs endrede praksis slik at de eldre som ønsker det, får sine 
utbetalingsmeldinger og annen kommunikasjon på papir. 
 

 

 
Vedlegg: 
20.02.2017 NAVs endrede praksis med utbetalingsmeldinger på papir 1340077 
 
Sammendrag: 
Vises til vedlagte forslag til brev. 
Leder ber om at eldrerådet diskuterer saken. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 
 
 

 



 

Nordland Politidistrikt   

Bodø Tlf: 75 54 58 00 Org. nr.:  
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø Faks: 75 54 60 53 Giro:  
Besøk: Kongens gate 81 E-post: post.nordland@politiet.no www.politi.no 
 

NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND – STATUS OG FRAMDRIFT 

 

Innledning 

Vi ønsker med dette å gi en orientering om status for omstillingen av politiet i Nordland. 

Nordland politidistrikt ble etablert 1.januar 2016 og kort tid etter startet vi opp med prosjekt nye 

politidistrikt (PNP) som jobber med utvikling av det nye distriktet.  Den daglige drift av politidistriktet skjer 

gjennom en interimsorganisasjon som mot slutten av 2017 fullt ut skal erstattes med en ny organisering. 

 

Målsetting og overordnede rammer 

Nærpolitireformens mål er et nært politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og 

kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminell handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det 

skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles 

robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer1  

 

For å understøtte nærpolitireformens målsetning besluttet justis og beredskapsministeren den 17. februar 

2016 en overordnet organisering for politidistriktene2. Her fremkom det at politiet skal organiseres med to 

nivåer, med inndeling i funksjonelle driftsenheter og lederstøttestaber. I tillegg skal det etableres 

geografiske driftsenheter og egne PST enheter.  

 

For å sikre et nærpoliti med bedre kvalitet og likere polititjenester over hele landet, gav Politidirektoratet i 

mai 2016 ut "Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter. Disse retningslinjene gir en 

helhetlig beskrivelse av hvordan nye politidistrikter skal etableres og med krav til hvordan polititjenestene 

skal løses i framtiden. 

 

Politiets lokale organisering – tjenestesteder og lensmannsdistrikt/politistasjonsdistrikt 

                                           
1 Prop.61 LS(2014-2015) 
2 Justis og beredskapsdepartementet 17.02.2016: Overordnet organisasjonsmodell i distriktene – Beslutning 

 NORDLAND POLITIDISTRIKT 

    

Til:  Kommunene i Nordland 
Regionrådene i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland 
 

Dato: 16.mars 2017 
 

Fra: Tone Vangen, politimester i Nordland 

 

mailto:post.nordland@politiet.no
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Arbeidet med å finne frem til ny struktur for den lokale organiseringen har pågått siden våren 2016, både 

gjennom interne prosesser i politidistriktet og i dialog med kommunene mfl. 

Våren 2016 møtte politimester og prosjekt PNP Nordland alle regionrådene og Nordland fylkesting3. Videre 

møtte politiets lokale ledere alle kommunestyrene. Målet med møtene var å gi informasjon om status i 

nærpolitireformen og legge til rette for et godt samarbeid i arbeidet med endringene i lokal struktur. Det 

ble etablert en styringsgruppe av representanter fra de sju regionrådene, politidistriktets ledelse, prosjekt 

PNP Nordland og lokale fagforeninger i politiet.  

 

Styringsgruppen har hatt tre møter henholdsvis 19. august, 5. oktober og 9. desember 2016. I siste møte 

ble høringsuttalelsene presentert og politimesterens la til rette for en diskusjon omkring sine foreløpige 

konklusjoner i tilrådningen av ny lokal organisering. Styringsgruppen gav i dette møtet sin støtte til 

politimesterens forslag.  Etter en omfattende prosess, 

inkludert høringsrunde, sendte politimesteren 15. 

desember 2016 tilrådning til lokal organisering av 

politiet i Nordland til Politidirektoratet. 13. januar 2017 

besluttet Politidirektoratet at Nordland politidistrikt 

skal ha 23 tjenestesteder og 11 

lensmanns/politistasjonsdistrikt. Dette var to 

tjenestesteder flere enn hva politimesteren hadde i sin 

tilrådning.  

Kommunene har hatt adgang til å klage på 

Politidirektoratets beslutning jf. forskrift "klageordning 

for berørte kommuner".4 Innen klagefristen 10.mars 

2017 har følgende kommuner i Nordland innsendt 

klage: Sømna, Hemnes, Steigen, Lødingen og Saltdal.  I 

tillegg har Gratangen kommune i Troms sendt klage 

der de fremmer ønske om å tilhøre Nordland 

politidistrikt. 

Geografiske driftsenheter (GDE)  

Inndeling i geografiske driftsenheter (GDE) herunder 

antall GDE og plassering av hovedsete i GDE var ikke en 

del av beslutningen til Politidirektoratet. Det lå til 

politidistriktet å forhandle antall geografiske 

driftsenheter, samt å drøfte plassering av hovedseter 

med lokale fagforeninger. Politimesteren ønsket likevel 

                                           
3 I tillegg har driftsenhetslederne i Nordland politidistrikt besøkt alle kommunene i Nordland, der de har redegjort for alternative forslag til fremtidig 
organisasjonsstruktur.   
 

4 Lenke til forskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-22-

815?q=forskrift%20om%20klageordning%20for%20kommuner 

 

 



   Side 3/5 

 

å få kommunenes innspill på denne beslutningen og valgte derfor å ta forslaget om antall geografiske 

driftsenheter og plassering av hovedseter med i forbindelse med høringen av den lokale strukturen.  

I forslaget som ble sendt ut på høring ble det foreslått å dele Nordland inn i tre geografiske driftsenheter 

med omtrent samme organisasjonsstruktur som de gamle politidistriktene Midtre Hålogaland (uten Troms 

kommunene), Salten og Helgeland. Forslaget skapte stort engasjement både internt i politiet og eksternt 

blant kommunene. Etter den prosess som er gjennomført endte det interne forhandlingsresultatet med en 

beslutning om 5 geografiske driftsenheter(GDE).  Vi ønsker å vurdere om dette er en organisering som 

fungerer godt etter 2 års driftstid. 

Nordland politidistrikt deles inn i følgende geografiske driftsenheter;  

 

 Driftsenhet Lofoten og Vesterålen, administrasjonssted Sortland 

 Driftsenhet Ofoten, administrasjonssted Narvik 

 Driftsenhet Salten, administrasjonssted Bodø 

 Driftsenhet Rana, administrasjonssted Mo i Rana 

 Driftsenhet Helgeland, administrasjonssted Mosjøen 

 

GDE er en geografisk struktur, dvs. at ressursene skal være spredt i det aktuelle geografiske området på en 

slik måte at tjenesten ivaretas best mulig. 

Det er stabene og de funksjonelle enhetene som i stor grad skal støtte GDE, og en GDE leder kan ikke 

sammenlignes med en politimester i gammel struktur. 

 

Det er politioppgavene som skal ivaretas i det aktuelle området som er førende for ressursene, og ikke hvor 

lederen for det aktuelle geografiske området er plassert. Således er det ikke av avgjørende betydning hvor 

GDE leder er stedsplassert. Dog er det naturlig at GDE leder er den som har den største, eller av de største, 

tjenesteenhetene.     

Valg av administrasjonssted for GDE innebærer ikke at alle fellesfunksjoner skal samles der. Ved lokalisering 

av fellesfunksjoner i GDE må det – tvert imot - legges vekt på hvor det allerede finnes spesialistkompetanse 

og fagmiljø i driftsenheten 

 

Driftssetting av ny geografisk struktur 

Vi må nå avvente klagebehandlingen. Deretter vil vi sluttføre arbeidet med detaljplanlegging av 

organisering av den geografiske strukturen og innplassere personell.  Dette vil skje høsten 2017, hvilket 

innebærer at vi drifter videre med interimsorganisering av politiets lokale struktur inntil videre. 

Når det gjelder de kontorene som skal avvikles vil vi starte arbeidet med å få avviklet kontraktene så snart 

som endelig struktur er på plass (april/mai 2017 - når alle eventuelle klager er ferdig behandlet). Dette 

arbeidet vil skje gradvis og i samarbeid med kommunene. Før kontoret avvikles skal vi bl.a ha på plass 

politikontakten i kommunen.  

Driftsetting av funksjonelle enheter og staber – og deling av Midtre-Hålogaland 

1.mai skjer den administrative og økonomiske delingen av Midtre Hålogaland, dvs. at de kommunene som 

ligger i Troms vil bli overført til Troms politidistrikt. Politimesteren i Nordland vil ha det operative ansvaret 
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frem til nye operasjonssentraler er i drift 31.mai, jf. punktet nedenfor.   Politimestrene i Troms og Nordland 

vil inngå samarbeidsavtale om polititjenesten i grenseområdene Nordland/ Troms. 

 

1.mai setter vi i drift de nye stabene og de funksjonelle enhetene i Nordland politidistrikt.  Vi etablerer 

følgende stabsfunksjoner; HR/HMS, Virksomhetsstyring og kommunikasjon.  Videre etablerer vi følgende 

funksjonelle enheter som skal jobbe for hele distriktet; felles påtaleenhet, felles enhet for forebygging, 

etterretning og etterforskning, felles enhet for operative tjenesten, felles enhet for forvaltning, utlending 

og sivil rettspleie og politiets sikkerhetstjeneste. 

 

Operasjonssentralen i Nordland settes i drift i mai 2017 

Den 31. mai 2017 skjer den operative sammenslåingen. Da legger de tre gamle operasjonssentralene ned ( 

Mosjøen, Bodø, Harstad) sin drift og den nye samlokaliserte operasjonssentralen i Bodø overtar ansvaret 

for Nordland politidistrikt. Operasjonssentralen blir samlokalisert med nødmeldesentralene for brann og 

helse. 

 

Politiråd og samarbeidsavtaler med kommune. Politikontakt for hver kommune.  Regionalt politiråd 

Vi vil i løpet av våren ta kontakt med hver enkelt kommune for dialog om arbeidet i politiråd, 

samarbeidsavtale om kriminalitetsforebygging og etablering av politikontakter. 

 

På bakgrunn av den gode dialogen og kunnskapsutvekslingene som man har fått til i møte mellom 

representant fra regionrådene og politiledelsen i Nordland ble man i siste møte enige om å videreføre 

møtearena også på regionalt nivå. Nordland fylkesting har også fremført ønske om at det bør være et 

regionalt politiråd i Nordland.   Politimester mener det kan være nyttig med en slik møtearena mellom en 

representant fra hvert regionråd, representant(er) fra fylkeskommunene og øverste ledelse i 

politidistriktet. Politimester vil derfor ta initiativ til et møte hvert halvår.  

 

Sivile rettspleieoppgaver 

Vi har så langt ikke tatt endelige beslutninger om organisering av politiets sivile gjøremål ( gjeldsordning, 

tvangsfullbyrdelse, forliksrådssekretariat mm)  Et lovendringsforslag skal behandles av Stortinget 23.mars 

og det ligger her et forslag om at 1 lensmann/politistasjonssjef/namsfogd kan ha ansvaret for oppgavene i 

flere kommuner. 

 

Utstedelse av pass 

Politiets arbeid med utstedelse av pass moderniseres. Som et ledd i dette endres organiseringen ved 
søkerstedene, slik at utstedelsene skjer med økt sikkerhet og på en mer effektiv måte enn i dag.  
Det betyr at hvert politidistrikt skal beslutte lokalisering og antall fremtidige søkersteder for pass og 
nasjonalt ID-kort med eID. Politidirektoratet har sendt ut føringer for denne prosessen, og skulle det oppstå 
store ulikheter kan saken diskuteres med Politidirektoratet og løftes til Nasjonal ledergruppe. I den videre 
prosessen skal blant annet kravet til økt sikkerhet ved passutstedelse veies opp mot publikums reisevei. 
Avgjørelsene om lokalisering og organisering skal være tatt i uke 16 
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Politiarbeid på stedet og styrking av etterforskningen 

Nærpolitireformen er ikke kun en strukturreform, men like mye en kvalitetsreform. Vi jobber også med 

forbedring av arbeidsmetodikk. 

Vi vil i senest høsten 2017 etablere et felles straffesaksinntak som skal sikre rask vurdering av hvordan hver 

enkelt straffesak bør håndteres.  Vi har allerede gjennomført opplæring for ca. 400 av våre ansatte i 

metodikk som skal sikre at mest mulig av politiarbeidet gjennomføres på stedet – der og da.  Vi vil 

gjennomføre ytterligere kompetanseheving innenfor etterforskning til høsten. 

 

Arbeid med kultur og ledelse 

Nærpolitireformen fokuserer også på kultur og ledelse. Vi har satt i gang flere tiltak på dette feltet og vil 

intensivere arbeidet i løpet av 2017. 

 

Individuelle brev til hver kommune 

Vi vil på et senere tidspunkt komme tilbake med individuelle brev til hver enkelt kommune om 

polititjenesten i kommunen. 

 

Avslutningsvis 

 

Omstillingen vi arbeider med er omfattende.  2017 blir det mest krevende omstillingsåret for Nordland 

politidistrikt.  Vi gjør vårt aller beste for at publikum ikke skal påvirkes negativt av selve prosessen.  

 

Skulle det være at noen har spørsmål eller ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt med 

prosjektleder i PNP Nordland, Jan Tore Hagnes. Hagnes kan kontaktes på epost adresse 

jan.tore.hagnes@politiet.no  

 

 

Med hilsen 

 

Tone Vangen Jan Tore Hagnes 

Politimester i Nordland politidistrikt Prosjektleder PNP Nordland 

 

 

 

mailto:jan.tore.hagnes@politiet.no


$ Su tten Kontrollutvalgservice
Postboks -54. {l138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
17.03.20t7 t7/2t5 413 5.4

PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 17. mars 2017 kt. 09.00 - I1.30
Motested: Moterom l. etasjc, administrasjonsbygget, Fauske
Saksnr.: 0lll7 -06117

Til stede: Forfall:
Odd Henriksen, leder Kjell Lund Olsen
Gry Janne Rugis. nestleder Maria Renate Dsnnestad
Hilde Dybwad

Varamedlemmer:
Bemt Henrik Furehaug motte som vara for Kjell Lund Olsen
Det lot seg ikke giore finne vara for Maria Renate Dsnnestad

0vrige:
Ridmann Geir Mikkelsen motte i tilknltning til sak 02-04117
Okonomisjef Kariann Ssrdahl og regnskapssjef Jonny Riise motte i tilknltning til sak 02-
03/r7
Daglig leder Fauske Eiendom KF Trond Heimtun motte i tilknyning til sak 04/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Gry Janne Rugis onsket 6 ta opp sak under eventuelt.

Hilde Dybwad onsket A ta opp sak under eventuelt.

Merknader:



SAKSI,ISTE
Saksnummer Sakstittel

0lll7 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. november
2016

fi2117 Unntatt lia offcntlighct Oll.lov { 24: Rcdegiorelse fra
administrasionen- Oprrfblening av revisors brev nr I

113il7 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi
t)1fi7 Orientering til kontrollutvalget om akluelle saker i Fauske kommune
05/17 Orienteringer fra rel'ision og sckretariat
1t6lt7 Eventuelt

0l/17 Godkjenning av protokoller fra kontrolluh algets mote 25. november 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mole 25. november 2016 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Prolokoll fra kontrollutvalgets mote 25. november 2016 godkjennes.

02/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 24: Redegiorelse fra administrasjonen-
Oppfelgning av revisors brev nr I

I-ukking av motet:
Behandling
Motelederen ba om at saken skulle behandles for lukkede dorer. Debatten ble holdt for
lukkede dsrer. Dorene ble si ipnel og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 3 vedtok kontrollutvalget A behandle sak
02/17 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angir tjenestemessige forhold.

Ridmann Geir Mikkelsen. okonomisjef Kariann Ssrdahl og okonomisjel Jonny Riise motte i
tilknyning til saken for A redegjore og svare pi sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.



Omforent fbrslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omfbrent tbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fia administrasjonen tas til orientering.

Motet ble deretter ipnet.

03/17 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi

Ridmann Geir Mikkelsen. okonomisjef Kariann Sordahl og okonomisjef Jonny Riise motte
fra administrasjonen lor 6 redegiore og svare pi sporsmdl.

Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omlorent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/17 Orientering til kontrollutvalget om aktuelle saker i Fauske kommune

Ridmann Geir Mikkelsen motte fra administrasjonen for i redeglore og svare pA sporsm6l.

Daglig leder Trond Heimtun motte fra Fauske Eiendom KF for i redegjore om nedleggelse av
foretaket.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Redegjorelsen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redeglorclscn tas til orientering.

05/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Revisor arbeider for tiden med regnskaper, kommunens og de 2 kommunale

tbretakene. Alle regnskapene er levert rettidig, altsa innen I 5. februar 201 7.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

06/17 Eventuelt

Lukking av motet:
Behandling
Mstelederen ba om at saken skulle behandles for lukkede dsrer. Debatten ble holdt for
lukkede dsrer. Dorene ble si ipnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens d 3l nr. 3 vedtok kontrollutvalget a behandle sak
06/17 for lukkede dsrer. Begrunnelsen er at saken ang6.r tjenestemessige forhold.

Gry Janne Rugas tok opp en henvendelse hun har ffitt vedrsrende mangelfult tilrettelegging i
forhold til lA-artalen i en av kommunens avdelinger.

Hilde Dybwad tok opp sporsmalet om innhold i og praktisering av reglement for ansatte.

Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede saker til neste mote med tanke pi redegjorelser fra
ridmannen om de to forholdene som ble tatt opp.

Det fremkom ikke ytterligere saker tit behandling.

Sekreter tbr kontrollutval get



Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordforer
og riidmann. Salten kommunerevisjon IKS



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
28.04.2017 17/38t 4 t3_ 5.4

PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 28. april2OlT kI. 09.00 - 11.40

Mstested: Moterom l. etasje, administrasjonsbygget, Fauske
Saksnr.: 07117 - l3ll7

Til stede: Forfall:
Odd Henriksen, leder Maria Renate Dsnnestad
Gry Janne Rugis, nestleder Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad

Varamedlemmer:
Ingen vara kunne mote

Ovrigez
Ridmann Geir Mikkelsen motte i tilknyning til sak 08-10/17
Okonomisjef Kariann Sordahl og regnskapssjef Jonny Riise motte i tilknytning til sak 08-
t0lt7
Daglig leder Fauske Eiendom KF Trond Heimtun motte i titknltning ril sak 08i l7
Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen motte i tilknltning til sak 09/17
Personalsjef lngrid Alterskjrr, og kommunalsjef Terje Valla motte i tilknyning til sak I l/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

07fi7 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. mars 2017
lllt/17 Arsregnskap 20t 6 Fauske Eiendom KF - uttalelse fra kontrollutvalget
09n7 Arsregnskap 201 6 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget
t0n7 Arsregnskap Fauske kommune 2016 uttalelse fia kontrollutvalget
tUtT Unntatt fra offentlighet Off.lov { l3,jfr fvl $ l3: Redegiorelse fra

administrasjonen om tilrettelegging jfr lA-avtalen / innhold i og
reglement for ansatte

12fi7 Orienteringer lra revision og sekretariat
t3/l7 Eventuelt

07/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 17. mars 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. mars 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 'l 7. mars 201 7 godkjennes.

08/17 Arsregnskap 2016 Fauske Eiendom KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Geir Mikkelsen, regnskapssjef Jonny Riise og daglig leder Fauske Eiendom KF
Trond Heimtun motte for e redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Konlrollutvalget har i mote 28. april 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet forela foretakets arsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om
serbudsjett: Det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett fordi det ikke foreligger
budsiett for investeringer.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med et mindreforbruk med kr
327 185 for regnskapsaret 2016.

Utover dette og det som fremg8r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 18. april
201 7, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt Srsregnskap for 2016.



Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 28. april 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med Arsregnskapet foreli foretakets arsberetning og revisjonsberetning lor
2016.

Kontrolluwalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om
serbudsjett: Det er betydelige awik mellom regnskap og budsjett fordi det ikke foreligger
budsjett for investeringer.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med et mindreforbruk med kr
327 185 for regnskapsAret 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 18. april
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt arsregnskap for 2016.

09/17 Arsregnskap 2016 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen motte fra loretaket for i redegjore og svare pi
sporsmal.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 28. april 2017 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2016.
Sammen med irsregnskapet forelfl foretakets arsberetning og revisjonsberetning for 201 6.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto driftsresultat med kr 435
l3 1, og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 233 I 3 I .

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets Arsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet date( 30. mars
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap for 2016.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 28. april 2017 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2016.

Sammen med irsregnskapet forelA foretakets Srsberetning og revisjonsberetning for 201 6.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt lrem med et netto driftsresultat med kr 435
l3 I , og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 233 I 3 I .



Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 30. mars
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap for 2016.

10/17 Arsregnskap Fauske kommune 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Geir Mikkelsen, okonomisjef Kariann Ssrdahl og okonomisjel Jonny Riise motte i
tilknytning til saken for 6 redegjore og svare pi sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 28. april 2017 behandlet Fauske kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2016, og ridmannens kommentarer til regnskapet.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 5 231 504.

Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige awik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet for 2016, som for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for
kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 w l.
Investeringsbudsjett for 2016 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven $ 46 nr I med
forskrift.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende
spesifikasjoner og noter samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes Arsregnskap for 2016.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 28. april 2017 behandlet Fauske kommunes Srsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vsert det avlagte irsregnskapet, revisj onsberetningen for
2016, og ridmannens kommentarer til regnskapet.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 5 231 504.

Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet for 2016, som for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for
kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr 1.



Investeringsbudsjett for 2016 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven $ 46 nr I med
forskrift.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes irsregnskap for 2016.

l1117 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13,jfr fvl $ 13: Redegiorelse fra
administrasjonen om tilrettelegging jfr IA-avtalen / innhold i og reglement for
ansatte

Personalsjef Ingrid Alterskjer, og kommunalsjef Terje Valla motte fra administrasjonen for i
redegjore og svare sporsmfll.

Lukkins av motet:
Behandling
Motelederen ba om at saken skulle behandles for lukkede dsrer. Debatten ble holdt for
lukkede dsrer. Dorene ble sA ipnet og organel stemte over forslaget om lukking.

Vedtak
Med hiemmel i kommunelovens $ 3l nr. 3 vedtok kontrollutvalget 6 behandle sak

I I /17 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angAr tjenestemessige forhold.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjorelsene tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om A ffi oversendt HEMIS-rapporten sA snart denne foreligger.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsene tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om i fE oversendt HEMls-rapporten si snart denne foreligger.

Motet ble dcretter Apnet.



l2ll7 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: Revisjonen er fullt bemannet for forste gang pa flere ar. Ny

forvaltningsrevisor har startet i jobben i aprll2017 , og neste forvaltningsrevisor starter
i mai 2017 . Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor gir av med pensjon I . juni 201 7.

. Regnskapsrevisjon 2016: Revisor er ferdig med Fauske kommune, men det er en del
forsinkelser i noen andre kommuner.

o Forvaltningsrevisjon: Bestilt forvaltningsrevisjon blir ferdig til junimotet.
o Fylkeskommunens kontrollutvalg skal behandle utredning av fylkeskommunens

fremtidige revisjonsordning 8. mai 2017.

Sekretariatet orienterte :

r Om dokumenter vedlagt saken

13/17 Eventuelt

Hilde Dybwad tok opp sporsmilet om bruk av formannskapets disposisjonskonto.
Kontrollutvalget ber om en redegjorelse til utvalgets neste mote.

Det fremkom ikke y.tterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfsrer
og rdLdmann. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske den 28. ap

Sekretrer for kontrollutvalget



Referat fra regionmøte i LVK Nordland 05.04.2017 

Møtet ble avholdt på Fauske hotell. 

Følgende medlemskommuner deltok: 

 Fauske kommune ved Ordfører Jørn Stene 

 Beiarn Kommune ved Ordfører Monika Sande 

 Steigen kommune ved varaordfører Arne B. Vaag 

 Saltdal kommune ved rådmann Ronny Seljeseth 

 Hemnes kommune ved kommunestyrerepresentant Jon Erik Graven 

 Rana kommune ved formannskapsmedlem Jan Erik Arnøy 

 Meløy kommune ved varaordfører Lisbeth Selstad Amundsen – på telefon 

 Hattfjelldal kommune ved varaordfører Trine Bolstad, opposisjonsleder 

Asgeir Almås og rådmann Stian Skjærvik – på telefon 

 Sørfold kommune ved ordfører Lars Kr. Evjenth – på telefon 

 Vefsn kommune ved varaordfører Åshild C. Pettersen – på telefon 

 Siv Anita Johnsen Brekke, møteleder landsstyremedlem LVK 

Til behandling lå det kun en sak: 

Innstille kandidater til valgkomiteen: 

Følgende kandidater ble innstilt i prioritert rekkefølge: 

1. Siv Anita Johnsen Brekke AP, Fauske kommune 

2. Christine Trones H, Hemnes kommune 

3. Asle Schrøder SP, Steigen kommune 

4. Jørn Ivar Claussen H, Vefsn kommune 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Referent 

 

Vedlegg: Skjema sendt sekretariat v/ Vigdis Ekeland 

  



Valg til landsstyre i LVK  

LVKs landsmøte arrangeres 24.-25. august 2017 i Tromsø. På landsmøte skal det velges nytt landsstyre 

med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal i henhold til LVKs vedtekter fremme forslag til 

landsstyre, basert på fylkenes innstilling.  

Valgkomiteen ønsker tilbakemeldinger fra fylkesmøtene så snart som mulig og senest innen  

25. mai 2017.  

Om hvem som er valgbare, vises til LVKs vedtekter § 6. 

For å sikre at fylkenes tilbakemeldinger blir utformet over samme lest, har valgkomiteen funnet det 

hensiktsmessig å utforme et skjema til bruk for dette arbeidet. Valgkomiteen ber om at fylkene bruker 

dette skjema. 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Valgkomiteens leder Anne-Rita Nicklasson  

anne-rita.nicklasson@ballangen.kommune.no eller sekretariatet ved Johanne Eide Joyce 

jej@lundogco.no.  

***** 

 

Fylkenes innstilling til valgkomiteen 

Nordland fylke avholdt fylkesmøte den 05.04.2017 på Fauske hotell.  

Fylkesmøtet skal innstille fire kandidater. Blant de fire kandidatene skal begge kjønn være 

representert, og i tillegg skal kandidatene med partipolitisk bakgrunn representere en partipolitisk 

bredde. 

Følgende kandidater er innstilt: 

Evt. 
prioritering 

Navn Stilling Parti Alder Evt. LVK-erfaring og 
annen relevant 

erfaring/tillitsverv 

1 Siv Anita 
Johnsen 
Brekke 

Økonomisk rådgiver NAV 
/kommunestyrerepresentant 
Fauske kommune 

AP 52 Tidligere vara 
landsstyret, nå fast 
medlem av landsstyret 
 

2 Christine 
Trones 

Ordfører i Hemnes 
kommune 

H 54 Varamedlem 
landsstyret 
 
 
 

3 Asle 
Schrøder 

Ordfører i Steigen kommune SP 62  
 
 
 

4 Jørn Inge 
Clausen 

Gruppeleder 
kommunestyret i Vefsn 

H   
 
 
 

 

mailto:anne-rita.nicklasson@ballangen.kommune.no
mailto:jej@lundogco.no


Valgkomiteen står fritt til å innstille på kandidater, men vil innenfor de avveiningene som følger av 

vedtektene søke å ta hensyn til fylkenes eventuelle prioriteringer.  

Vennligst kryss av:  

X   Kandidatene er innstilt i prioritert rekkefølge  

⃝   Kandidatene er ikke innstilt i prioritert rekkefølge 

⃝ Kandidatene er gjort kjent med de forventninger som stilles til landsstyremedlemmer og 

vararepresentanter. Møtevirksomheten vil utgjøre ca. 60 timer per år, og det forventes om lag samme 

antall timer utenom møtene til løpende orientering og oppfølging av LVK-sakene overfor egen og 

øvrige medlemskommuner i sitt fylke. Det anbefales også at landsstyrets medlemmer setter av tid til 

deltakelse på LVK-skolen. Ved å stille som kandidat til LVKs landsstyre, viser kandidatene en vilje til å 

prioritere LVKs arbeid. 

 

Eventuelle kommentarer til valgkomiteen: 

Forventninger til landsstyremedlemmer og vararepresentanter referert i møtet, usikker på om disse 

er presentert for den enkelte kandidat. Kandidat 1 og 2 er kjent med disse. 

 

Vennligst send ferdig utfylt skjema så snart som mulig og senest 25. mai 2017 til sekretariatet ved 

Vigdis Ekeland ve@lundogco.no  

mailto:ve@lundogco.no
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Sak nr.   Dato 
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026/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 (arkivsak 
17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 (arkivsak 
17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige 
renteøkninger på lån.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 (arkivsak 
17/682)  
Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 (arkivsak 
17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige 
renteøkninger på lån.  

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 030/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016 godkjennes.  
2. Mindreforbruk kr 5 231 504,61 disponeres som følger:  

Kr 826 352,- avsettes til oppgradering av kantina og møterom 1, jf. sak 019/17 (arkivsak 
17/682)  



Kr 75 000,- avsettes til reising av vennskapsbauta i Melenci park, jf. sak 017/17 (arkivsak 
17/941) 
Kr 4 330 152,61 avsettes til et rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige 
renteøkninger på lån.  

 
Vedlegg: 
20.04.2017 Årsregnskap med noter 2016 - Fauske kommune 1347250 

20.04.2017 Årsmelding 2016 - Fauske kommune 1347251 

20.04.2017 Revisjonsberetning 2016 - Fauske kommune 1347252 

28.04.2017 saksprotokoll utt regnsk 28042017 1348238 
 
Saksopplysninger: 
Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til 
kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til uttalelse, og 
kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre. 
 
Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i kommuneloven, gjeldende 
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til kommuneloven § 
48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er overlevert revisjonen innen 
fastsatte frister. 
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 28.4.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli utdelt i formannskapsmøtet 2.5.2017.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Se vedlagte årsregnskap og årsmelding for utfyllende opplysninger. 
 
Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 231 504,61. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  
 
På grunn av det høye investeringsnivået, er kommunens økonomi sårbar for økninger i rentenivået i 
årene som kommer. En økning med 1 prosentpoeng vil medføre flere millioner i økte renteutgifter. 
Dette vil det i utgangspunktet måtte finnes dekning for innenfor den ordinære driften i konkurranse 
med øvrig drift. For å unngå dette foreslår rådmannen at årets regnskapsmessige mindreforbruk 
avsettes til et eget rentebufferfond, som skal benyttes til å dekke fremtidige renteøkninger på lån. 
 
Revisjonen har i sin revisjonsberetning kommentert at driftsenhtene skole og barn og familie har hatt et 
betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 3 346 006,- og kr 8 274 893,-. 
Rådmannen har i årsmeldingen redegjort for bakgrunnen for disse avvikene. Generelt må det sies at 
økte inntekter fra integreringstilskudd og mottak flyktninger, gjorde det mulig å regulere opp budsjettet 
med betydelige beløp i økonomimelding 1/2016. I ettertid viser tallene at en for stor del ble lagt til 
innenfor Helse og omsorg på bekostning av Oppvekst og kultur.  
 
Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2016 at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter, og at regnskapet er ført i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
 
1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER  

 Økonomisk oversikt drift  

 Økonomisk oversikt investering  

 Balanseregnskapet  

 Driftsregnskapet - regnskapsskjema 1A  

 Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2A  

 Driftsregnskapet - regnskapsskjema 1B  

 Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2B  
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Økonomisk oversikt - drift  
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger 25.339.309,79 26.609.124,00 26.609.124,00 25.137.744,75 
Andre salgs- og leieinntekter 54.429.366,46 53.965.038,00 53.965.038,00 47.819.626,79 
Overføringer med krav til motytelse 89.258.254,11 72.332.940,00 67.332.940,00 69.784.394,35 
Rammetilskudd 298.881.152,00 273.731.000,00 273.731.000,00 252.642.403,00 
Andre statlige overføringer 34.121.723,64 36.564.000,00 30.564.000,00 37.527.233,51 
Andre overføringer 35.528.797,96 33.939.046,00 31.039.046,00 38.389.209,42 
Skatt på inntekt og formue 209.670.512,98 231.996.277,00 228.196.277,00 238.902.616,83 
Eiendomsskatt 49.743.031,37 49.500.000,00 48.750.000,00 44.288.968,40 
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum driftsinntekter 796.972.148,31 778.637.425,00 760.187.425,00 754.492.197,05 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 402.232.772,38 402.266.044,00 390.705.537,00 385.996.616,09 
Sosiale utgifter 72.958.537,71 74.445.064,00 72.752.935,00 72.330.570,42 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 105.309.664,51 96.217.734,00 87.647.734,00 95.351.103,20 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 107.967.683,12 110.187.902,00 110.127.902,00 111.086.966,81 
Overføringer 62.478.671,98 59.817.715,00 59.817.715,00 71.546.488,81 
Avskrivninger 34.962.499,00 33.597.706,00 23.597.706,00 34.145.047,00 
Fordelte utgifter -5.016.196,42 -3.141.191,00 -1.372.191,00 -4.808.498,79 
Sum driftsutgifter 780.893.632,28 773.390.974,00 743.277.338,00 765.648.293,54 
 
 
Brutto driftsresultat 16.078.516,03 5.246.451,00 16.910.087,00 -11.156.096,49 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 11.284.790,30 10.735.000,00 9.775.000,00 9.306.191,19 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3.468.897,00 1.500.000,00 1.500.000,00 383.058,00 
Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum eksterne finansinntekter 14.753.687,30 12.235.000,00 11.275.000,00 9.689.249,19 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 20.867.329,83 21.725.003,00 24.225.003,00 17.973.556,41 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 24.199.160,00 25.039.000,00 26.039.000,00 22.408.890,00 
Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum eksterne finansutgifter 45.066.489,83 46.764.003,00 50.264.003,00 40.382.446,41 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -30.312.802,53 -34.529.003,00 -38.989.003,00 -30.693.197,22 
 
 
Motpost avskrivninger 34.962.499,00 33.597.706,00 23.597.706,00 34.145.047,00 
Netto driftsresultat 20.728.212,50 4.315.154,00 1.518.790,00 -7.704.246,71 
 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne fond 843.918,44 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
Sum bruk av avsetninger 1.153.953,11 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 -23.100,00 3.176.900,00 5.913.989,77 
Avsatt til disposisjonsfond 3.722.765,00 3.722.765,00 0,00 4.089.387,82 
Avsatt til bundne fond 10.654.297,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.827.734,80 
Sum avsetninger 16.650.661,00 7.473.264,00 4.676.900,00 14.331.112,39 
 
 
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.231.504,61 0,00 0,00 310.034,67 
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Økonomisk oversikt - investering  
 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 7.412.584,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.080.211,20 
Andre salgsinntekter 147.663,50 0,00 0,00 -188.524,00 
Overføringer med krav til motytelse 100.798,00 0,00 0,00 300.000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 46.918.323,10 69.870.000,00 68.670.000,00 45.408.414,21 
Statlige overføringer 955.000,00 0,00 0,00 570.000,00 
Andre overføringer 865.300,00 0,00 0,00 2.322.000,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum inntekter 56.399.668,60 73.870.000,00 72.670.000,00 54.492.101,41 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 4.175.441,83 0,00 0,00 4.406.320,76 
Sosiale utgifter 5.976,09 0,00 0,00 228.359,76 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 202.663.622,35 294.180.000,00 287.680.000,00 198.385.679,51 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 47.765.786,30 69.870.000,00 68.670.000,00 45.678.414,21 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fordelte utgifter 1.800,00 0,00 0,00 -221.181,50 
Sum utgifter 254.612.626,57 364.050.000,00 356.350.000,00 248.477.592,74 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 2.543.745,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.711.592,99 
Utlån 10.752.610,90 12.000.000,00 12.000.000,00 14.667.012,00 
Kjøp av aksjer og andeler 14.616.692,00 14.617.600,00 1.500.000,00 1.877.860,00 
Dekning av tidligere års udekket 20.994.191,01 20.994.191,00 0,00 21.618.119,01 
Avsatt til ubundne investeringsfond 2.182.000,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til bundne investeringsfond 2.816.291,23 0,00 0,00 2.562.456,00 
Sum finansieringstransaksjoner 53.905.530,14 49.611.791,00 15.500.000,00 42.437.040,00 
 
 
Finansieringsbehov 252.118.488,11 339.791.791,00 299.180.000,00 236.422.531,33 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 230.477.346,60 323.174.192,00 297.180.000,00 209.032.395,67 
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 5.360.036,23 2.000.000,00 2.000.000,00 4.253.193,40 
Overført fra driftsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne investeringsfond 1.664.413,28 0,00 0,00 642.751,25 
Bruk av bundne investeringsfond 12.343.093,00 12.344.000,00 0,00 0,00 
 
 
Sum finansiering 252.118.488,11 339.791.791,00 299.180.000,00 215.428.340,32 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -20.994.191,01 
 
 
 
Fauske 14. februar 2017 
 
 
Geir Mikkelsen 
Rådmann 
           Jonny Riise 
           Regnskapssjef 
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Oversikt - balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 
EIENDELER   
Anleggsmidler 2.324.168.517,42 2.073.623.851,75 
Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 1.313.102.958,38 1.098.380.886,38 
Utstyr, maskiner og transportmidler 29.724.661,87 26.910.857,87 
Utlån 65.538.035,57 60.145.454,90 
Aksjer og andeler 37.853.509,00 23.351.517,00 
Pensjonsmidler 877.949.352,60 864.835.135,60 
 
 
Omløpsmidler 277.667.966,15 258.446.766,37 
Herav:   
Kortsiktige fordringer 50.418.284,57 36.775.531,25 
Konserninterne kortsiktige fordringer 2.066.449,40 1.068.257,40 
Premieavvik 45.215.277,49 49.392.572,79 
Aksjer og andeler 132.499.995,00 129.031.098,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 47.467.959,69 42.179.306,93 
 
 
SUM EIENDELER 2.601.836.483,57 2.332.070.618,12 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 345.136.056,28 300.028.392,76 
Herav:   
Disposisjonsfond 8.416.645,93 4.693.880,93 
Bundne driftsfond 27.540.340,66 30.073.055,10 
Ubundne investeringsfond 4.198.792,64 3.681.205,92 
Bundne investeringsfond 21.019.150,12 18.202.858,89 
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.249.740,62 310.034,67 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 -20.994.191,01 
Kapitalkonto 289.311.384,43 274.661.546,38 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -10.599.998,12 -10.599.998,12 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00 
 
 
Langsiktig gjeld 2.119.061.807,00 1.800.944.325,98 
Herav:   
Pensjonsforpliktelser 1.090.933.878,99 1.058.773.492,97 
Andre lån 1.028.127.928,01 742.170.833,01 
 
 
Kortsiktig gjeld 137.658.738,51 231.099.781,59 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 78.931.374,44 
Annen kortsiktig gjeld 136.475.499,93 149.225.588,29 
Konsernintern kortsiktig gjeld 797.426,00 891.177,28 
Premieavvik 385.812,58 2.051.641,58 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2.601.856.601,79 2.332.072.500,33 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 84.205.859,85 1.983.206,45 
Herav:   
Ubrukte lånemidler 84.205.859,85 1.983.206,45 
Motkonto til memoriakontiene -84.205.859,85 -1.983.206,45 



 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Regnskapsskjema 1A - drift     
 
Skatt på inntekt og formue 209.670.512,98 231.996.277,00 228.196.277,00 238.902.616,83 
Ordinært rammetilskudd 298.881.152,00 273.731.000,00 273.731.000,00 252.642.403,00 
Skatt på eiendom 49.743.031,37 49.500.000,00 48.750.000,00 44.288.968,40 
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre generelle statstilskudd 34.121.723,64 36.564.000,00 30.564.000,00 37.527.233,51 
Sum frie disponible inntekter 592.416.419,99 591.791.277,00 581.241.277,00 573.361.221,74 
 
 
Renteinntekter og utbytte 11.284.790,30 10.735.000,00 9.775.000,00 9.306.191,19 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 3.468.897,00 1.500.000,00 1.500.000,00 383.058,00 
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 20.867.329,83 21.725.003,00 24.225.003,00 17.973.556,41 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avdrag på lån 24.199.160,00 25.039.000,00 26.039.000,00 22.408.890,00 
Netto finansinnt./utg. -30.312.802,53 -34.529.003,00 -38.989.003,00 -30.693.197,22 
 
 
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 -23.100,00 3.176.900,00 5.913.989,77 
Til ubundne avsetninger 3.722.765,00 3.722.765,00 0,00 4.089.387,82 
Til bundne avsetninger 10.654.297,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.827.734,80 
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 0,00 
Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne avsetninger 843.918,44 3.158.110,00 3.158.110,00 22.345.393,77 
Netto avsetninger -13.223.108,89 -2.041.555,00 -1.518.790,00 9.514.281,38 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Til fordeling drift 546.606.909,57 552.947.120,00 540.733.484,00 550.682.305,90 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 541.357.168,95 552.947.120,00 540.733.484,00 550.372.271,23 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5.249.740,62 0,00 0,00 310.034,67 
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Regnskapsskjema 2A - investering  
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Investeringer i anleggsmidler 254.612.626,57 364.050.000,00 356.350.000,00 248.477.592,74 
Utlån og forskutteringer 10.752.610,90 12.000.000,00 12.000.000,00 14.667.012,00 
Kjøp av aksjer og andeler 14.616.692,00 14.617.600,00 1.500.000,00 1.877.860,00 
Avdrag på lån 2.543.745,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.711.592,99 
Dekning av tidligere års udekket 20.994.191,01 20.994.191,00 0,00 21.618.119,01 
Avsetninger 4.998.291,23 0,00 0,00 2.562.456,00 
Årets finansieringsbehov 308.518.156,71 413.661.791,00 371.850.000,00 290.914.632,74 
 
 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 230.477.346,60 323.174.192,00 297.180.000,00 209.032.395,67 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 7.412.584,00 4.000.000,00 4.000.000,00 6.080.211,20 
Tilskudd til investeringer 1.820.300,00 0,00 0,00 2.892.000,00 
Kompensasjon for merverdiavgift 46.918.323,10 69.870.000,00 68.670.000,00 45.408.414,21 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 5.460.834,23 2.000.000,00 2.000.000,00 4.553.193,40 
Andre inntekter 147.663,50 0,00 0,00 -188.524,00 
Sum ekstern finansiering 292.237.051,43 399.044.192,00 371.850.000,00 267.777.690,48 
 
 
Overført fra driftsregnskapet 2.273.599,00 2.273.599,00 0,00 1.500.000,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av avsetninger 14.007.506,28 12.344.000,00 0,00 642.751,25 
Sum finansiering 308.518.156,71 413.661.791,00 371.850.000,00 269.920.441,73 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -20.994.191,01 
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Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 
 
  Regnskap Reg. budsj. Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Område: 1 Politisk 
  10 Politikk 8.498.432 9.305.538 9.372.700 10.056.009 
Sum område: 1 Politisk 8.498.432 9.305.538 9.372.700 10.056.009 
 

Område: 2 Administrasjon 
  20 Rådmann stab 27.889.599 30.053.386 28.997.587 29.216.521 
Sum område: 2 Administrasjon 27.889.599 30.053.386 28.997.587 29.216.521 
 

Område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 
  30 Vei og gatelys 7.662.413 8.050.920 7.866.914 7.397.628 
  32 Eiendomsforvaltning 35.297.687 35.250.904 38.150.904 42.924.562 
  33 Plan og utvikling 5.593.712 7.569.245 6.099.679 5.137.579 
Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjen 48.553.811 50.871.069 52.117.497 55.459.769 
 

Område: 4 Oppvekst og kultur 
  40 Skole 121.639.992 118.275.986 115.005.097 115.603.970 
  41 Barnehage 55.768.534 61.596.643 61.249.232 56.226.616 
  42 Barne og familie 21.895.343 13.620.450 27.993.358 20.717.795 
  44 Kultur 15.965.073 16.307.259 16.091.323 13.908.073 
Sum område: 4 Oppvekst og kultur 215.268.942 209.800.338 220.339.010 206.456.454 
 

Område: 5 Helse og omsorg 
  21 Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5.730.832 6.189.526 6.600.600 5.361.596 
  51 Helse og omsorg felles 2.233.806 2.150.998 2.163.599 2.363.014 
  52 Institusjon (inkl bem.knt) 74.463.593 77.922.309 69.399.333 69.374.559 
  53 Hjemmetjenesten 80.140.602 82.432.652 84.699.039 74.497.919 
  54 Fauske storkjøkken 3.218.104 3.657.508 2.283.612 3.688.222 
  55 Helse 37.064.969 36.226.783 34.313.303 35.639.469 
  57 Nav 18.281.682 18.792.501 15.346.328 15.031.548 
Sum område: 5 Helse og omsorg 221.133.588 227.372.277 214.805.814 205.956.328 
 

SUM DRIFTSOMRÅDER 521.344.372 527.402.608 525.632.608 507.145.081  
 
Område: 7 Fellesområder 
  90 Fellesområder 20.012.797 25.544.512 15.100.876 43.227.190 
 
Sum Fordelt 541.357.169 552.947.120 540.733.484 550.372.271 
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Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 
  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE 
  Utgifter 0 0 0 184.178 
Sum ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE 0 0 0 184.178 
 

Ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR - UTRE 
  Utgifter 0 0 0 144.942 
  Inntekter 0 0 0 -28.988 
Sum ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR -  0 0 0 115.954 
 

Ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER 
  Utgifter 2.782.000 0 0 140.000 
  Inntekter -600.000 0 0 -2.322.000 
Sum ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLE 2.182.000 0 0 -2.182.000 
 

Ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM. 
  Utgifter 0 0 0 950 
Sum ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/AD 0 0 0 950 
 

Ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbrukshall 
  Utgifter 14.694.290 115.000.000 115.000.000 11.515.958 
  Inntekter -14.694.290 -115.000.000 -115.000.000 -7.213.748 
Sum ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbruksh 0 0 0 4.302.211 
 

Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 
  Utgifter 174.992.660 182.000.000 182.000.000 162.427.069 
  Inntekter -174.992.660 -182.000.000 -182.000.000 -162.427.069 
Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-f 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJE 
  Utgifter 0 0 0 298.940 
  Inntekter 0 0 0 -308.836 
Sum ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISK 0 0 0 -9.897 
 

Ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPGRADE 
  Utgifter 77.848 0 0 3.556.473 
  Inntekter -15.570 0 0 -702.150 
Sum ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPG 62.278 0 0 2.854.323 
 

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING 
  Utgifter 53.284 1.000.000 1.000.000 1.803.957 
  Inntekter -53.284 -1.000.000 -1.000.000 -379.991 
Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYG 0 0 0 1.423.966 
 

Ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLESTRUK 
  Utgifter 0 0 0 401.067 
  Inntekter 0 0 0 -37.144 
Sum ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLEST 0 0 0 363.923 
 

Ansvar: 6040 FINNEID SKOLE 
  Utgifter 13.046.346 5.500.000 5.500.000 10.354.367 
  Inntekter -13.046.346 -5.500.000 -5.500.000 -10.354.366 
Sum ansvar: 6040 FINNEID SKOLE 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6041 BREDBAND VALNESFJORD 
  Utgifter 2.125.000 1.700.000 0 0 
  Inntekter -2.125.000 -1.700.000 0 0 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
Sum ansvar: 6041 BREDBAND VALNESFJORD 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPARK 
  Utgifter 0 0 0 944.974 
  Inntekter 0 0 0 -944.974 
Sum ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPAR 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRING 
  Utgifter 0 0 0 243.375 
  Inntekter 0 0 0 -243.375 
Sum ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRIN 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6044 TILLEGGSINVESTERING UTSTYR S 
  Utgifter 1.998.237 6.000.000 0 0 
  Inntekter -1.998.237 -6.000.000 0 0 
Sum ansvar: 6044 TILLEGGSINVESTERING UTST 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1 
  Utgifter 0 0 0 157.446 
  Inntekter 0 0 0 -31.489 
Sum ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1 0 0 0 125.957 
 

Ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013 
  Utgifter 0 0 0 1.072.623 
  Inntekter 0 0 0 -223.417 
Sum ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013 0 0 0 849.206 
 

Ansvar: 6059 BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIV/BOFE 
  Utgifter 1.375.621 0 0 1.372.434 
  Inntekter -1.375.621 0 0 -1.372.434 
Sum ansvar: 6059 BUEN FASE 1 BOKOLLEKTIV/ 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT DEKK 
  Utgifter 69.825 0 0 1.610.081 
  Inntekter -13.965 0 0 -1.610.081 
Sum ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT  55.860 0 0 -0 
 

Ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA OG V 
  Utgifter 0 0 0 1.078.105 
  Inntekter 0 0 0 -627.621 
Sum ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA  0 0 0 450.484 
 

Ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVICETO 
  Utgifter 0 0 0 125.000 
  Inntekter 0 0 0 -125.000 
Sum ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVI 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6076 SVØMMEBASSENG SULITJELMA R 
  Utgifter 3.974.640 6.400.000 0 0 
  Inntekter -3.974.640 -6.400.000 0 0 
Sum ansvar: 6076 SVØMMEBASSENG SULITJEL 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 
  Utgifter 1.428.647 9.050.000 9.050.000 381.788 
  Inntekter -1.428.647 -9.050.000 -9.050.000 -76.358 
Sum ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 0 0 0 305.431 



                                Årsregnskap 2016 

 11 

  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
 

Ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS 
  Utgifter 291.028 0 0 4.418.611 
  Inntekter -57.562 0 0 -875.673 
Sum ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS 233.466 0 0 3.542.938 
 

Ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALL 
  Utgifter 0 0 0 69.763 
  Inntekter 0 0 0 -4.858 
Sum ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOT 0 0 0 64.905 
 

Ansvar: 6084 KUNSTGRESS FINNEID 
  Utgifter 0 0 0 -112.919 
Sum ansvar: 6084 KUNSTGRESS FINNEID 0 0 0 -112.919 
 

Ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG 
  Utgifter 0 0 0 861.956 
  Inntekter -955.000 0 0 -861.956 
Sum ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG -955.000 0 0 -0 
 

Ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJELMA 
  Utgifter 0 0 0 2.391.899 
  Inntekter 0 0 0 -1.289.120 
Sum ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJEL 0 0 0 1.102.779 
 

Ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 
  Utgifter 10.002.934 11.200.000 11.200.000 434.220 
  Inntekter -8.741.102 -8.940.000 -8.940.000 -434.220 
Sum ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 1.261.833 2.260.000 2.260.000 0 
 

Ansvar: 6140 VANNFORSYNING 
  Utgifter 7.212.304 8.500.000 8.500.000 10.049.840 
  Inntekter -7.212.304 -8.500.000 -8.500.000 -10.049.840 
Sum ansvar: 6140 VANNFORSYNING 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT 
  Utgifter 1.605.695 4.500.000 4.500.000 5.336.855 
  Inntekter -1.605.695 -4.500.000 -4.500.000 -5.336.855 
Sum ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER 
  Utgifter 590.904 200.000 200.000 8.369.024 
  Inntekter -1.090.216 -200.000 -200.000 -2.257.259 
Sum ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER -499.313 0 0 6.111.764 
 

Ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 
  Utgifter 1.250.000 1.600.000 1.600.000 0 
  Inntekter -1.250.000 -1.600.000 -1.600.000 0 
Sum ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 0 0 0 0 
 

Ansvar: 6185 GATELYS 
  Utgifter 0 0 0 3.376.988 
  Inntekter 0 0 0 -952.966 
Sum ansvar: 6185 GATELYS 0 0 0 2.424.022 
 

Ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER 
  Utgifter 7.002.508 8.500.000 14.900.000 7.631.155 
  Inntekter -7.002.508 -8.500.000 -14.900.000 -7.631.155 
Sum ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERING 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER 
  Utgifter 2.560.002 2.600.000 2.600.000 1.794.128 
  Inntekter -2.560.002 -2.600.000 -2.600.000 -1.794.128 
Sum ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER 0 0 0 0 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 
  2016 2016 2016 2015 
 

 

Ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMSORG 
  Utgifter 0 0 0 2.925.132 
  Inntekter 0 0 0 -2.925.132 
Sum ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMS 0 0 0 -0 
 

Ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR UTRED 
  Utgifter 0 0 0 122.763 
  Inntekter 0 0 0 -22.613 
Sum ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR U 0 0 0 100.150 
 

Ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTERINGE 
  Utgifter 0 0 0 200.000 
  Inntekter 0 0 0 -300.000 
Sum ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTE 0 0 0 -100.000 
 

Ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING 
  Utgifter 9.659.053 300.000 300.000 2.427.905 
  Inntekter -9.659.053 -2.560.000 -2.560.000 -4.642.849 
Sum ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING 0 -2.260.000 -2.260.000 -2.214.944 
 

Ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAK 
  Utgifter 51.723.530 49.611.791 15.500.000 42.463.321 
  Inntekter -54.064.655 -49.611.791 -15.500.000 -63.036.772 
Sum ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRA -2.341.124 0 0 -20.573.451 
 

Ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegård 
  Utgifter 0 0 0 961.418 
  Inntekter 0 0 0 -190.048 
Sum ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegå 0 0 0 771.370 
 

Ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERING KI 
  Utgifter 0 0 0 531.911 
  Inntekter 0 0 0 -433.212 
Sum ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERI 0 0 0 98.699 
 

T O T A L T 0 0 0 0 
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper 

 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  
 
Regnskapsprinsipper 
 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet 
gjøres ikke.  
 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, 
enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 
 
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er 
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en 
handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre 
kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de 
klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig 
betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet 
i balansen. 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 
§ 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store 
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk 
av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  
 
 
Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 
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Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens 
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- 
og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig 
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. 

Selvkostberegninger 
 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger 
beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. 
 
Mva-plikt og mva-kompensasjon 
 
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige 
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen 
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. 
 
 

Note nr. 2 Organisering av den kommunale virksomhet 
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Note nr. 3 Endring i Arbeidskapital 
 Regnskap 2016 Regnskap 2015 
 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler 5.288.652,76 -18.536.016,46 
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer 14.640.945,32 4.452.228,47 
Endring premieavvik -4.177.295,30 -10.603.212,95 
Endring aksjer og andeler 3.468.897,00 383.058,00 
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 19.221.199,78 -24.303.942,94 
 
 
KORTSIKTIG GJELD   
Endring kortsiktig gjeld (B) 93.441.043,08 19.447.355,80 
 
 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 112.662.242,86 -4.856.587,14 
 

 
 
 

NOTE nr. 4: Garantier gitt av kommunen 
 
Tabellen viser Fauske kommunes, andel nedkvittert garantibeløp pr. 31.12.2016   
 

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12 

Garanti gitt til Bank 
Garantibeløp 

pr 31.12 
Garantien 

utløper 

Fauske Parkering AS DNB 5 965 516 19.09.2036 

Salten Brann IKS KLP-Kommunekreditt 1 680 000 25.09.2030 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 2 298 900 05.07.2035 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 555 428 15.12.2021 

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 3 570 000 15.09.2045 

Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 8 680 923 01.07.2025 

Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 11 115 034 01.07.2025 

Veipakke Salten AS Nordea 7 040 000  

Sum garantier   42 592 076   

 

Note nr. 5 Langsiktig gjeld 

 
  

Grupper Opprinnelig Restgjeld 31.12.2016
Total 1 134 221 635 932 225 830 1,88 %
3 mnd Nibor 425 057 000 418 663 210 1,82 %
0336 KLP Kommunekreditt 148 850 000 148 850 000 1,78 % NIBOR3M 0,7% Flytende 25.02.2056
KBN-20120611 KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 1,86 % NIBOR3M 0,7% Flytende 22.12.2042
KBN-20130740 KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 1,85 % NIBOR3M 0,7% Flytende 21.12.2043
KBN-20160103 KommunalBanken 148 850 000 148 850 000 1,83 % NIBOR3M 0,7% Flytende 28.02.2056
Fastrente 536 364 635 381 638 380 1,97 %
KBN-20090330 KommunalBanken 277 744 635 135 550 200 1,98 % Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KBN-20150082 KommunalBanken 47 540 000 45 460 090 1,96 % Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150083 KommunalBanken 153 300 000 146 593 090 1,96 % Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150084 KommunalBanken 57 780 000 54 035 000 1,97 % Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
P.t. rente 172 800 000 131 924 240 1,80 %
KBN-20100403 KommunalBanken 72 800 000 58 240 040 1,80 % Ordinær p.t. 0,0% Flytende 16.07.2040
KBN-20110740 KommunalBanken 100 000 000 73 684 200 1,80 % Ordinær p.t. 0,0% Flytende 06.12.2030

Margin Rentetype Fastrente utløpsdato SluttdatoKreditor Nåværende Rentetype / 
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Note nr. 6 Minimumsavdrag i hht. Kommunelovens § 50 
 

Avdrag Regnskap 
2016 

Regulert budsjett 
2016 

Opprinnelig budsjett 
2016 

Regnskap 
2015 

Betalte avdrag  26 742 905  27 039 000   28 039 000       24 120 483 

Beregnet minste lovlige 
avdrag 

 
23 059 040 

      
         16 751 305 

          
Differanse 3 683 865        0 0        7 369 178 
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. 

 
 
Noter nr. 7 Kortsiktige fordringer/kortsiktig gjeld til kommunale foretak 
 

  Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Kommunens samlede fordringer      1.227.774,40      1 068 257,40  

      

Herav fordring på Fauske Eiendom KF      1.227.774,40      1 068 257,40  

      

      

Kommunens samlede gjeld 1.479.320,00      1 496 982,50  

      

Herav kortsiktig gjeld til Fauske Eiendom KF 1.479.320,00      1 496 982,50  

 
 
Note nr. 8 Strykninger 
Det er ikke foretatt strykninger i regnskapet for 2016 
  



                                Årsregnskap 2016 

 17 

 
Note nr. 9 Pensjonsforpliktelser og kostnader 
KLP 
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Statens Pensjonskasse 
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Note nr. 10 Anleggsregister 

 
 
GRUPPE 1 = EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 

GRUPPE 2 = Anleggsmaskiner, maskiner,inventar og utstyr,verktøy, transportmidler og lignende 

GRUPPE 3 = Brannbiler, parkeringspalsser, tekniske anlegg (va), renseanlegg 

GRUPPE 4 = boliger, skoler, barnehager,idrettshaller, veier og ledningsnett 

GRUPPE 5 = forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, kulturbygg, brannstasjoner og lignende  

GRUPPE 6 = Tomtegrunn, nærings og boligarealer  

 
 
Note 11 Større investeringsprosjekter 

 
Oversikten over viser investeringsrammen inkludert mva. (Alle investeringsprosjekt er budsjettert med 25% 
finansiering med momskompensasjon)  
Avvikene i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at prosjektene er kommet lenger en forutsatt i budsjett 

 

Prosjekt  Budsjett 2016   Forbruk 2016  

Ny skole Valnesfjord     115 000 000        14 694 290  

Ny skole Vestmyra     182 000 000      174 992 660  

Finneid skole         5 500 000        13 046 346  

Traffiksikker skoleveg       11 200 000        10 002 934  

Svømmebasseng Sulitjelma         6 400 000          3 974 640  
 
 
 
Note 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 

 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Avsetninger 45.619.284,86 26.193.856,00 4.676.900,00 37.321.722,07 
Bruk av avsetninger 15.161.459,39 15.502.110,00 3.158.110,00 22.988.145,02 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 20.994.191,01 
Netto avsetninger 30.457.825,47 10.691.746,00 1.518.790,00 -6.660.613,96 
  

  GRUPPE 1   GRUPPE 2   GRUPPE 3   GRUPPE 4   GRUPPE 5   GRUPPE 6 Sum

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16 16 533 944       31 860 030         263 205 009        782 688 731        187 767 138        11 482 772          1 293 537 624  

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger -                      -                        -371 100              -                        -                        -371 100           

Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.15 -6 603 904        -14 679 810        -53 605 987        -76 954 782        -27 513 069        -                        -179 357 552   

Bokført verdi 01.01.16 9 930 040          17 180 220         209 599 022        705 362 849        160 254 069        11 482 772          1 113 808 972  

Tilgang i året 4 558 239          2 860 124            24 633 612          226 802 411        4 258 027            867 115               263 979 528     

Avgang i året -                      -                        -                        -                        -                        -                      

Delsalg i året -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Årets ordinære avskrivinger -1 895 517        -2 738 552          -11 919 532        -14 552 030        -3 855 249           -                        -34 960 880      

Årets nedskrivinger -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Årets reverserte nedskrivinger -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                      

Bokført verdi 31.12.16 12 592 762       17 301 792         222 313 102        917 613 230        160 656 847        12 349 887          1 342 827 620  
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Note 13: Kapitalkonto 
 

 
 
 
Note 14 Premieavvik og betydningen det har på kommunens arbeidskapital  
     
Reglene om regnskapsføring av premieavvik, har over flere år medført at den utgiftsførte  
pensjonen blir lavere enn det som faktisk er betalt, ved at staten har innført et  kostnadskorreksjonselement i 
kommuneregnskapet.    
 
Ved utgangen av 2016 har Fauske kommune opparbeidet et samlet netto premieavvik  
på 44,8 mill. kroner, d.v.s. som er utbetalt men enda ikke utgiftsført. Hele dette beløpet  
er imidlertid 'belastet kommunens likviditet, siden det er utbetalt. Tilsvarende tall pr. 31.12.2015 var på 47,3, mill. kr. 
 
Note nr. 15 Selvkostområder 
Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn 
fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter 
(frie inntekter) 
 

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 274 661 546,38 

Salg av anleggsmidler

Av- og nedskrivning av anleggsmidler 34 962 499,00    

Aktivering av anleggsmidler 252 498 375,00 

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler 114 694,00         

Kjøp av aksjer og andeler 14 616 692,00    

Oppskrivning av aksjer og andeler

Aktivering av pensjonsmidler 13 114 217,00    

Mottatte avdrag på utlån 5 360 036,23      

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån 10 752 610,90    

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån 230 477 346,60 

Avdrag på eksterne lån 26 742 905,00    

Endring pensjonsforpliktelser KLP 32 160 386,02    

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. Forpliktelse KLP

UTGÅENDE BALANSE 289 311 384,43 
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2016
Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 17 485 909 11 446 468 28 932 377
Øvrige driftsinntekter 2 041 327 1 564 887 3 606 214

Driftsinntekter 19 527 236 13 011 355 32 538 591
Direkte driftsutgifter 10 316 900 7 256 629 17 573 529
Avskrivningskostnad 6 460 746 3 364 556 9 825 303
Kalkulatorisk rente (1,68 %) 2 405 162 1 145 523 3 550 685
Indirekte netto driftsutgifter 459 315 439 652 898 967

Driftskostnader 19 642 123 12 206 361 31 848 484
Resultat -114 887 804 994 690 107
Kostnadsdekning i % 99,4 % 106,6 % 102,2 %

Fremførbart underskudd 01.01 -1 313 694 -2 599 470 -3 913 164
+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 804 994 804 994
- Underskudd til fremføring -114 887 0 -114 887
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %) -23 090 -36 997 -60 087

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 451 671 -1 831 473 -3 283 144
Gebyrinntekter 17 485 909 11 446 468 28 932 377
Gebyrgrunnlag 17 600 796 10 641 474 28 242 270

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 99,3 % 107,6 % 102,4 %

Slamtømming 2016
Regnskap

2016
Etterkalkyle 

selvkost
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 
AVG.PLIKT

872 559 759 867

Driftsinntekter 872 559 759 867
11** Varer og tjenester 21 971 21 971
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 574 540 574 540

Direkte driftsutgifter 596 511 596 511
Direkte kapitalkostnader 0 0

Indirekte driftsutgifter (netto) 17 402
Indirekte kostnader 0 17 402
Driftskostnader 596 511 613 913
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond 0
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond

Resultat 276 048 145 954
Kostnadsdekning i % 146,3 % 123,8 %

Selvkostfond 01.01 625
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 145 954
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 1 239

Selvkostfond 31.12 147 819
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2016 
Etterkalkyle selvkost 

Renovasjon 

Gebyrinntekter 224 700  
Øvrige driftsinntekter   

Driftsinntekter 224 700  
Direkte driftsutgifter 2 450  
Indirekte netto driftsutgifter 0  

Driftskostnader 2 450  
Resultat 222 250  

    
  0  
Kostnadsdekning i % 9171,4 % 
    

Selvkostfond 01.01 878 330  
+ Avsetning til selvkostfond 236 492  
    

Selvkostfond 31.12  1 114 822  
 
Note nr. 16 Fond avsetninger og bruk av avsetninger 
 

 
 

Disposisjonsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -4 693 881 -604 493

Avsetninger i regnskapsåret -3 722 765 -4089388

Bruk i regnskapsåret 0

Utgående beholdning -8 416 646 -4 693 881

Bundne driftsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -30 073 055 -49 590 714

Avsetninger i regnskapsåret -10 654 297 -2 827 735

Bruk i regnskapsåret 13 187 011 22 345 394

Utgående beholdning -27 540 341 -30 073 055

Ubundne investeringsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -3 681 206 -4 323 957

Avsetninger i regnskapsåret -2 182 000         

Bruk i regnskapsåret 1 664 413           642 751

Utgående beholdning -4 198 793 -3 681 206

Bundne investeringsfond Regnskap 2016 Regnskap 2015

Inngående beholdning -18 202 859 -15 640 403

Avsetninger i regnskapsåret -2 816 291 -2 562 456

Bruk i regnskapsåret 0

Utgående beholdning -21 019 150 -18 202 859
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Note 17 Øvrige egenkapitalposter 
 
Drift: 

Regnskapsmessig merforbruk 
Regnskap 

2016 
Regulert budsjett 

2016 
Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 

Tidligere opparbeidet merforbruk 0       5 913 989,77  

Årets avsetning til inndekking 0       5 913 989,77  

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0     0,00 

Totalt merforbruk til inndekking 0     0 

Resterende antall år for inndekking        1 og 2 år  

 
Investering 

Udekket beløp Regnskap 2016 
Regulert budsjett 

2016 
Opprinnelig budsjett 2016  Regnskap 2015  

Tidligere udekket beløp  20 994 191,01        

Årets avsetning til inndekking  20 994 191,01                 20 994 191,01     21 618 119,01  

Nytt udekket beløp i regnskapsåret 0,00       20 994 191,01  

Totalt udekket beløp til  inndekking 0       20 994 191,01  

 
 
 
Note 18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital driftsregnskap består av:  
 

Endring av periodisering feriepenger 1994          12 271 998  

Prinsippendring toppfinansieringstilskudd ressurskrevende brukere 2008                       -1 672 000  

Saldo:          10 599 998  

 
 
Note 19 Interkommunalt samarbeid regulert etter Kommunelovens § 27 
 
 
Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) 
Følgende kommuner inngår i samarbeidet: 

 Fauske kommune 

 Saltdal kommune 

 Sørfold kommune 

 Beiarn kommune 

 Røst kommune 
 
Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene:            701 000,- 
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Note 20  - Interkommunalt samarbeid og eierskap 
 

 
 
 
NOTE nr. 21: Finansielle omløpsmidler 
 
1. Aktiv forvaltning 
 

  Markedsverdi 
31.12.2016 

Markedsverdi 
31.12.2015 

Bokført verdi  
31.12.2016 

Årets resultatførte 
verdiendring 

Anskaffelseskost 

Hjemfallsfond 
plassering Pareto 29 365 723 27 215 360 29 365 723 2 150 363 19 200 000 
Hjemfallsfond 
plassering SB1 
Securities 27 121 712 25 803 178 27 121 712 1 318 534 17 500 000 
Sum 56 487 435 53 018 538 56 487 435 3 468 897 36 700 000 

 
  

2016 2015 2014
Nordlandsmuseet 634 275 618 000 619 000

Salten Regionråd 379 000              372 000        391 000

Salten Friluftsråd 108 680              106 000        103 000

Felles Ansvar i  Salten 196 630 191 500 186 000

Salten kultursamarbeid 147 950              144 060        97 000

Sekretariat kontrollutv. 160 400 157 977 135 000

Salten Kommunerevisjon 1 140 550 1 412 750 1 373 000

RKK Indre Salten 744 856              750 683        700 000

Karrieresenteret Indre Salten 102 040 100 000 100 000

Interkomm. Arkiv i  Nordland 1 410 000           124 000        124 000

Utmarkskomm. Sammensl. 40 000                 40 000           40 000

Salten IUA (akutt forurensn) 35 000                 35 000           35 000

Salten Brann 8 202 592           7 964 795     7 624 056

Samisk bokbuss 15 000                 15 000           15 000

Sceneinstruktøren Indre salten 30 000                 30 000           30 000

Felles legevakt Fauske-Sørf inkl. AMK-sentral 5 820 981           6 011 073     4 227 328       

Helse- og miljøtilsyn 365 000              347 000        400 000

Krisesenteret i  Bodø 741 000              730 000        669 000

Overgrepsmottak Bodø 103 232 332 000 288 000

Sum 20 377 186 19 481 838 17 156 384
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2. Aksjepost SKS 
 

  
Bokført verdi  31.12.2016 Anskaffelseskost 

Kortsiktige aksjer SKS 76 039 000 76 039 000 
 

Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i SKS er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig 

verdi i tråd med       

regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk       

Markedsverdi viser markedsverdien på plasseringene pr. 31.12.        

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.   

    

"Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi  

per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med 

resultatvirkning."       

       

På grunn av verdiøkning er det i årets driftsregnskap inntektsført til sammen 3.468.897 kr.  

       

"Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble 

kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har 

oppnådd hittil på plasseringen. "       

       

Markedsrisiko  Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene 
kommunene er eksponert, herunder:  

Renterisiko  Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i 
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går 
verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt).  

Likviditetsrisiko  Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til 
kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode.  

Valutarisiko  Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet.  

Systematisk risiko i aksjemarkedet 
(generell markedsrisiko)  

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle 
aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.  

Usystematisk risiko i 
aksjemarkedet (selskapsrisiko)  

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle 
investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien 
på markedet - både på kort og lang sikt.  

 
 

"Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser 

 er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. "   
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Note 22 Aksjer og andeler oppført som anleggsmidler 
 

 
 
 
NOTE nr. 23 Ytelser til ledende personer 
 

Tekst Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert 
pensjonsavtale 

1 110 000 kr. 1 068 000 kr. 

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 

0 0 

   
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert 
pensjonsavtale 

1 088 313 kr. 1 062 589 kr. 

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 

0 0 

 
Note nr. 24 Revisjonshonorarer 
 

Tekst Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Honorar for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
rådgivning 

1.140.550 kr. 1.412.750 kr.. 

 
  

Regnskap Regnskap

2016 2015

SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER. 150 000 150 000

FAUSKE PARKERING AS 2 900 000 2 900 000

FAUSKE LYSVERK, AKSJER 114 700

ISE ENERGI AKSJER 12 343 093

SALTENS BILRUTER, AKSJER 53 525 53 525

SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER 76 104 76 104

FAUSKEH. BOR.LAG 16 000 16 000

NORD-NORSK ELEVHJEM 30 000 30 000

MYRA BORETTSLAG 24 000 24 000

FAUSKEH.B. BOR.LAG 16 000 16 000

AS GALVANO STANS 253 000 253 000

NORDL. UTBYGGINGSSELSKAP 22 000 22 000

AS SALTEN KARTDATA 50 000 50 000

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 21 844 787 19 571 188

SALTEN REISELIV, AKSJER 25 000 25 000

VEGPAKKE SALTEN 50 000 50 000

T O T A L T 37 853 509 23 351 517
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NOTE nr. 25 Årsverk 
 

  2016 2015 

Antall faste årsverk (budsjett) 647 649 

Antall ansatte 698 712 

Antall kvinner 571 593 

% andel kvinner 82 % 84 % 

Antall menn 127 119 

% andel menn 18 % 17 % 

Antall kvinner ledende stillinger 6 7 

% andel kvinner i ledende stillinger 43 % 44 % 

Antall menn i ledende stillinger 8 9 

% andel menn i ledende stillinger 57 % 56 % 

 
 

Fordeling heltid/deltid   
  2016 2015 

Antall deltidsstillinger 208 216 

Antall ansatte i deltidsstillinger 325 333 

Antall kvinner i deltidsstillinger 288 293 

% andel kvinner i deltidsstillinger 89 % 88 % 

Antall menn i deltidsstillinger 37 40 

% andel menn i deltidsstillinger 11 % 12 % 

 
 
 
 
Note 26 Likestilling 
Likestilling omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av kjønn, 
funksjonsevne og kulturbakgrunn. 
 

 Fauske kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, og uavhengig 
av funksjonsevne og kulturbakgrunn. 

 

 Fauske kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig belønnet for 
dette. 
 

 Fauske kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid. 
 



 

 
 
 
Fauske kommune 
 
 
 

ÅRSMELDING 2016 
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1 Rådmannens årsberetning 

1.1  Økonomi 
 

Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal 

rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom revidert budsjett og regnskapet.  

 

Denne framstillingen forutsettes å være dekkende for formelle krav til årsmeldingen, mens 

utfyllende tjenesteinformasjon er tatt inn i kapittel 2. 

 

 

1.2 Driftsregnskapet 
 

Netto driftsresultat for 2016 ble positivt med 20,7 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk 

(«overskudd») utgjorde 5,2 mill. kr, etter avsetninger til fond og overføring til 

investeringsregnskapet. Netto driftsresultat for 2015 var negativt med 7,7 mill. kr.  

 

Hovedårsakene til den betydelige forbedringen i forhold til regulert budsjett kan 

oppsummeres i følgende punkter. 

 

 Redusert tilskudd private barnehager 

 Økt refusjon ressurskrevende tjenester 

 Rimeligere lønnsoppgjør enn forventet 

Generelt er det viktig å understreke at ekstra statstilskudd for mottak av flyktninger, økt  

integreringstilskudd for bosetting av flyktninger og økt eiendomsskatt har bidratt til å skape 

større rom i budsjettet for 2016 sammenlignet med 2015. 

 

Netto driftsresultat for 2016 er solid, og for første gang på mange år har Fauske kommune et 

resultat som gir grunnlag for å styrke egenkapitalen. Dette er det nivået kommunen bør og 

skal ligge på for å ha en forsvarlig driftsøkonomi.  

 

Selv om resultatet for 2016 er meget gledelig, må en ikke slippe taket i de utfordringene som 

fortsatt er til stede. For det første så har Fauske kommune fremdeles en utfordring med for 

høyt driftsnivå. For å få justert driften ned til et akseptabelt nivå, så må aktivitetsnivået i 

Fauske kommune stå i forhold til de inntektene kommunen faktisk har. For det andre er 

disposisjonsfondet fortsatt veldig lite og ingen reell buffer. Netto renteeksponert gjeld har økt 

mye det siste året og er nå 34 % over landsgjennomsnittet. Det er en vesentlig endring. 

Investeringsnivået er svært høyt, og fortsatt gjenstår det prosjekter, spesielt innenfor 

omsorgssektoren. Befolkningsprognosen for den kommende 10-årsperioden viser at det vil bli 

flere eldre i Fauske kommune, og det medfører et behov for en fortsatt vridning av ressurser 

over mot helse- og omsorgssektoren. Det fortsatt økende investeringsnivået betyr at renter og 

avdrag vil utgjøre en stadig større del av driftsutgiftene.  

 

På grunn av det høye investeringsnivået, er kommunens økonomi sårbar for økninger i 

rentenivået i årene som kommer. En økning med 1 prosentpoeng vil medføre flere millioner i 

økte renteutgifter. Dette vil det i utgangspunktet måtte finnes dekning for innenfor den 

ordinære driften i konkurranse med øvrig drift. For å unngå dette foreslår rådmannen at årets 

regnskapsmessige mindreforbruk avsettes til et eget rentebufferfond, som skal benyttes til å 

dekke fremtidige renteøkninger på lån med flytende rente.  
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Tabell 1 – Resultat 2016 Kommunen samlet  

 

 
 

 

Tabell 2 – Resultat 2016 Driften av enhetene  

 

 
 

Tabell 2 over viser avvikene på de enkelte driftsenheter. Generelt må det sies at økte inntekter 

fra integreringstilskudd og mottak flyktninger, gjorde det mulig å regulere opp budsjettet med 

betydelige beløp i økonomimelding 1/2016. I ettertid viser tallene at en for stor del ble lagt til 

innenfor Helse og omsorg på bekostning av Oppvekst og kultur. Avvikene blir for øvrig 

nærmere gjennomgått under årsmeldingens kapittel 2. 

 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politisk 8 498 432              9 305 538                 -807 106           

Administrasjon 27 889 599           30 053 386               -2 163 787       

Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811           50 871 069               -2 317 258       

Oppvekst og kultur 215 268 942         209 800 338             5 468 604         

Helse og omsorg 221 133 588         227 372 277             -6 238 689       

Sum driftsområder 521 344 372         527 402 608             -6 058 236       

Fellesområder -526 575 877       -527 402 608           826 731            

-                     

T O T A L T -5 231 505            -                             -5 231 505       

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politikk 8 498 432                 9 305 538                 -807 106               

Rådmann stab 27 889 599               30 053 386               -2 163 787            

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5 730 832                 6 189 526                 -458 694               

Vei og gatelys 7 662 413                 8 050 920                 -388 507               

Eiendomsforvaltning 35 297 687               35 250 904               46 783                   

Plan og utvikling 5 593 712                 7 569 245                 -1 975 533            

Skole 121 639 992            118 275 986            3 364 006              

Barnehage 55 768 534               61 596 643               -5 828 109            

Barne og familie 21 895 343               13 620 450               8 274 893              

Kultur 15 965 073               16 307 259               -342 186               

Helse og omsorg felles 2 233 806                 2 150 998                 82 808                   

Institusjon (inkl bem.knt) 74 463 593               77 922 309               -3 458 717            

Hjemmetjenesten 80 140 602               82 432 652               -2 292 050            

Fauske storkjøkken 3 218 104                 3 657 508                 -439 404               

Helse 37 064 969               36 226 783               838 186                 

Nav 18 281 682               18 792 501               -510 819               

Totalt enheter 521 344 373            527 402 608            -6 058 236            
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Tabell 3 – Resultat 2015 Driften av enhetene fordelt på regnskapsarter 

 

 
 

Avvikene i tabell 3 blir kommentert nærmere under punkt 1.3. 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Fast lønn 320 365 520         330 847 734             -10 482 214       

Overtid 4 344 428              3 826 555                 517 873               

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 50 012 467           38 848 731               11 163 736         

Annen lønn 28 236 527           26 317 028               1 919 499           

Sosiale utgifter 69 091 273           70 060 285               -969 012             

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 87 562 277           84 309 854               3 252 423           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 97 224 084           100 286 769             -3 062 685          

Overføringsutgifter 34 222 618           32 092 015               2 130 603           

Rente og finansutgifter 62 700                   -                             62 700                 

Avsetninger til fond 5 312 155              -                             5 312 155           

Avskrivninger 493 926                 -                             493 926               

Sum utgifter 696 927 975         686 588 971             10 339 004         

Refusjoner syke- og fødselspenger -21 309 066          -19 726 312             -1 582 754          

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -50 603 069          -49 899 249             -703 820             

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -66 800 584          -51 745 428             -15 055 156       

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -35 752 796          -37 796 046             2 043 250           

Bruk av fond -843 918               -19 328                     -824 590             

Motpost avskrivninger -274 169               -                             -274 169             

Sum inntekter -175 583 603       -159 186 363           -16 397 240       

T O T A L T 521 344 372         527 402 608             -6 058 236          
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Tabell 4 – Resultat 2016 Fellesområder  

 

 
 

Fellesområder består av diverse områder som ikke er naturlig å plassere under 

resultatenhetene. Postene som inngår her er blant annet rammetilskudd, alle skatteinntekter, 

konsesjonskraft og kvotekraft, tilskudd til interkommunal virksomhet, selvkostområder og 

premieavvik på pensjon. Fellesområder viser for 2016 netto merforbruk på 0,8 mill. kr.  

 

 

  

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Fast lønn 6 146 204                    5 866 160                 280 044               

Overtid 718 910                       523 548                     195 362               

Annen lønn 26 500                          26 400                       100                       

Sosiale utgifter 3 867 264                    4 384 779                 -517 515             

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 10 131 078                  7 917 768                 2 213 310           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 10 743 599                  9 901 133                 842 466               

Overføringsutgifter 14 854 284                  14 479 700               374 584               

Kjøp av konsesjonskraft 11 771 406                  11 566 000               205 406               

Skatt på kvotekraft 1 628 100                    1 680 000                 -51 900               

Rente og finansutgifter 45 003 790                  46 764 003               -1 760 213          

Avsetninger til fond 9 064 907                    5 222 765                 3 842 142           

Dekning av tidligere års merforbruk -                                -23 100                     23 100                 

Overføring til investeringsregnskapet 2 273 599                    2 273 599                 -                       

Avskrivninger 34 468 573                  33 597 706               870 867               

Sum utgifter 150 698 214               144 180 461             6 517 753           

Refusjoner syke- og fødselspenger -593 652                      -47 000                     -546 652             

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -34 181 803                -33 816 104             -365 699             

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -550 919                      -814 200                   263 281               

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -10 524 105                -9 265 000                -1 259 105          

Rammetilskudd -298 881 152              -273 731 000           -25 150 152       

Skatt på inntekt og formue -209 670 513              -231 996 277           22 325 764         

Eiendomsskatt -49 743 031                -49 500 000             -243 031             

Salg av konsesjonskraft -17 343 621                -17 442 000             98 379                 

Salg av kvotekraft -6 030 000                  -6 000 000                -30 000               

Aksjeutbytte -9 039 441                  -8 960 000                -79 441               

Rente og finansinntekter -5 714 246                  -3 275 000                -2 439 246          

Bruk av fond -310 035                      -3 138 782                2 828 747           

Motpost avskrivninger -34 691 573                -33 597 706             -1 093 867          

Sum inntekter -677 274 091              -671 583 069           -5 691 022          

T O T A L T -526 575 877              -527 402 608           826 731               
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1.3 Nærmere om avvik mellom budsjett og regnskap 

1.3.1 Lønn 
 

I 2016 er det for første gang på svært lenge kun et lite merforbruk på lønn totalt sett. Dette 

skyldes bl.a. et rimeligere lønnsoppgjør enn forventet. Øvrig mindreforbruk på faste 

lønnsposter henger sammen med betydelig grad av vakanser i faste stillinger. Dette veies i 

stor grad opp av økte vikarutgifter.  

 

 

Tabell 5 – Netto merforbruk lønn 

 

 
 

  

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 2 731 253            3 079 120            -347 868           

Rådmann stab 17 355 632          17 873 986          -518 354           

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 3 893 823            4 669 236            -775 413           

Vei og gatelys 2 112 833            2 428 805            -315 972           

Plan og utvikling 6 312 042            6 320 044            -8 002               

Skole 100 348 922       95 135 190          5 213 732         

Barnehage 25 971 099          26 131 689          -160 590           

Barne og familie 41 041 682          39 362 801          1 678 881         

Kultur 10 844 513          11 119 077          -274 564           

Helse og omsorg felles 1 760 087            1 747 122            12 965               

Institusjon (inkl bem.knt) 64 605 461          67 434 100          -2 828 639       

Hjemmetjenesten 69 906 913          69 915 267          -8 354               

Fauske storkjøkken 2 725 616            2 878 186            -152 570           

Helse 26 166 054          26 803 294          -637 240           

Nav 5 873 946            5 215 819            658 127            

Fellesområder 6 297 962            6 369 108            -71 146             

T O T A L T 387 947 837       386 482 844       1 464 993         
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Tabell 6 – Netto vikarutgifter 2016 vs. 2015 

 

 
           * Beløpene for 2015 er justert for lønnsvekst 2016 (2,3%) 

 

Tabell 6 viser at justert for lønnsvekst er det brukt 6,2 mill. kr mer til vikarer sammenlignet 

med 2015. Her må det legges til at usikkerhet rundt ressursbruk i forbindelse med mottak av 

flyktninger påvirker tallene for 2016 for Barn- og familieenheten, og til dels også for skoler 

(voksenopplæring). 

 

 

1.3.2  Sosiale utgifter 
 

Mindreutgift på sosiale utgifter skyldes lavere negativt premieavvik enn beregnet i budsjett. 

 

 

  

Regnskap Regnskap Endring

2016 2015*

Politikk 45 197               41 593               3 604               

Rådmann stab 279 454             1 118 089          -838 635         

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) -259 112           -244 704           -14 408           

Vei og gatelys 318 445             278 730             39 715             

Eiendomsforvaltning -                      -140 184           140 184           

Plan og utvikling 44 002               209 654             -165 652         

Skole 7 346 619          4 580 121          2 766 498       

Barnehage 2 220 486          1 880 452          340 034           

Barne og familie 1 831 539          336 350             1 495 189       

Kultur 682 864             644 567             38 297             

Helse og omsorg felles -9 480                -203 228           193 748           

Institusjon (inkl bem.knt) 10 678 730       9 880 732          797 998           

Hjemmetjenesten 9 000 255          8 086 699          913 556           

Fauske storkjøkken 103 797             416 888             -313 091         

Helse 917 304             1 347 502          -430 198         

Nav -152 271           -415 944           263 673           

Fellesområder 125 258             -845 898           971 156           

-                      -                   

T O T A L T 33 173 086       26 971 419       6 201 667       
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1.3.3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 
 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon omfatter formelt også 

kjøp av eksterne vikartjenester. Da disse i praksis er knyttet til lønnsområdet og utfordringene 

knyttet til vikarbruk, er de i stedet tatt med som en del av netto vikarutgifter, jf. tabell 5.  

 

 

Tabell 7 – Merforbruk kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 

(ekskl. kjøp av eksterne vikartjenester) 

 

 
 

Samlet merforbruk for disse postene utgjorde 5,4 mill. kr i 2016.  

 

En stor andel av merforbruket, ca. 2,2 mill. kr, er knyttet til mottak/bosetting av flyktninger. 

Både akuttmottak og økt bosetting av flyktninger i 2016, ga store økninger på inntektssiden. I 

ettertid viser det seg at utgiftssiden ble betydelig større enn budsjettert. 

 

 

Tabell 8 – Konti med større merforbruk kjøp av varer og tjenester  

 

 

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 3 267 024     3 172 351            94 673           

Rådmann stab 9 092 804     9 948 698            -855 894       

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 277 196         228 312                48 884           

Vei og gatelys 4 044 929     3 519 351            525 578         

Eiendomsforvaltning 50 159           -                        50 159           

Plan og utvikling 3 861 254     3 865 714            -4 460            

Skole 13 762 709   12 653 140          1 109 569     

Barnehage 2 995 208     3 296 634            -301 426       

Barne og familie 12 379 424   10 147 315          2 232 109     

Kultur 6 489 103     5 344 370            1 144 733     

Helse og omsorg felles 104 783         48 500                  56 283           

Institusjon (inkl bem.knt) 10 817 986   11 661 488          -843 502       

Hjemmetjenesten 6 833 965     7 613 694            -779 729       

Fauske storkjøkken 6 669 698     7 097 694            -427 996       

Helse 5 616 384     4 618 569            997 815         

Nav 1 299 651     1 094 024            205 627         

Fellesområder 10 131 078   7 917 768            2 213 310     

T O T A L T 97 693 355   92 227 622          5 465 733     

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

VEDLIKEHOLD/SERVICE 6 447 671     3 858 864            2 588 807     

HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 10 203 209   8 988 102            1 215 107     

INVENTAR OG UTSTYR 4 035 511     2 467 984            1 567 527     

EDB-UTSTYR 857 817         513 530                344 287         

KJØP AV LEGETJENESTER 1 760 309     1 151 503            608 806         

KJØP AV TOLKETJENESTER 264 625         -                        264 625         
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Avviket på vedlikehold/service er knyttet til selvkostområdet og påvirker ikke kommunens 

drift. Husleie har et avvik som følge av at det måtte leies ytterligere arealer til opplæring da vi 

fikk tre nye flyktningmottak i kommunen. Merforbruket på inventar og utstyr er også knyttet 

til økt mottak og bosetting av flyktninger.  

 

 

1.3.4 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
 

Tabell 9 – Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon  

 

 
 

På disse postene er det et mindreforbruk totalt sett som i hovedsak skyldes lavere overføringer 

til private barnehager enn budsjettert. 

 

 

1.3.5 Internkjøp/internsalg 
 

Internkjøp og internsalg er ikke reelle utgifter eller inntekter, men kun en omfordeling mellom 

de ulike resultatenhetene. Netto merinntekt på denne posten kommer til fradrag på 

merforbruket på de ordinære utgiftspostene, jf. tabell 3 og 4. 

 

 

1.3.6  Skatt og rammetilskudd 
 

Som tabell 4 viser, er det store avvik på postene rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. 

Dette har sin årsak i etterligning av to store selskaper som ga betydelig større skatteinngang 

enn forutsatt i 2015. Endringsavregningen for de to skattyterne skjedde i oktober 2015, og ble 

overført til kommunen ved skatteoppgjøret for desember 2015. I 2016 er dette trukket tilbake 

Regnskap Regulert budsj. Avvik

2016 2016

Politikk 1 300 947            1 676 000            -375 053           

Rådmann stab 1 098 968            1 130 000            -31 033             

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 618 247               485 000               133 247            

Vei og gatelys 1 958 226            2 853 830            -895 604           

Eiendomsforvaltning 38 150 904          38 150 904          -                     

Plan og utvikling -                        5 000                    -5 000               

Skole 4 981 245            3 863 700            1 117 545         

Barnehage 28 902 198          33 342 000          -4 439 802       

Barne og familie 2 439 853            3 066 000            -626 147           

Kultur 1 177 225            1 723 105            -545 880           

Institusjon (inkl bem.knt) -232 836              -                        -232 836           

Hjemmetjenesten 3 692 607            2 586 000            1 106 607         

Fauske storkjøkken 29 425                  -                        29 425               

Helse 12 033 224          10 445 230          1 587 994         

Nav 1 073 853            960 000               113 853            

Fellesområder 10 743 599          9 901 133            842 466            

T O T A L T 107 967 683       110 187 902       -2 220 219       
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gjennom fordelingsoppgjør mellom kommune og stat (selskapsskatt går i hovedsak til staten). 

Reduksjonen er så kompensert gjennom økt inntektsutjevning. Totalt ble sum skatt og 

rammetilskudd 3 mill. kr. høyere enn budsjettert. 

 

 

1.3.7  Finansinntekter/finansutgifter 
 

Rente- og avdragsutgifter viser 1,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere renter 

gjennom året enn beregnet, samt noe forskjøvet tidspunkt for låneopptak. 

 

Når det gjelder finansinntekter ble disse 2,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes i sin 

helhet høyere avkastning på aktiv forvaltning enn budsjettert.  

 

 

1.4 Investeringsregnskapet 
 

De største investeringene i 2016 fremgår av tabell 10 nedenfor. 

 

 

Tabell 10 – Større investeringsprosjekt 2016 (brutto utgift) 

 

Prosjekt  Budsjett 2016   Forbruk 2016  

Ny skole Valnesfjord     115 000 000        14 694 290  

Ny skole Vestmyra     182 000 000      174 992 660  

Finneid skole         5 500 000        13 046 346  

Trafikksikker skoleveg       11 200 000        10 002 934  

Svømmebasseng Sulitjelma         6 400 000          3 974 640  
 

Det er bokført investeringer på til sammen 255 mill. kr inkl. mva. i 2016. 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Fordeling på enkeltprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B i årsregnskapet. 

 

De store investeringsprosjektene er nærmere kommentert i egen årsmelding fra Fauske 

Eiendom KF. 
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1.5 Nøkkeltall/analyse 
 

De mest sentrale indikatorene er: 

 

 Netto driftsresultat/resultatgrad 

 Likviditet  

 Langsiktig gjeld 

 Egenkapital 

 

 

1.5.1 Netto driftsresultat/resultatgrad 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de siste 4 årene.  

 

 

Tabell 11 – Utvikling resultatgrad  

 

 
 

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer, og er et 

mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

mener netto driftsresultat som andel av sum driftsinntekter (netto resultatgrad) bør ligge på ca. 

2 % for at økonomien kan betegnes som sunn. Fauske kommune har for 2016 en resultatgrad 

på 2,6 %. Dette er en kraftig forbedring sammenlignet med de senere årene. 

 

 

1.5.2 Likviditet 
 

Kommunens likviditet avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige 

betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å 

betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de 

forfaller. 

 

Trekker vi kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene framkommer det som kalles arbeidskapitalen. 

Denne viser hva kommunen sitter igjen med hvis alle disse postene gjøres om til kontanter. 

 

  

2016 2015 2014 2013

Sum dri fts inntekter i  regnskapet 796 972 148 754 492 197 716 681 906 712 117 943

Netto dri ftsresultat i  regnskapet 20 728 213 -7 704 247 -20 662 550 6 107 000

Netto resultatgrad 2,60 % -1,02 % -2,88 % 0,86 %
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Tabell 12 – Nøkkeltall likviditet 

 

 
         * fratrukket trekk kassekreditt 

 

Tabellen over viser at arbeidskapitalen er betydelig bedre i 2016 sammenlignet med 2015 og 

2014, men at dette først og fremst skyldes nye låneopptak  

 

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i %, og bør som 

tommelfingerregel være større enn 2. Tallet for Fauske kommune i 2016 er 2,02. 

 

Arbeidskapital og likviditetsgrad 1 er interessant i forhold til å se trender over tid, men er 

altfor upresist fordi det inneholder beløp som ikke er likvide på kort sikt samt at de inneholder 

ubrukte lånemidler som er øremerket investeringer. 

 

Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er 

tilgjengelig til enhver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer, ubrukte 

lånemidler, samt premieavvik (som ikke er reelle omløpsmidler). Dette nøkkeltallet bør som 

tommelfingerregel være større enn 1, og tabellen viser at likviditetsgrad 2 for 2016 er på 0,13. 

 

Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det nøkkeltallet som gir best informasjon om 

likviditetssituasjonen på kort sikt. Den viser at den likvide situasjonen per 31.12.2016 fortsatt 

er for svak. Samtidig ser vi at driftslikviditeten er styrket de to siste årene. Dette har direkte 

sammenheng med forbedrede driftsresultater i 2015 og spesielt i 2016. 

 

Arbeidskapitalen
2016 2015 2014 2013

Omløpsmidler 277 668       258 447     282 751         289 042     

Kortsiktig gjeld 137 659       231 100     250 549         132 021     

Arbeidskapital 140 009       27 347       32 202            157 021     

Avtale kvotekraft -18 090        -24 120     -30 150          -36 180     

Kortsiktig gjeld fratrukket Kvotekraft gjeld 119 569       206 980     220 399         95 841       

Likviditetsgrad 1
2016 2015 2014 2013

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 2,02 1,12 1,13 2,19

Sum omløpsmidler* 277 668       179 515     164 995         289 042     

Ubrukte lånemidler 84 207          1 983         176                 62 194       

Finansielle papirer 132 500       129 031     128 674         126 194     

Balanseført premieavvik netto 45 215          49 393       56 317            41 223       

Mest likvide omløpsmidler 15 746          -892           -20 172          59 431       

Likviditetsgrad 2
2016 2015 2014 2013

Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,13 0,00 -0,09 0,62
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Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen per 31.12.2016. For å få et 

mer utdypende bilde av situasjonen, er det mer interessant å se på beholdningen på 

hovedfoliokonto (den konto som brukes til alle inn- og utbetalinger i kommunen).  

 

 

Figur 1 – Utvikling likviditet 2016 virkelige tall mot likviditetsbudsjett 

 

 
 

I den løpende drift er kommunen avhengig av å ha tilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å 

betale lønn og andre løpende forpliktelser. Figuren viser at Fauske kommune i store deler av 

året er avhengig av betydelig kassekreditt for å dekke løpende forpliktelser. 

 

Oppsummert viser tallene at Fauske kommune på tross av positiv utvikling i 2016 har en 

likviditet som er altfor svak. Det er tre hovedårsaker til dette. For det første har driftsnivået 

over flere år vært for høyt, noe som betyr at vi betaler mer ut til lønn og kjøp av varer og 

tjenester, enn vi får inn av inntekter. Det andre er positivt premieavvik på 47 mill. kr som 

påvirker likviditeten direkte. Det tredje er at en stor del av egenkapitalfondene er benyttet til 

både drift og investeringer de siste 3 årene. 
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1.5.3 Lånegjeld 
 

Tabell 13 nedenfor viser kommunens rente- og avdragsbelastning som andel av brutto 

driftsinntekter.  

 

 

Tabell 13 – Andel renter og avdrag av brutto driftsinntekter 

 

 
 

 

Tallene viser ingen stor endring de siste årene. Det er viktig å understreke at konsekvensene 

av de store låneopptakene de siste årene vil slå inn for fullt i fra og med 2017. 

 

 

1.5.4 Egenkapital - fondsbeholdning 
 

Tabell 14 – Oversikt fondsbeholdning 

 

 
       * Eventuell avsetning av årets regnsskapsmessige mindreforbruk (5,2 mill. kr) kommer i tillegg 

 

Som tabell 14 viser, er den samlede fondsbeholdningen noe styrket fra 2015 til 2016.  

 

 

1.5.4.1 Ubundne fondsmidler 
Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts- og 

investeringsregnskapet. 

 

Per 31.12.2016 er det til sammen 8,4 mill. kr avsatt på disposisjonsfond.  

 

Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i 

investeringsregnskapet. Per 31.12.2016 er beholdningen 4,2 mill. kr. Denne består i hovedsak  

spillemiddelfond på 3,3 mill. kr. 

 

 

1.5.4.2 Bundne fondsmidler  
Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse 

er at de er bundet opp av eksterne aktører i form av tilskudd, øremerkede midler og gaver. 

2016 2015 2014 2013

Brutto driftsinntekter 796 972 000 754 492 000 716 682 000       708 193 000       

Rente og avdragskostnad 45 067 000    40 382 000   40 339 000         36 333 000         

Rente og avdragskostnads andel av brutto driftsinntekter 5,65 % 5,35 % 5,63 % 5,13 %

Regnskap 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013

Disposisjonsfond 8 416 646        4 693 881        604 000 7 992 000

Ubundne investeringsfond 4 198 793        3 681 206 4 324 000 29 403 000

Sum frie egenkapitalfond 12 615 439      8 375 087        4 928 000        37 395 000      

Bundne driftsfond 27 540 342      30 073 056 49 590 000 59 689 000

Bundne investeringsfond 21 019 150      18 202 859 15 640 000 11 318 000

Sum bundne egenkapitalfond 48 559 492      48 275 915      65 230 000      71 007 000      

Totalt 61 174 931      56 651 002      70 158 000      108 402 000    
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Midlene kan ikke benyttes fritt av kommunen, men kun benyttes til de formål de er bestemt 

for. Per 31.12.2016 består bundne driftsfond av 27,5 mill. kr (herav hjemfallsfondet på 11,7 

mill. kr og næringsfond på 2,1 mill. kr). Bundne investeringsfond utgjør 21 mill. kr og består i 

hovedsak av ekstraordinære nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån. 

 

 

1.5.5 Finansielle plasseringer 
 

Fauske kommune har plassert midler fra tidligere hjemfallsutbetalinger i såkalt aktiv 

forvaltning i henholdsvis Pareto og Sparebank 1 Forvaltning. 

 

 

Tabell 15 – Oversikt urealisert verdiendring aktiv forvaltning  

 

Plassering 31.12.2015 31.12.2016 Endring 

Hjemfallsfond Plassering Pareto 27 215 29 366 2 150 

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 25 803 27 122 1 319 

Utvikling samlet portefølje 53 018 56 488 3 470 

 

 

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 

finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 

avkastning. Urealisert verdistigning i 2016 utgjør 3,47 mill. kr fordelt med 2,15 mill. kr på 

Pareto og 1,32 mill. kr på Sparebank 1 Forvaltning.  

 

Her er det viktig å understreke at verdien på fondsplasseringene må sees i sammenheng med 

størrelsen på tilhørende avsetning under egenkapitalen (Hjemfallsfondet). Dette fondet har en 

saldo på 11,7 mill. kr, og er den disponible delen av plasseringen. Differansen skyldes at 

fondet er benyttet til å finansiere større investeringer de siste årene (tilskudd SKS Arena og 

kjøp av aksjer i Indre Salten Energi), uten at det er foretatt tilsvarende nedsalg av plasseringen 

i aktiv forvaltning.  

 

Differansen mellom verdien av plasseringen på 56,5 mill. kr og egenkapitalfondet på 11,7 

mill. kr er derfor «lån» av ordinære driftslikvider. Rådmannen vurderer fortløpende hvorvidt 

det skal foretas et delvis nedsalg slik at plasseringen blir i samsvar med reell størrelse på 

egenkapitalfondet. Slik utviklingen har vært det siste året er det vurdert som mest økonomisk 

lønnsomt å la pengene stå i aktiv forvaltning inntil videre. 

 

 

1.5.5.1 Pareto 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto Aksje Norge 

A og Pareto høyrente.  

 

Pareto Aksje Norge A er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut 

fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet 

risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som 

forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper 

med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er 

solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. 
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Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 

industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi 

fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i 

hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon 

ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for 

banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 

 

 

Figur 2 – Utvikling gjennom året Pareto  

 

 
 

 

1.5.5.2 Sparebank 1 Forvaltning 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente og 

aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement.  

 

 

Figur 3 – Utvikling gjennom året Sparebank 1 Forvaltning  

 

 

1.6 Foreløpig KOSTRA-statistikk 
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Tabellene nedenfor viser en del sentrale nøkkeltall fra KOSTRA-statistikkene for 2016. Vi 

gjør oppmerksom på at tallene for 2016 er foreløpige tall. Reviderte tall vil offentliggjøres av 

Statistisk sentralbyrå i juni 2017. 

 

 

Tabell 16 – Utvikling KOSTRA Fauske kommune 2014-2016 

 

 
 

 

  

Utvalgte nøkkeltall

Fauske Fauske  Fauske
Kostragruppe 

12 Nordland

Landet 

uten Oslo

2014 2015 2016 2016 2016 2016

Finansielle nøkkeltall

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,5 -0,6 2 3,5 3,2 4,1

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern        48 871        51 181        52 272              56 178        56 202        52 141 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 217,8 235,6 262,9 219,7 230,7 215,2

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern        53 375        70 896        90 436              78 659        70 401        65 929 

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern      128 466      134 277      142 359            136 799      137 542      137 534 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern        14 252        14 160        14 256              15 395        13 803        12 893 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern          2 851          3 249          3 373                 3 460          3 299          2 540 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern      103 131        97 400      104 726            132 741      117 027      112 036 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern          4 902          4 218          4 910                 3 941          3 942          3 540 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern          9 261        10 012        10 232                 9 954        10 173          8 870 

Brutto driftsutgifter til Politisk styring , i kr. pr. innb.              726              899              994                    554              605              397 

Brutto driftsutgifter til  Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.              161              219              140                    144              147              103 

Brutto driftsutgifter til  Administrasjon, i kr. pr. innb.          4 522          4 036          3 542                 4 241          4 738          3 621 

Dekningsgrader

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,1 94,6 96,3 91,9 92,4 91,5

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 14,1 8,6 8,1 9,2 9,6 7,8

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,8 12,1 12,3 12,3 11,1 10,7

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,7 9,1 8,3 10,5 8,8 9,1

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 90,5 91,3 93,8 95,2 95

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14 13,8 13,6 8,7 14 13

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,4 6,7 6,8 : 5,8 4,9

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 38 39 40 27 28 21

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern      170 764      173 279      203 054            185 777      185 474      187 458 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev, konsern      122 764      124 897      131 366            130 788      125 121      111 952 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 11,5 11,2 11,7 11,9 11,5 14,1

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern      207 500      194 501      206 242            408 713      230 714      246 456 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern  1 408 112  1 388 759  1 308 978         1 176 439  1 125 144  1 099 177 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          2 686          2 519          2 982                 3 005          3 678          3 391 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          1 716          2 035          2 410                 3 236          2 912          3 782 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)          2 045          2 045          2 083                 2 726          2 820          2 656 

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern        69 164        68 680        71 569            118 382      112 527      135 959 
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1.7 Personal  

1.7.1 Etikk 
 

Fauske kommune legger stor vekt på åpenhet, redelighet og ansvar i all sin virksomhet, både 

for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til 

den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å 

forholde seg lojal til de vedtak som er truffet. Åpenhet, redelighet og ansvar skal være 

grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggere.  

 

Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer 

Kommunens etiske retningslinjer gjennomgås årlig i avdelingene.  

 

Fokus (kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem) 
Høsten 2016 oppgraderte kommunen arkiv- og saksbehandlingssystemet fra WebSak Basis til 

WebSak Fokus, et full-elektronisk arkivsystem. Fauske kommune ønsker en god og åpen 

dialog, ikke bare med sine ansatte, men også med sine innbyggere. Postlister er tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside. Alle brukere av WebSak Fokus har hatt gjennomgang av 

offentlighetsloven og forvaltningsloven, samt at rutiner for gradering av innkommende og 

utgående post er gjennomgått. 

 

Kommunens hjemmeside og Facebook 
Det er viktig for Fauske kommune å få ut informasjon til så mange som mulig på kortest 

mulig tid. Til dette brukes kommunens hjemmeside og Facebook.  

 

Intervju 
I forbindelse med tilsettinger gjennomføres intervju med påfølgende referansesjekk. Under 

intervjuene er bl.a. etikk og lojalitet sentrale tema. 

 

Medarbeidersamtale/daglig drift 

Etiske holdninger og retningslinjer er tema i de årlige medarbeidersamtalene. Kommunen har 

for øvrig lav terskel for å ta opp hendelser med den enkelte ansatte dersom det er ønske om 

endret adferd. Dette gjøres der det anses nødvendig, og så raskt som mulig etter en eventuell 

hendelse  

 

 

1.7.2 Likestilling 
 

I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres det flere tiltak i Fauske 

kommune.  

 

Ved tilsettinger oppfordres alle kandidater uansett kjønn til å søke ledige stillinger.  

 

Kommunen har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for 

kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen de siste årene er at 

denne differansen reduseres.  

 

Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger. 

Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de 

aller fleste uønskede «småstillingene». Partssammensatt utvalg vedtok 20.9.2016 en 
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anbefaling om at grunnbemanningen i pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger 

er minimum 80 %. Dette har kommunestyret fulgt opp i budsjettvedtaket for 2017.  

 

Alder er ikke et diskvalifiserende kriterium ved ansettelser i Fauske kommune, en prøver 

alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i forhold til 

saklige kriterier.  
 

 

1.7.3 Sykefravær 
 

Vi ser en svak positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i 

2016 sammenlignet med året før: 

 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2015:  9,2 % 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2016:  8,7 %  

 

Kurvene følger samme generelle utviklingstrekk for begge år, med noen unntak. Som vanlig 

preges vinterhalvåret av høyest fravær, med en kraftig reduksjon i sommermånedene. Spesielt 

i februar og november ser vi en reduksjon i sykefraværet på hhv. 1,9 % og 1,5 % i forhold til 

2015. 

 

Korttidsfraværet er redusert med 0,1 %. Langtidsfraværet er redusert med 0,4 % og er dermed 

hovedårsaken til den totale nedgangen. 

 

 

Figur 4 – Utvikling sykefravær 2015 vs. 2016  

 

  
 

  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

TOTALT 2015 11,0 % 11,3 % 10,1 % 9,4 % 9,7 % 8,8 % 6,3 % 6,9 % 8,7 % 8,9 % 9,7 % 9,2 %

TOTALT 2016 10,2 % 9,4 % 9,4 % 10,3 % 9,7 % 8,4 % 6,3 % 7,0 % 8,8 % 8,6 % 8,2 % 8,6 %

MÅL 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 %
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Endring på de ulike samhandlingsområdene: 

 

     2015  2016  Endring 

 Helse og omsorg: 10,4 %  11,0 %  + 0,6 % 

 Oppvekst og kultur: 8,6 %   7,2 %    - 1,4 %  

 Rådmannens stab: 7,2 %   6,3 %               - 0,9 % 

 

Både områdene Rådmannens stab og Oppvekst og kultur kan vise til en positiv utvikling 

sammenlignet med året før. Dessverre har Helse og omsorg hatt en oppgang i sitt sykefravær, 

og siden dette er den største sektoren med tanke på antall ansatte medfører det at kommunens 

totale nedgang ikke blir større enn 0,5 %. 

 

Fauske kommune har et mål om at det gjennomsnittlige sykefraværet ikke skal overstige 7 %. 

For å styrke arbeidet med sykefraværsoppfølging, er det i budsjettet for 2017 vedtatt å ansette 

en nærværsrådgiver som skal arbeide målrettet med sykefraværet sammen med lederne. 

Sykefraværet i 2016 var som nevnt ovenfor på 8,7 %. Dersom sykefraværet reduseres fra  

8,7 % til 7 %, så vil det utgjøre en besparelse for kommunen på ca. 6-7 mill. kr.  

 

 

1.8 Internkontrolltiltak for å sikre betryggende kontroll 
 

Kommuneloven § 23.2 omhandler rådmannens internkontroll. Det fremkommer der at 

rådmannen skal se til at virksomheten er gjenstand for ”betryggende kontroll”, uten at dette er 

konkretisert eller operasjonalisert fra lovgiver eller departement. 

 
Risikovurderinger er et svært viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av 

risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter i kommunen, men er ikke 

helhetlig utformet. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov for et mer helhetlig grep og 

ytterligere formaliseringer. 

 

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god 

måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektuering av økonomiske forpliktelser og i  

saksbehandling.  

 

Fauske kommune har implementert et kvalitets- og styringsverktøy kalt Risk Manager. Her 

har kommunen felles dokumentsamling og avvikssystem. Alle ansatte, både fast ansatte og 

midlertidig ansatte har tilgang til dette.  

 

I dokumentsamlingen ligger til enhver tid siste oppdaterte og gjeldende rutiner, prosedyrer og 

skjema for kommunen.  Det er også linket opp til aktuelt lovverk. Hver enhet har sitt område 

som er gjeldende for underliggende avdelinger. Servicefunksjoner som servicetorg, personal 

og lønn, innkjøp og IKT og sikkerhet har fellesfunksjoner som gjelder for hele kommunen. 

 

Avvikssystemet er elektronisk. Ansatte har sin profil tilknyttet sitt arbeidssted hvor de kan 

melde avvik på HMS, tjenestekvaliteten, forbedringsforslag, informasjonssikkerhet og intern 

varsling. Avviket sendes direkte til nærmeste leder for behandling. Nærmeste leder blir varslet 

om avviket via e-post med en tidsfrist for lukking. Melder kan følge avviket hele tiden så 

fremt det ikke er meldt anonymt, og vil få en e-post når avviket er lukket.   
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2 Resultatvurdering samhandlingsområder   
 

Tabellen nedenfor viser netto forbruk per samhandlingsområde i 2016.  

 

 

Tabell 17 – Netto forbruk per samhandlingsområde 2016  

 

 
 

 

2.1  Oppvekst og kultur 
 

Tabell 18 – Netto forbruk 2016 for Oppvekst og kultur  

 

 
 

 

Samhandlingsområdet for oppvekst og kultur gikk med 5,5 mill. kr i merforbruk. Enhet skole, 

barnehage og kultur gikk samlet sett med et mindreforbruk, og merforbruket knytter seg derav 

hovedsakelig til inntekts- og utgiftsberegninger for barn- og familieenheten, herav spesielt 

flyktningtjenesten. I tillegg kommer de regnskapsmessige justeringene på ca. 3,5 mill. kr 

mellom årene 2015 og 2016 som gir manglende inntekter i 2016.  

 

Situasjonen med både økt bosetting av flyktninger og etablering og drift av tre mottak i 

kommunen, har gitt kommunen betydelige merinntekter. Samtidig har det vært utfordrende å 

forutse den tilsvarende utgiftssiden. I ettertid viser det seg at flyktningtjenesten har fått tilført 

for knappe ressurser i forhold til den økte aktiviteten.  

 

Diverse andre utgiftene løper videre et stykke inn i 2017 (bl.a. leieavtaler og 

arbeidskontrakter) og vil til en viss grad påvirke neste års resultat også etter nedleggelse av 2 

av 3 mottak. 

Regnskap Regulert budsjett Avvik

2016 2016

Politisk 8 498 432              9 305 538                 -807 106           

Administrasjon 27 889 599           30 053 386               -2 163 787       

Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811           50 871 069               -2 317 258       

Oppvekst og kultur 215 268 942         209 800 338             5 468 604         

Helse og omsorg 221 133 588         227 372 277             -6 238 689       

Sum driftsområder 521 344 372         527 402 608             -6 058 236       

Fellesområder -526 395 424       -527 402 608           1 007 184         

-                     

T O T A L T -305 261 836       -300 030 331           -5 231 505       

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                    2 016                    

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 639 992       118 275 986       3 364 006         

Barnehage 55 768 534          61 596 643          -5 828 109       

Barne og familie 21 895 343          13 620 450          8 274 893         

Kultur 15 965 073          16 307 259          -342 186           

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 215 268 942       209 800 338       5 468 604         
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Nye Vestmyra skole ble tatt i bruk i august 2016, og uteområdet skal være klart til skolestart 

2017. For nye Valnesfjord skole er grunnarbeidet godt i gang, og det jobbes samtidig med 

flere prosjekter knyttet til nye barnehagelokaler og utnyttelse av ledige skolelokaler. 

 

Sykefraværet i samhandlingsområdet er redusert i løpet av 2016. Området har ikke nådd 

kommunens felles mål på 7 %, men fra januar 2016 til januar 2017 er fraværet redusert fra  

8,8 % til 8,3 %. Dette innebærer en nedgang på 0,5 % for året. 

 

 

2.1.1 Skole 
 

Enhet skole har et merforbruk på 3,3 mill. kr i regnskap 2016. Merforbruket skyldes i all 

hovedsak følgende områder: 

 Økte utgifter til vikarinnleie  

 Midlertidig øking av bemanning knyttet til enkeltbarn 

 Ikke-budsjetterte husleieutgifter  

 Økte utgifter knyttet til barn bosatt utenfor kommunen 

 

Sykefraværet i skolene ligger fortsatt høyt, og har medført økte utgifter knyttet til vikar.  

 

Tiltakene knyttet til budsjett 2016 og skole: 

 Leieavtalen for Hauan grendehus er reforhandlet, årlige husleieutgifter er redusert med 

150 000,- per 1.1.2017 

 Leieavtalen for brakkerigg Vestmyra ble avviklet per 30. juni 2016 

 Reduksjon spesialpedagogisk tilbud ble gjennomført per 30. juni 2016  

 Reduksjon transporttjenester gjennomført per 30. juni 2016  

 Reduksjon ett lærerårsverk Vestmyra skole gjennomført fra august 2016  

 

Tabellen nedenfor viser oversikt over antall barn i skolene i Fauske kommune for skoleåret 

2016-2017 rapportert i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Tallene viser et høyere 

elevtall i Sulitjelma enn det som er reelt pr 31.12.2016, da også barn fra mottaket er med i 

GSI-oversikten for inneværende skoleår. Tallet oppgitt i parentes er dagens barnetall i 

Sulitjelma.  

 

 

Tabell 19 – Antall barn i skolene i Fauske kommune 2016-2017  

 

Antall elever 2016-2017 
 

Sammenligning 
tidligere år 

Navn 
1.  2.  3.  4 5.  6. 7. 8.  9.  10.  Totalt 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Fauske 111 108 110 98 102 102 121 117 100 107 1076 1080 1096 

Erikstad skole 15 20 15 16       66 140 136 

Finneid skole 15 20 17 27       79 161 159 

Hauan skole 11 19 14 16       60 84 90 

Sulitjelma skole 8 4 5 2 10 11 8 7 3 6 64(38) 40 46 

Valnesfjord 
skole 25 18 20 14 20 17 21 17 24 24 200 194 194 

Vestmyra skole 37 27 39 23 72 74 92 93 73 77 607 461 471 
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2.1.2 Barnehage 
 

Enhet barnehage hadde et mindreforbruk på 5,8 mill. kr i 2016. Mindreforbruket henger 

sammen med følgende faktorer: 

 Lavere utbetalinger i tilskudd til private barnehager. Dette skyldes færre barn i private 

barnehager i 2016 enn det var tatt høyde for i budsjettet.  

 Reduserte utbetalinger til styrket barnehagetilbud, som henger sammen med en 

nedgang i antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og reduksjon i 

anbefalte ressurser knyttet til barn med en slik rett. 

 Økte inntekter knyttet til opprettelse av barnehagetilbud for barn bosatt på mottaket i 

Sulitjelma høsten 2016.  
 

Samtlige av de kommunale barnehagene har overholdt sine budsjettall for 2016, og har et 

positivt resultat. Sykefraværet i barnehagene er fremdeles høyt, og selv om budsjettet er 

regulert, knyttes det større utgifter til innleie av vikarer enn det som er avsatt i budsjettene. 

Når det gjelder budsjettering i forhold til hvor mange barn som til enhver tid går i private 

barnehager, og utbetaling av tilskudd, så har det vist seg vanskelig å treffe budsjettmessig. 

Private barnehager har rett på tilskudd innenfor rammen av det antall barn barnehagen er 

godkjent for. Når en barnehage ikke får fylt opp sine barnehageplasser betales det ut et 

redusert tilskudd som samsvarer med antall barnehageplasser som faktisk benyttes.  

 

Som det fremkommer i tabell 21 har det vært en nedgang i antall barn i barnehagene i Fauske 

kommune over flere år.   

 

 

Tabell 20 – Antall barn i barnehage 2014-2016 

 

Oversikt antall barn i ordinære barnehager 2016  2015 2014 

Antall barn totalt (0-6) år 395 417 436 

Antall barn 1-5 år 395 417 431 

Antall barn 3-5 år 259 269 286 

 

 

2.1.3 Barn- og familieenheten 
 

Barn- og familieenheten hadde et merforbruk på ca. 8 mill. kr i 2016. Dette skyldes i 

hovedsak: 

 

Flyktningkontor: 

 En fordring fra 2015 på ca. 3,5 mill. kr måtte avskrives i 2016-regnskapet, noe som 

påvirker resultatet tilsvarende. 

 I ettertid viser det seg at utgiftene til introduksjonslønn som følge av økt bosetting var 

for lavt budsjettert. Dette utgjør ca. 2 mill. kr i merforbruk. 

 Budsjettert integreringstilskudd ble i økonomimelding 2/2016 oppjustert med 6 mill. 

kr. Resultatet viser en økning på 3 mill. kr. 
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Barneverntjenesten:  

 Merforbruk på 0,5 mill. kr som skyldes økte utgifter til flere fosterhjem, økte 

reiseutgifter ved plasseringer, og lavere statstilskudd enn budsjettert. I tillegg viser 

regnskapet økte advokatutgifter i forbindelse med erstatningssaker. 

 

Familiesenteret: 

 Mindreforbruk på ca. kr 100 000,-. 
 

PPT: 

 Merforbruk på ca. kr 100 000,- som skyldes lavere fakturering til 

samarbeidskommunene i 2016 pga. mindreforbruk i 2015. 

 

Tiltak i enheten i henhold til budsjettet for 2016: 

 Helsestasjon/skolehelsetjeneste er styrket med 1,5 stillinger jf. øremerkede midler i 

statsbudsjettet for 2016.  

 

 

2.1.4 Kultur 
 

Enhet kultur hadde i 2016 med et mindreforbruk på kr 342 186,-. 

 

Fast lønn har et mindreforbruk på kr 809 826,-. Dette skyldes delvis et mer moderat 

lønnsoppgjør enn budsjettert, samt vakanser i park/idrett og kulturskolen. Vikarutgiftene var i 

2016 på kr 780 669,- og må ses opp mot mindreforbruk av faste lønnsutgifter. 

 

Det store basseng i Fauskebadet har vært stengt for reparasjon under mesteparten av 2016, 

noe som tilsier lavere brukerbetalinger. Både kinoen og biblioteket har derimot hatt markant 

økning i besøkstallene, og kinoens inntekter kompenserer noe for dette. 

 

Vedtatte tiltak i budsjett 2016 på tilbakeføring av dirigentstøtte pålydende kr 125 000,-, er 

gjennomført. 
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2.2 Helse og omsorg 
 

Tabell 21 – Netto forbruk 2016 for Helse og omsorg  

 

 
 

 

Regnskapet viser en betydelig økonomisk styrking av samhandlingsområdet gjennom hele 

2016 ut over opprinnelig budsjett. Det har i 2016 pågått endringsprosesser i alle enhetene i 

samhandlingsområdet som også fortsetter inn i 2017. Det er arbeidet godt på mange plan og 

av mange ansatte for å sikre statlige overføringer, refusjoner og inntekter slik at den 

økonomiske situasjonen for Fauske kommune bedres noe. Store deler av mindreforbruket 

tilskrives dette arbeidet, i tillegg til senere oppstart av Sagatun enn først antatt. Tettere 

oppfølging av mottakere av tjenester fra NAV der det jobbes godt med enkeltsaker bidrar 

også til mindreforbruket. 

 

Det er iverksatt tiltak for å heve kvaliteten både innenfor de hjemmebaserte tjenestene og 

institusjonsomsorgen. For de hjemmebaserte tjenestene er det rettet et særlig fokus på 

ernæringsmessig status for hjemmeboende demente i særdeleshet, men også for øvrige 

hjemmeboende tjenestemottakere. Institusjonsområdet arbeidet i 2016 godt med å minke 

sykefraværet i tillegg til å implementere og forberede sertifiseringen som Livsgledesykehjem. 

Både de hjemmebaserte tjenestene og institusjonsområdet vil stå overfor betydelige endringer 

i årene som kommer.  

 

Basert på erfaringene i 2016 og tidligere år ser vi en stadig økning i overføring av alvorlig 

syke innenfor alle våre fagområder fra spesialisthelsetjenesten og til den kommunale 

omsorgen. Vi håndterer tilstander på enkeltpasienter i 2016 som bare for kort tid siden ble 

behandlet i spesialisthelsetjenesten. Dette stiller store krav til våre ansatte om omstilling, 

kompetanseheving, løsningsorientering og kreativitet for å kunne levere ikke bare et faglig 

forsvarlig tilbud, men også et faglig kvalitativt godt tilbud. Vi vil stå overfor de samme 

endringene også innenfor psykisk helsevern og rusomsorgen i løpet av 2017. Endringene 

setter også fastleger, fysioterapeuter og andre helserelaterte tjenester under økt press om 

endringer og forventninger om kapasitetsheving de kommende år. Noe av dette har 

samhandlingsområdet absorbert i løpet av 2016, noe må imidlertid forskyves til 2017 og 

senere. 

 

 

  

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                    2 016                    

5 Helse og omsorg

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5 730 832            6 189 526            -458 694           

Helse og omsorg felles 2 233 806            2 150 998            82 808               

Institusjon (inkl bem.knt) 74 463 593          77 922 309          -3 458 716       

Hjemmetjenesten 80 140 602          82 432 652          -2 292 050       

Fauske storkjøkken 3 218 104            3 657 508            -439 404           

Helse 37 064 969          36 226 783          838 186            

Nav 18 281 682          18 792 501          -510 819           

Sum område: 5 Helse og omsorg 221 133 588       227 372 277       -6 238 689       
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2.2.1 Samhandling 
 

Samhandling hadde et mindreforbruk på kr 458 000,- som hovedsakelig gjelder lavere 

utbetalinger til omsorgslønn enn budsjettert.  

 

 

2.2.2 Institusjon 
 

Institusjon har også i 2016 hatt en krevende situasjon på avdelingene for personer med 

demensdiagnoser. Grunnbemanningen er lav i forhold til de utfordringene man står overfor 

med utagering og uro i skjermede avdelinger. 

 

Liggetiden på somatiske avdelinger gikk ned i 2016, og man ser at folk får hjelp i hjemmet 

lenger ut i sykdomsforløpet nå enn tidligere. Dette medfører at pasientene som kommer til 

institusjon er markant sykere nå enn de var bare ett år tilbake. Dette stiller et høyere krav til 

kompetanse og medfører også høy arbeidsbelastning. Likevel har sykefraværet ligget på ca.  

7 % ved tre avdelinger. Det har vært behov for innleie av eksterne vikarer ved de fleste 

avdelingene. Man opplever stadig større vansker med rekruttering av kvalifisert personell. 

Enhet institusjon har hatt flere ubesatte stillinger gjennom året, både for sykepleiere og 

helsefagarbeidere. 

 

Fagutviklingssykepleier ble ansatt i 2016, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetssikring av 

tjenestene. 

 

I april møtte alle ansatte til kick off med stiftelsen «Livsglede for eldre». Pasientene skal i så 

stor grad som mulig få en mulighet til å fortsette med aktiviteter og hobbyer de har interesse 

for. Dette er et omfattende arbeid, og målet er at institusjonen blir sertifisert som et 

Livsgledesykehjem i mai 2017. Institusjons visjon er: Lev livet, livet ut. 

 

 

2.2.3 Hjemmetjenesten 
 

Hjemmetjenesten er fortsatt underdimensjonert i forhold til faktiske arbeidsoppgaver. Nye 

stillinger som var foreslått til styrking av hjemmetjenesten i 2016 ble vedtatt omdisponert til 

åpning av Sagatun. Enheten har et høyt sykefravær, og stort arbeidspress kan være en 

medvirkende årsak dette. 

 

For å sikre forsvarlig drift har det gjennom hele året vært nødvendig å leie inn ekstra personell 

tilsvarende 4,2-5,6 årsverk. I likhet med institusjon har også hjemmetjenesten store vansker 

med å rekruttere kvalifisert personell til vakante stillinger. Innleie foregår derfor for en stor 

del via eksterne bemanningsbyrå. Kvalifikasjonene til dette personellet har vist seg å variere 

både når det gjelder det helsefaglige og norskkunnskaper. 

 

Miljø- og aktivitetsavdelingen mottok Nasjonalforeningen for folkehelsens «Demenspris» for 

Nordland 2016. Dagtilbud for hjemmeboende med demensdiagnose ble økt med to plasser. 

 

Hjemmebaserte tjenester står overfor store endringer blant annet gjennom innføring av 

velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Som et ledd i styrking av kvaliteten på tjenesten 

ble det ansatt fagutviklingssykepleier i 2016.  
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Økt refusjon for ressurskrevende tjenester og avsatte midler til åpning av Sagatun 

kompenserer for merforbruk i hjemmebaserte tjenester og tjenesten har totalt sett et 

mindreforbruk på 2,3 mill. kr. 

 

 

2.2.4 Helse 
 

Merforbruket på enhet helse tilskrives situasjonen i legetjenesten. Det ble høsten 2016 klart at 

enhet helse overtok driften av Havnegården legekontor, da eierne av legekontoret valgte å 

avvikle driften. Engangsutgifter som i denne sammenheng påløp er i forbindelse med å kjøpe 

ut pasientlistene fra de private legene, noe medisinsk utstyr, og opprettelse av arbeidsplasser 

på bakgrunn av ansettelsen av tre ekstra leger, og to ekstra hjelpepersonell. Dette har påført 

tjenesteområdet de ekstra utgiftene man ser av regnskapstallene. En av de private legene 

valgte å ta permisjon fra 1. mai 2016. Da Fauske kommune har forpliktet seg til å leie inn 

vikarer for de private legene, er disse utgiftene også en del av merforbruket i enhet helse. På 

sikt forventes det at endringen i legetjenesten vil gi et positivt økonomisk bidrag. 

 

På bakgrunn av den ustabile situasjonen ved de private legekontorene i 2016, har man sett det 

nødvendig å opprettholde de boliger som man disponerer for turnusleger og vikarer. 

 

De andre avdelingene i enhet helse driftes godt, og med et lavt sykefravær har disse levert et 

regnskap i balanse i forhold til budsjett.  

 

 

2.2.5 NAV 
 

Enhet NAV har et underforbruk på kr 481 350,- i 2016. Underforbruket kan i hovedsak 

tilskrives reduserte overføringsutgifter i form av sosialhjelpsutbetalinger og noe høyere 

inntekter enn budsjettert.     

 

Arbeidsmarkedet har vært svært godt for arbeidssøkere i Indre Salten. Dette sammen med tett 

oppfølging, har bidratt til å redusere overføringsutgifter sammenlignet med tall fra 2015. Det 

påpekes likevel at behovet for bistand i form av sosialhjelp i befolkningen har vært økende i 

siste tertial av 2016.  

 

I 2016 har antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet økt. Dette er svært positivt og betyr at 

flere personer er i en prosess med mål om arbeid og aktivitet. Som en konsekvens er det noe 

merforbruk på posten for annen lønn.     

 

 

2.2.6 Fauske storkjøkken 
 

Storkjøkkenet fikk styrket budsjettet betydelig gjennom budsjettreguleringer i 2016. 

Budsjettene til storkjøkkenet har over flere år vært for lave i forhold til reell drift. Etter 

oppjusteringen av utgiftssiden i budsjettet har avdelingen nå et mindreforbruk på ca. kr 

400 000,-.  
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2.3  Plan og kommunalteknisk 
 

Tabell 22 – Netto forbruk 2016 for Plan og kommunalteknisk  

 

 
 

2.3.1 Vei og gatelys 
 

Driftsregnskapet for 2016 viser et nettoresultat med mindreforbruk på kr 388 507,- 

 

Innenfor området vei og gatelys er utgiftene vedrørende vintervedlikehold i stor grad styrt av 

hvordan værforholdene blir. Første halvdel av brøytesesongen forløp seg som normalt, mens 

november og desember ble krevende spesielt mht. innkjøp av strøsand.  

 

Lavere forbruk av overtid samt mer refusjon av sykepenger enn budsjettert medførte at 

nettoresultatet ble positivt. 

 

 

2.3.2 Plan og utvikling 
 

Driftsregnskapet for plan og utvikling viser mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. Driften ved 

enheten har forløpt som normalt, og enheten har full bemanning og sykefraværet er lavt. 

Tidligere leder for plan og utvikling avsluttet arbeidsforholdet i november 2016, og ny leder 

kom på plass i februar 2017. I tillegg til de fast ansatte har enheten prosjektmedarbeider der 

lønnsutgiftene refunderes fra næringsfondet. Prosjektstillingen avsluttes i løpet juli 2017, og 

da har den vart i to år.  

 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter på gebyrer. Inntektene kan variere fra år til 

år, da det beror på oppdragsmengde og type saker som kommer inn. 

 

 

2.3.3 Eiendomsforvaltning 
 

Eiendomsforvaltning er i 2016 ivaretatt av Fauske Eiendom KF som leverer eget regnskap 

med årsmelding.  

 

 

  

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                  2 016                  

3 Plan og kommunaltekniske tjenester

Vei og gatelys 7 662 413          8 050 920          -388 507           

Eiendomsforvaltning 35 297 687       35 250 904       46 783               

Plan og utvikling 5 593 712          7 569 245          -1 975 533       

Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 48 553 811       50 871 069       -2 317 258       
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2.4 Øvrige områder 
 

Tabell 23 – Netto forbruk 2016 for Politikk og Rådmannens stab  

 

 
 

 

2.4.1 Politikk 
 

Politisk virksomhet hadde for regnskapsåret 2016 et mindreforbruk på kr 800 000,-. 

 

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til reduserte utgifter til revisjon samt lavere utbetaling 

av godtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste.  

 

 

2.4.2 Rådmannens stab 
 

Rådmannens stab (uten VVA og plan og utvikling) hadde i 2016 et mindreforbruk på 2,1 mill. 

kr. For IT er mindreforbruket på 1 mill. kr relatert til datalisenser og datakommunikasjon. 

Fakturering fra store selskap som Microsoft er vanskelig å budsjettere da beregningsnøklene 

stadig endres og tidspunkt for fakturering varierer. Derfor vil denne utgiften svinge en del fra 

år til år. Personalavdelingen har fått økte inntekter som følge av etterbetalt refusjon for 

tillitsvalgte, og det er et mindreforbruk på seniormidler og felles kompetansemidler.  

 

 

 

Regnskap Reg. budsj. Avvik

2 016                  2 016                  

Politikk 8 498 432          9 305 538          -807 106           

Rådmann stab 27 889 599       30 053 386       -2 163 787       

T O T A L T 36 388 031       39 358 924       -2 970 893       









 

 Vår dato: Jnr  ark 
              Postboks 54, 8138 Inndyr  28.04.2017 17/395 413– 7.4 
 
 
  
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 
 
Saksbehandler: Lars Hansen 
 
 
Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   28.04.2017 10/17 
 
 
 
10/17  Årsregnskap Fauske kommune 2016 – uttalelse fra kontrollutvalget 
 
Rådmann Geir Mikkelsen, økonomisjef Kariann Sørdahl og økonomisjef Jonny Riise møtte i 
tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2016. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2016, og 
rådmannens kommentarer til regnskapet.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 
mindreforbruk med kr 5 231 504.   
 
Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i 
investeringsregnskapet for 2016, som for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for 
kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens § 46 nr 1. Investeringsbudsjett for 
2016 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift. 
 
Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig 
inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2016. 
 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til 
Fauske kommunes årsregnskap for 2016. 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2016. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2016, og 
rådmannens kommentarer til regnskapet.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 
mindreforbruk med kr 5 231 504.   
 
Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i 
investeringsregnskapet for 2016, som for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for 
kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens § 46 nr 1. Investeringsbudsjett for 
2016 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift. 
 
Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig 
inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2016. 
 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til 
Fauske kommunes årsregnskap for 2016. 
 
 
 
 
 
 
Rett utskrift:  
 
Dato: 28. april 2017 
 
 
Lars Hansen 
Sekretær for kontrollutvalget  
 
 
 
Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6347     
 Arkiv sakID.: 17/1506 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
031/17 Formannskap 02.05.2017 
027/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Årsregnskap og årsberetning 2016 - Fauna KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsberetning for 2016 for Fauna KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 233 131,91 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Vedlegg: 
20.04.2017 Årsregnskap 2016 - Fauna KF 1347254 

20.04.2017 Årsberetning 2016 - Fauna KF 1347255 

20.04.2017 Revisjonsberetning 2016 - Fauna KF 1347256 

28.04.2017 saksprotokoll utt regnsk Fauna KF 28042017 1348239 
 
Sammendrag: 
 
Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger. 
 



Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets 
slutt.  
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 28.4.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli utdelt i formannskapsmøtet 2.5.2017.  
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 









































































 

 Vår dato: Jnr  ark 
              Postboks 54, 8138 Inndyr  28.04.2017 17/394 413– 8.4 
 
 
  
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 
 
Saksbehandler: Lars Hansen 
 
 
Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   28.04.2017 09/17 
 
 
 
09/17 Årsregnskap 2016 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget 
 
Daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen møtte fra foretaket for å redegjøre og svare på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen 
med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto driftsresultat med kr 435 131, 
og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 233 131. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 
samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av 
Fauna KF sin aktivitet i 2016.  
 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 30. mars 2017, har 
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2016. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen 
med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto driftsresultat med kr 435 131, 
og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 233 131. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 
samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av 
Fauna KF sin aktivitet i 2016.  
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Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 30. mars 2017, har 
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2016. 
 
 
 
 
 
Rett utskrift:  
 
Dato: 28. april 2017 
 
 
Lars Hansen 
Sekretær for kontrollutvalget  
 
 
 
Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre, kopi til rådmannen 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6326     
 Arkiv sakID.: 17/1507 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
032/17 Formannskap 02.05.2017 
028/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Årsregnskap og årsmelding 2016 - Fauske Eiendom KF 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 032/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Den fremlagte årsmeldingen for 2016 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning. 
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2016.  
3. Mindreforbruk kr 327 185,66 avsettes til disposisjonsfond. 

 
Vedlegg: 
20.04.2017 Årsmelding og årsregnskap 2016 - Fauske Eiendom KF 1347226 

21.04.2017 Revisjonsberetning 2016 - Fauske Eiendom KF 1347515 

28.04.2017 saksprotokoll utt regnsk FEKF 28042017 1348240 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte årsmelding og årsregnskap for utfyllende opplysninger. 
 
Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets 



slutt.  
 
Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 28.4.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor 
bli utdelt i formannskapsmøtet 2.5.2017.  
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

























































































 

 Vår dato: Jnr  ark 
              Postboks 54, 8138 Inndyr  28.04.2017 17/393 413– 8.4 
 
 
  
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 
 
Saksbehandler: Lars Hansen 
 
 
Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   28.04.2017 08/17 
 
 
 
08/17  Årsregnskap 2016 Fauske Eiendom KF – uttalelse fra kontrollutvalget 
 
Rådmann Geir Mikkelsen, regnskapssjef Jonny Riise og daglig leder Fauske Eiendom KF Trond 
Heimtun møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2016. 
Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om 
særbudsjett: Det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett fordi det ikke foreligger budsjett 
for investeringer. 
 
Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med et mindreforbruk med kr 327 185 
for regnskapsåret 2016.  
 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 18. april 2017, har 
kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2016. 
 
 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2016. 
Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om 
særbudsjett: Det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett fordi det ikke foreligger budsjett 
for investeringer. 
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Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med et mindreforbruk med kr 327 185 
for regnskapsåret 2016.  
 
Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 18. april 2017, har 
kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2016. 
 
 
 
 
 
 
Rett utskrift:  
 
Dato: 28. april 2017 
 
 
Lars Hansen 
Sekretær for kontrollutvalget  
 
 
 
Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre, kopi til rådmannen 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6548     
 Arkiv sakID.: 17/1554 Saksbehandler: Geir Mikkelsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
033/17 Formannskap 02.05.2017 
029/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å arbeide med 
byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern finansiering 
av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske kommunes 
egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å arbeide med 
byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern finansiering 
av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske kommunes 
egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune etablerer et prosjekt med en egen dedikert ressursperson for å arbeide med 
byutviklingen for Fauske.  

2. Prosjektet etableres slik beskrevet i saksfremlegget under forutsetning av ekstern finansiering 
av minst 50 % av stillingen. 

3. Prosjektet etableres med en forutsetning om at man prioriterer dette i Fauske kommunes 
egne budsjetter i den kommende 4 årsperioden.  

 
Vedlegg: 
24.04.2017 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 1347587 



24.04.2017 Handlingsprogram 2017 1347588 

24.04.2017 Ny E6 - Ny By 1347581 
 
Bakgrunn: 
Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 
regionssenterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Arbeidet pågikk frem til høsten 2016. Det 
ble ledet av fylkeskommunen og i samarbeid med de ti byene i Nordland. 
 
Målet var å få utarbeidet vedlagte regionale plan for by og regions politikk 2017-2025 samt 
handlingsplan for 2017 (vedlagt). Begge disse ble vedtatt i fylkestingets sak 153/2016.  
 
I brev av 23.februar 2017 ble vedtaket og dokumentene oversendt kommunene. Fylkeskommunen har 
etter dette invitert til dialogmøter med de ti by-kommunene. For Fauske kommune ble dette 
gjennomført torsdag 20 april d.å.  
 
I denne saken legger rådmannen frem et forslag til hvordan Fauske tar del i prosjektets hovedfase som 
går fra 2017 til 2025.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har bidratt og deltatt aktivt i forarbeidene til den handlingsplanen som nå er vedtatt i 
fylkestinget.  
 
Parallelt med vår deltagelse i fellesarbeidet i dette prosjektet har det vært en intern arbeidsgruppe med 
særskilt fokus på sentrumsutvikling for Fauske. Det ble i den forbindelse utarbeidet en søknad til 
fylkeskommunen om regionale utviklingsmidler innen søknadsfristen 1 mars d.å. Søknaden ble fulgt opp 
med et administrativ arbeidsmøte med fylkeskommunen 30. mars hvor det ble konkludert med at 
søknaden har relevans, men at den i første fase er for tiltaksorientert. Fylkeskommunen anbefaler at 
kommunen spisser søknaden til den overordnede organiseringen av det videre arbeidet. Etter hvert som 
prosjektet skrider frem, kan kommunen søke eksplisitt på de ulike tiltakene i egne søknader.  
 
I forbindelse med møtet med fylkeskommunen den 20.april d.å. ble Fauske kommune utfordret på tre 
hovedtema. 
 

· Prosjektorganisering 
· Relatere egne handlingsplaner opp mot den regionale planen 
· Kommunen bes å identifisere områder der fylkeskommunen kan bidra 

Kommunen valgte med utgangspunkt i bestillingen fra Nordland Fylkeskommune å legge frem en skisse 
til en fremtidig organisering av prosjektet, samt å konkretisere og dele opp arbeidet i tre 
bautaprosjekter: 
 

· Samferdsel / samfunn og infrastruktur – utløse potensialet i byutviklingen 
· Attraktive Fauske – byrommet og livskvalitet 
· Vekst og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune opplevde å få en særs god respons på organisering og tilnærming. Rådmannen tolker 
at fylkeskommunen var veldig opptatt av at arbeidet ble sikret en tydelig og robust organisering både 
politisk og administrativt – og at den hadde til hensikt å sikre bred involvering.    



 
Sekundært opplevde vi at forslagene til bautaprosjekter ble godt mottatt. De fanger opp ambisjoner 
som ligger i fylkeskommunens visjoner, - attraktivitet, vekstkraft og regionforstørring.  
 
Det er rådmannens vurdering at vi trenger en ressursperson til å dedikert kunne få arbeide med 
prosjektet. Noe tilsvarende det man ser i Bodø rundt byprosjektet deres. Det er heller ikke per i dag noe 
naturlig organisatorisk plassering for prosjektet. Dette fordi prosjektet er tverrfaglig og helt avhengig av 
samspillet med samfunnet rundt.   
 
Prosjektstillingen vil således være en krevende rolle. Dette fordi arbeidet har så mange fasetter. 
Prosjektet vil ha til hensikt å utfordre og ikke minst koordinere alle fasettene i prosjektet, og vil 
innebære et proaktivt samspill med lokale, regionale og nasjonale aktører. Prosjektet vil derfor kreve en 
leder med egenskaper til å begeistre og inspirere, samtidig som vedkommende forstår politiske og 
administrative arbeidsprosesser. 
  
Rådmannen foreslår derfor at man forsøker å organisere prosjektet utenfor de etablerte 
samhandlingsområdene i kommunen. Dette for å sikre prosjektet legitimitet og prioritet både  fra 
administrativ og politisk ledelse (se forslag organisering i eget vedlegg). Det etableres egne 
rapporteringsrutiner til politisk ledelse for prosjektet. Prosjektstillingen etableres minimum for en 4 års 
periode. Prosjektleders hovedoppgave vil være å selge historien til prosjektet og å få innbyggere og 
beslutningstakere til å tro på det.  
  
Rådmannen foreslår videre at det opprettes arbeidsgrupper for hvert av bautaprosjektetene. Dette vil 
være arbeidsgrupper hvor man arbeider med tiltakene vi ønsker å realisere. Her vil det være 
hensiktsmessig å inviterer inn også ressurser fra Nordland Fylkeskommune med flere.  
 
Visjonen til fylkeskommunen er kompakte, bærekraftig og innovative byer. Dette tar utgangspunkt i 
erkjennelsen av at Nordland i liten grad har fått tatt del i den sterke befolkningsveksten som har vært i 
Norge. Sentralisering av befolkning omkring de største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 
landets befolkning er redusert.  
 
Det er derfor viktig at også Nordland tar innover seg at byene våre er de viktigste vekstmotorene i det 
fremtidige Nordlandssamfunnet. Det er viktig at man setter dette høgt på agendaen og arbeider 
systematisk og målrettet for å styrke attraktiviteten til byene i Nordland. Byene i Nordland 
representerer det urbane Nordland, og det er disse byene som vil være nøkkelen til å sikre at flere 
mennesker ønsker å bo i vår landsdel. Da må bysamfunnene fremstå både moderne, urbane og 
attraktive.  
 
Konkret for Fauske foreslår vi en arbeidstittel «Ny E6 – Ny By» - Moderne – Urbane – Attraktive Fauske. 
Arbeidstittelen har i seg den største utfordringen som er å få til en fullendt sentrumsutvikling med 
fremtidsrettede endringer av byrommet i Fauske, - en må finne nye veiløsninger for Fauske. Dette 
gjelder både de rent fysiske begrensingene som riksveisløsningene per i dag representerer for 
sentrumsområdet, men også trafikksikkerhet og den miljøutfordringen den representerer.  
 
Det er et faktum at både E6 og riksvei 80 allerede er – og i økende grad vil være -  en utfordring i årene 
som kommer. Årsdøgntrafikken (ÅDT) nærmere seg allerede 10.000 biler gjennom sentrum hvorav et 
sted mellom 10-15 % er tungtrafikk. En stadig utbedret vei både sør og nord av Fauske og en forsterket 
trafikkløsning mot Sverige via Tjernfjell-tunellen vil med stor sannsynlighet øke trafikkgrunnlaget i 
Fauske i de kommende ti årene.  
 
Det å få endret veiløsningene rundt Fauske og få dette inn i fremtidige NTP vil være et langsiktig 
krevende arbeid. Det er derfor nødvendig at man parallelt arbeider med by- og sentrumsutviklingen 



innenfor de rammer man har, - selv uten den fremtidige ønskede veiløsningen.  
 
Den fremtidige kampen om de moderne unge urbane menneskene, har i seg flere vesentlig elementer. 
Det handler om arbeidsplasser, boliger og bokvalitet, pendling, kultur og idrettsliv, kvalitet på offentlige 
tjenester m.m. Fauske er den eneste i byen i Nordland som har en nærhet til en større by. Det vil være 
viktig å se hvordan man benytte skyvekraften som ligger i fylkeshovedstaden.  
 
 
Det er ingen tvil om at nærheten til Bodø med de utvidede tilbudene den representerer, kan ses å bidra 
til en konkurransesituasjon eller en komplementær dimensjon. Rådmannen mener det vil være 
hensiktsmessig å tenke det siste.    
 
Dersom kommunestyret velger å bifalle prosjektet, vil den første arbeidsoppgaven være å bearbeide 
søknaden om ekstern finansiering. Dette arbeidet pågår parallelt, men rådmannen tolker signalene fra 
Nordland fylkeskommune som positive. Sekundært vil det være å etablere realistiske tiltaksplaner under 
hvert av bautaprosjektene. Det er viktig å understreke at det underlaget som ligger i presentasjonen i 
dag er foreløpig og ikke tilstrekkelig utfyllende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FORORD
Nordland har attraktive byer. Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, 
 Brønnøysund, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik har alle unike karaktertrekk. Regional 
plan for by- og regionsenterutvikling i Nordland skal bidra til å videre utvikle disse til kom-
pakte, bærekraftige og innovative byer. 

I 2016 bor 85 % i eller i tilknytning til de ti byene i fylket. Dette betyr at byenes rolle for 
næringsliv og befolkning, og utviklingen i Nordland, blir stadig viktigere. Byene i Nordland 
har ikke et stort omland slik vi ser i mer sentrale deler av landet. Byene i Nordland er 
små- og mellomstore byer, alle har bysentrum med under 50 000 innbyggere. Dette gir 
konkurransefortrinn og utfordringer. 

Byene i Nordland er sentre for aktivitet. Bedrifter utvikles i en dynamikk med ansatte, 
kunder, konkurrenter, kunnskapsmiljø, finansmiljø og kultur tilbud. Innbyggere og 
besøkende i byer lever liv fylt med opplevelser som byene gir. Jobb, skole, fritidsaktiviteter, 
frivillig arbeid, kultur- og naturopplevelser, restauranter og andre sosiale møteplasser gir 
impulser. Det er mange sektorer og fagområder som er viktige for byutvikling.

Offentlig sektor er mangfoldig og mange ulike faginstanser har betydning i gjennom-
føring av utviklingsprosjekter i byer. Både på nasjonalt og regionalt nivå, fremstår offentlig 
sektor som fragmentert i møte med kommunene. Fylkesrådets initiativ til å utvikle en 
by- og regionsenterpolitikk handler i stor grad om bedre samordning av sektorinteresser, 
i stedet for at utviklingen styres av disse. Dette krever at en legger et helhetssyn til grunn 
for utviklingsarbeidet – ikke bare internt i fylkeskommunen, men mellom kommunene og 
fylkeskommunen og mellom de ulike etatene på regionalt nivå. Men fylkeskommunene 
har ingen instruksjonsmyndighet. For å få dette til kreves det derfor vilje til samarbeid og 
at vi utvikler en felles enighet om hvilke mål vi skal sette oss for utviklingen fremover. Hva 
er det vi ønsker byene i Nordland skal være i stand til å tilby næringsliv og befolkning, og 
hvordan skal de fylle rollen som regionsentre for sitt omland? Med denne planen ønsker 
jeg å invitere til et bredt samarbeid fremover. 

Mona Fagerås,  
fylkesråd for næring
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Fylkestinget vedtok i desember 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og region-
senterpolitikk for Nordland (fylkestingssak 152/2014). Planlegging skal etter plan- og bygnings-
loven (pbl) bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale interesser. Regional plan skal 
legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virk-
somhet i regionen (§ 8-2).

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for å lage en regional plan for bypolitikk er 
den demografiske utviklingen som har vært i Nordland 
over lang tid. Ser en bort fra de siste årene, har Nordland 
i liten grad tatt del i den sterke befolkningsveksten som 
har vært i Norge. Sentral isering av befolkning omkring de 
største byene i Norge har medført at Nordlands andel av 
landets befolkning er redusert. I tillegg har det skjedd en 
sentralisering innad i fylket. Det er også i byene syssel-
settingen vokser. Byene er sentrum for handel og tjenester, 
og i økende grad et sted folk i Nordland ønsker å bo. Det 
er derfor viktig å jobbe videre for å styrke attrak tiviteten til 
byene i Nordland. 

Nordland har ti byer som er definert som regionale 
sentra som har en funksjon som leverandør av tjenester 
utover egen kommune. De fleste byene i Nordland er defin-
ert som småbyer eller tett steder, mens Bodø er definert 
som en mellomstor by. I  Nordland er det ingen storbyer1. 
Byene i  Nordland representerer det urbane Nordland, 
og det er disse byene som skal kunne tilby det befolk-
ningen i  Nordland forventer av tilbud og tjenester i en by 
i sin nærhet.

1.2 Rammer for planarbeidet
Nordland fylkesting vedtok i 2013 Fylkesplan for Nordland 
2013–2025 med tilhørende handlings program, Utviklings
program Nordland. Der er det vedtatt at det skal utvikles 
en by- og regionsenterpolitikk for Nordland. Denne planen 
er knyttet opp til fylkesplanens målområde 2 – Livskraftige 
lokalsamfunn og regioner. Målområdet har tre mål. Det 
første er: «Regionsentrene skal være lokomotiver i livs-
kraftige regioner». Her heter det innledningsvis: 

I utviklingen av livskraftige lokalsamfunn og regioner 
må både fylkessentret, regionsentrene og lokalsentrene 
utvikles. Sentralisering er en global trend. Befolk-
ninga velger i stadig større grad å bo i byene – også 
i Nordland. For å demme opp for fraflytting fra fylket 
og spesielt fra distriktene, må det satses særskilt på 
regionsentrene som lokomotiver for god utvikling 
i regionene.

I fylkesplanen er det tatt inn to strategier knyttet til dette målet:
• Strategi 1: Styrke regionsentrene som  

funksjonelle sentra 
• Strategi 2: Styrke Bodøs rolle som fylkes senter, 

universitetsby og motor for nordområde-satsingen

Mosjøen.
Foto: Erik Veigård.
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Dette var bakgrunnen for at fylkestinget vedtok 
oppstart av arbeidet med Regional plan for by og region
senterpolitikk 2017 –2025. I tillegg er planen forankra i 
Regional planstrategi for Nordland 2016–2020, som ble 
vedtatt av fylkestinget i april 2016. Planen skal være et 
verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke 
de ti byene som i fylkesplanen er pekt ut som sentra med 
regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, 
Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland 
og Narvik. Planen omhandler utvik lingen i byene og deres 
rolle som regionsenter. Disse bykommunenes særegen-
heter er grunnleggende for arbeidet med en bypolitikk 
i Nordland. Noen kommuner har, på grunn av beliggenhet, 
næringsliv og infrastruktur, et tett samarbeid over fylkes-
grensen. Dette vil bli tatt hensyn til.

1.3 Plantema
Planarbeidet omfatter tre tema eller pilarer: vekst kraft, 
attraktivitet og regionforstørring. I tillegg er by og omland 
et gjennomgående perspektiv innenfor alle de tre temaene. 
Pilarene ble vedtatt i planprogrammet, og det var stor 
enighet om disse i høringsrunden.

Vekstkraft knytter seg til det å skape utvikling i eksister-
ende næringsliv og nye arbeidsplasser. Konsentrasjonen 
av bedrifter og personer gir et utviklende miljø og der-
igjenn  om vekst. Byene har fortrinn fordi de gir tilgang til 
blant annet marked, kompetanse og infrastruktur.

Bypolitikken skal styrke de enkelte byenes attraktivitet 
og tiltrekningskraft som besøkssted og sted å bo. I denne 
sammenhengen knyttes forståelsen av attraktivitet – eller 
attraksjonskraft – til bymessige kvaliteter og hvordan byene 
i Nordland best kan utvikle sitt potensiale gjennom byplan-
legging og tilrettelegging for ønsket befolkningsutvikling.

Regionforstørring handler i første rekke om utvidelse 
og styrking av lokale bo- og arbeidsmarkeder og behovet 
for god kommunikasjon mell om omlandskommuner og 
regionsenter.  

1.3.1 Avgrensning 
Nordland fylkeskommune har mange strategier og sektor-
planer som tar opp sentrale områder for utvikling av fylkets 
byer. Det som skiller denne planen fra øvrige planer og 
strategier, er at den har et sektorovergripende perspektiv 
på utvikling av byene i Nordland. Det er først og fremst 
geo grafien som er inngangsportal til utvikling av mål og 
strate gier. Siktemålet er at planen skal være et godt virke-
middel for å koordinere næringsliv, frivillig sektor, kom-
petanseinstitusjoner og offentlig sektor for å få et helhetlig 
utviklingsperspektiv på de geografiske stedene som har 
status som byer (regionsentre). Dette er første gangen det 
utarbeides en plan for byer og regionsentre i Nordland. De 
erfaringer som høstes undervegs i arbeidet vil danne et 
viktig grunn lag når planen skal rulleres. 

Regjeringen har satt i gang et omfattende arbeid 
med sikte på å foreta en gjennomgang av dagens kom-
munestruktur. Nordlands ti regionsenter vil også i fram-
tida danne kjernen i en by- og regionsenterpolitikk. Det 
som eventuelt vil endres, er hva som defineres som 

byens omland og byens eksterne omland knyttet til 
selvstendige kommuner.

Målsettingen med kommunereformen er å ut  vikle 
gode og likeverdige tjenester til innbygg erne, helhetlig og 
samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. Arbeidet har 
koblinger både til hvordan en kan styrke tjenestetilbudet til 
innbygg erne, men også utvikle robuste og større arbeids-
markeder. Samferdselspolitikk og regionforstørring er, og 
vil være, viktige elementer i denne prosessen. Utviklingen 
av en by- og regionsenterpolitikk, vil være viktig uansett 
hvordan det framtidige kommunekartet blir seende ut. 
Derfor blir ikke prosessen og arbeidet med framtidig kom-
munestruktur trukket inn i dette planarbeidet. 

1.4 Planprosessen -  
medvirkning og organisering 
Ved utarbeiding av regional plan skal regional planmyn-
dighet samarbeide med berørte offentlige myndigheter og 
organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og 
plikt til å delta i planlegg ingen når den berører deres virke-
område eller egne planer og vedtak (pbl § 8-3.). Enhver 
som fremmer planforslag, skal legge til rette for med-
virkning (§ 5-1.). Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

Note 1: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
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forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser 
og myndigheter.

1.4.1 Medvirkning
De viktigste arenaene for medvirkning har vært prosesser 
på lokalt nivå, samt de etablerte arena i organiseringen 
av arbeidet med planen. Den offentlige høringen skjer i to 
runder: Høring av planprogram og høring av utkast til ferdig 
plan og handlingsprogram.

Men medvirkning har ikke bare skjedd gjennom de 
fora som er etablert for gjennomføring av planarbeidet. 
Det er gjennomført egne møter med relevante faglige og 
interesse politiske miljøer undervegs i prosessen.

By- og regionsenterpolitikk er etablert som et eget 
tema på fylkeskommunens hjemmeside. Denne har blitt 
løpende oppdatert med informasjon om arbeidet, samt 
kontaktinformasjon.

Som en forberedelse til planarbeidet ble det i juni 2013 
fremmet en sak til fylkesrådet om by- og regionsenter-
politikk i Nordland. I løpet av 2013 og 2014 ble det arrang-
ert administrative og politiske fellesmøter med de berørte 
bykommunene. I 2015, etter at oppstartsmeldingen ble 
vedtatt i fylkes tinget, ble dette fulgt opp med møter med 
de enkelte bykommunene.

For å lage planprogrammet ble det opprettet ei plan-
programgruppe. Den besto av representanter fra fire 
avdelinger i Nordland fylkeskommune og tre represen-
tanter fra de ti byene. Etter vedtak av planprogrammet 
i november 2015, ble det vinteren 2016 gjennomført pro-
sessmøter i alle ti byene, med inviterte fra politikk, admin-
istrasjon, næringsliv, utdanning, ungdom og frivillige i de 
ti byene. I etterkant av disse møtene er det gjennomført 
verksted om bypolitikk for alle i fylkesadministrasjonen, 
samt verksted på flere avdelinger.

Det er i varierende grad kjørt prosesser lokalt. Alle 
byene har gjennomført prosessmøter i sam arbeid med 
fylkeskommunen. Noen kommuner har fulgt opp med 
egne prosess- eller temamøter i etterkant, eller planleg-
ger slike møter. Organiseringen på lokalt nivå må tilpasses 
det behov den enkelte by har for kunnskapsinnhenting og 
identifisering av prioriterte utviklingsområder og tiltak. 
Det vil ta tid å forankre bypolitikken hos de ulike aktørene 
i hver by. Byene må selv arbeide videre for å identifisere 
lokale flaskehalser og mulige utviklings områder og tiltak 
hvor samarbeid mellom mange aktører vil bidra til å styrke 
byens utviklingskraft. Dette arbeidet vil fortsette utover 
fylkes kommunens planprosess og vedtak av planen, og Bodø.

Foto: Cathrine Grasdal.
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være en del av iverksettingen av bypolitikken og rulleringen 
av framtidige handlingsprogram.

1.4.2 Organisering
Fylkesrådet i Nordland har vært styringsgruppe for 
planarbeidet.

Det ble etablert ei samrådsgruppe bestående av ord-
førerne i de ti bykommunene, Fylkesmannen i Nordland, 
Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Husbanken og NHO. 
Gruppa ledes av fylkesråd for næring. Samrådsgruppa har 
vært rådgivende organ til styringsgruppa, og har møttes to 
ganger i løpet av planprosessen.

Det ble etablert ei administrativ kontaktgruppe (refer-
ansegruppe) med én deltaker fra hver kommune, da arbei-
det med by- og regionsenterpolitikk startet opp. Gruppa har 
møttes jevnlig, og bistått i utarbeidelsen av både planpro-
grammet og planen.

Det ble opprettet temagrupper for de tre pilarene vek-
stkraft, attraktivitet og regionforstørring. Temagruppene 

har hatt ansvar for utredninger/forskning innen sitt fagom-
råde, utvikling av strategier for temaet og identifisering av 
tiltak. Deltakerne i temagruppene har vært representanter 
for kommunene og andre sentrale aktører innenfor temaet.

Prosjektgruppa har bestått av lederne for de tre 
temagruppene, samt prosjektleder og prosjekteier. Pros-
jektgruppa har koordinert arbeidet på regionalt nivå, samt 
koordinert prosessene i den enkelte kommune. Gruppa 
har også hatt ansvar for temaovergripende forsknings- og 
utviklingsprosjekter, og for utveksling av erfaringer mellom 
kommunene.

Faglig råd for bypolitikk ble etablert i mars 2016. Det 
er sammensatt av medlemmer med ulik erfaring og faglig 
bakgrunn. Rådet gir råd og innspill om hvordan en fram-
tidsrettet bypolitikk bør utformes ut fra den type byer og 
bystruktur vi har i  Nordland, og skal bidra til en bypolitisk 
debatt. Rådene nedfelles i en rapport i desember 2016, og 
vil danne et viktig bidrag for det videre arbeidet. Faglig råds 
rapport vil følges opp i rulleringer av plan og handlingsplan.
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Figur 1: Byene i 
 Nordland. Kilde: Nordland 
fylkeskommune
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By- og regionsenter som begrep handler om utvikling av byen i seg selv og dens funksjon og rolle 
som regionsenter. I praksis handler både bypolitikk og regionsenterpolitikk om det samme, altså 
ulike dimensjoner ved bypolitikk. Bypolitikken i Nordland tar utgangspunkt i de ti byene i fylket 
som er definert som regionsentre. Byene er ulike i størrelse og har ulike bykvaliteter. Dette skyldes 
fysiske betingelser, historiske årsaker, næringsstruktur mv. Byenes særegenheter skaper et behov 
for å tilpasse bypolitikken til hver enkelt by. Tabell 1 gir en oversikt over folkemengde og sysselsatte 
i byene og i bo- og arbeidsmarkedsregionene (BA-regionene).

2 EN BY- OG REGION-
SENTERPOLITIKK 
FOR NORDLAND

BA-region Regionsenter

Folkemengde Sysselsetting etter arb.sted

I største 
tettsted

I region senter-
kommune I BA-region

I region senter-
kommune I BA-region

Brønnøy Brønnøysund 5 054 7 934 11 732 3 922 5 482

Alstahaug Sandnessjøen 6 079 7 454 12 786 4 038 6 080

Vefsn Mosjøen 9 735 13 352 14 810 6 838 7 359

Rana Mo i Rana 18 679 26 078 30 606 13 165 14 719

Fauske Fauske 6 120 9 622 16 309 3 978 6 892

Bodø Bodø 39 750 50 185 52 199 27 851 28 650

Narvik Narvik 14 324 18 853 23 956 9 476 11 242

Vestvågøy Leknes 3 332 11 140 12 498 5 400 5 974

Vågan Svolvær 4 590 9 285 9 285 4 511 4 511

Sortland Sortland 5 158 10 166 25 428 5 117 11 729

Totalt 112 821 164 063 208 224 84 296 102 638

Tabell 1: Folkemengde og sysselsatte (pr. 01.01.2015) fordelt på BA-regioner/regionsenter. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Narvik.
Foto: Susanne Forsland.
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2.1 Befolkningsendringer i Nordland
Ved inngangen til 2016 hadde Nordland en befolkning på 
241 906. Det er i dag færre innbyggere i Nordland enn det 
var på slutten av 1960-tallet. Nordland har stort sett hatt 
befolkningsnedgang frem til 2009. Fra 2009 har befolknin-
gen økt, men veksten i befolkningen har vært langt lavere 
enn i landet for øvrig. 

Befolkningsveksten i Nordland skjer i hovedsak i de 
regionale sentrene. Sentraliseringen fortsetter i Nordland 
som i landet og verden for øvrig. Høy innvandring har de 
siste årene bidratt til å stabili sere innbyggertallet i kom-
munene utenfor de regionale sentrene, mens det er varie-
rende grad av innvandring til de ti byene.2

Sørli og Broderstad3 har dokumentert flyttestrømmer 
til byer fra distrikts-områder med samisk bosetting. I rap-
porten har de analysert flyttemønster for 23 samiske dis-
triktskommuner. De viser at gjennomsnittlig 40 % av all 
flytting til by går til nærmeste by. Av Nordlands byene har 
Rana den mest konsentrerte flyttestrømmen med 75 % 
fra området Mosjøen-Namdalen. Narvik får sammen med 
Harstad 70 % av sine samiske tilflyttere fra Sør-Troms og 
Evenes. Bodø får to av tre samiske innflyttere fra nord 
i Nordland, men overraskende få tilflyttere fra de andre 
områdene.

Ca. 67 % av innbyggerne i Nordland er bosatt i en av 
de ti bykommunene. 85 % er bosatt innenfor de ti bykom-
munenes BA-regioner. 

Det er i stor grad unge voksne som har flyttet ut av 
fylket. Mens det på landsbasis er 25 % flere i alderen 18-27 
år i 2015 enn det var i 2005, har Nordland kun 14 % flere 
i denne aldersgruppa. Yngrebølgen er altså bare litt over 
halvparten så stor i fylket som i landet som helhet. Størst 
er den i storbyene i Norge, som har hatt en vekst i denne 
aldersgruppen på 40 % siste ti år.4 Denne gruppen vil de 
neste ti årene ta valg knyttet til fremtidig bosetting, og utg-
jør dermed et potensial for tilflytting til fylket.  

De regionale forskjellene i Nordland er store. Bodø 
har en yngrebølge like stor som på lands basis, 26 %. 
Fylkets ni øvrige senterkommuner har yngrebølger som i 
gjennomsnitt ligger litt over fylkes gjennomsnittet, på 16 %. 
 Nordlands 34 landkommuner har samlet kun 

5 % flere unge i denne aldersgruppa i 2015, sammen-
liknet med i 20055.

Flytteundersøkelsen fra 2008 viser hvor det ble av de 
som er født i perioden 1970-74. Tabell 26 viser oversikt 
over bofaste, tilbakeflyttere, fra flyttere, tilflyttere og videre-
flyttere i en tredeling, for henholdsvis Bodø, ni andre by-
kommuner, og øvrige kommuner7.

Av byene i Nordland er det bare Bodø som har en 
betydelig langsiktig flyttegevinst i den unge voksenbe-
folkningen. For de andre bykommunene samlet sett er det 
en flyttelekkasje på10–15 %, mens distrikts kommunene 
i  Nordland samlet sett har mistet en av tre sett i forhold til 
antall barn som vokste opp i disse kommunene. Note 2: Vestby m.fl., 

2016. 
Note 3: Várdobáiki, 2016. 
Note 4: Yngrebølgen 
kommer i tillegg til 
eldrebølgen, og skyldes en 
kombinasjon av fødsestall 
og økt innvandring.  
Note 5: Vestby m.fl., 
2016. 
Note 6: Leserveiledning: 
Eksempel Bodø: av 100 
menn født i Bodø i årene 
1970-74 ble 42 boende 
hele livet i Bodø, 17 
flyttet ut og tilbake igjen, 
mens 41 flyttet ut og 
flyttet aldri tilbake (utgjør 
alle=100 %). Legger en 
sammen fraflyttere og 
tilflyttere (-41+63) øker 
Bodø med 22 i forhold til 
100 i denne aldersgrupp-
en. Videreflyttere inngår 
ikke i flyttebalansen, men 
forteller om hvor mange 
i årskullet som er innom 
Bodø i gjeldende alders-
gruppe. 
Note 7: Langset og Sørlie, 
2015. Bo- og flytte-
motivundersøkelsen 2008 
er en landsdekkende 
intervjuundersøkelse, 
med resultater publisert 
i rapporten « Hvorfor 
 flytte? Hvorfor bli 
boende?» (Sørlie m.fl., 
2012). I undersøkelsen 
ble det stilt spørsmål 
om hvorfor man i løpet 
av en sjuårsfase hadde 
flyttet, eller hvorfor man 
ikke hadde gjort det, dvs. 
blitt boende. 

Figur 2: Indeksert befolkningsutvikling i Norge og Nordland, regionsenter- 
kommunene og øvrige kommuner, 2010-2015. 1. januar i året. Indeks: 2010=100.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå/Panda.
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Tabell 2 viser at det ligger et stort potensiale i å legge 
til rette for at fraflyttede unge ønsker å vende tilbake. Men 
tabellen viser også at det  ligger et stort potensial for befolk-
ningsvekst dersom flere av tilflytterne til Nordland forblir 
i kommunen i sted et for å flytte videre. 

2.2 Byenes rolle og funksjon
Byer er i økende grad viktig for regional utvikling. Utvikling 
i næringslivet og økningen i utdanningsnivået blant ung-
dom gir sammen en sterk urbaniserende trend. Nærings-
livet trenger stadig mer kompetent arbeidskraft, og denne 
arbeids kraften finnes i økende grad i byene. Byene 
i  Nordland vokser fordi vi har innvandring, og urbaniser-
ingen skjer uavhengig av tilflytting fra distriktene. 

2.2.1 Byene og omlandet
Byene er viktig for de som bor og lever sine liv i dem. De 
er også viktige møtesteder for befolkning og næringsliv 
i nabokommunene og distrikter, da de tilbyr tjenester, 
utdannings-, kultur- og opplevelsestilbud til innbyggere 
i om  landet. Byene utgjør et viktig arbeidsmarked for de 
som lever i nabokommunene, og slik gir de grunnlag for 
bosetting også i omlandet og mindre steder. På samme 
måte er de attraktive bosteder for mange som jobber 
i nabokommunene. Byene tilbyr næringslivet i hele fylket 
kompetanse. Flere av bykommunene samarbeider om 
tjenestetilbudet til innbyggerne med omkringliggende 
kommuner.

Som regionsenter har byene funksjoner utover egen 
kommune, ettersom de ofte er sentre for kompe tanse, 
utdanning, helse, infrastruktur og nav for kommunikasjon. 
Dette krever at byene må evne å se at de har en rolle og et 
ansvar også for sitt omland. Dette innebærer bl.a. å være 
i stand til å se helhetlig på utviklingen av den region de er 
senter i, være «raus» overfor distriktene rundt, og plan-
legge slik at byen er enkel å bruke for de som kommer dit. 

2.2.2 Byen som arena for næringsutvikling
Handel, ulike type tjenester til både privat- og forretning-
smarkedet, kunnskapsinstitusjoner og en stor del av offen-
tlig sektor er lokalisert i byene. I  Nordland har mange av 
byene stort innslag av industriaktivitet. I Nordland er byene 
både tjen este- og servicesteder og produksjonsbyer. Dette 
gir byene muligheter for utvikling i flere bransjer. 

Byene har fortrinn som lokaliseringssted fordi til-
gang til marked, kompetanse og infrastruktur gir byene 
fortrinn. Samtidig er det viktig hvordan byene fungerer 
som møteplass for mennesker. Byene gir tilgang på kom-
petanse, nettverk, informasjon om hva som skjer i marke-
det mv. Byene har en merverdi ved at de er en møteplass 
for folk, og gir grunnlag for læring, informasjonsdeling og 
samarbeid. Dette gir grunnlag for innovasjon og nyska-
ping, og vekst i næringslivet. Det er stor variasjon mel-
lom byene på hvor gode møteplasser for innovasjon og 
utvikling som finnes.

Vokste opp i kommunene Ny-innflyttere

Alle Bofaste
Tilbake- 
flyttere Fra-flyttere Til-flyttere

Videre- 
flyttere

Flytte- 
balanse

Menn

Bodø 100 42 17 41 63 92  22

Senter 9 100 35 17 48 33 59 - 15

Øvrige 34 100 26 14 60 25 46 -35

Kvinner

Bodø 100 39 20 41 68 91  27

Senter 9 100 31 19 50 37 56 -13

Øvrige 34 100 19 15 66 33 60 -33

Totalt

Bodø 100 41 18 41 65 92 24

Senter 9 100 33 18 49 36 58 -13

Øvrige 34 100 23 15 62 29 53 -33

Tabell 2: Flytting gjennom 
aldersfasen 15-40 år. 
Tre kommunekategorier 
i Nordland. Årskull 1970-
74. Pr. 100 15-åringer. 
Kilde: Langset, B. og 
Sørlie, K., 2015.
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2.2.3 Byen som bosted 
Byene i Nordland har god tilgang til nærturområder og fri-
luftsliv i områdene rundt byene, og mange av inn bygg erne 
benytter også omkringliggende kommuner som rekreasjon-
sområder. I nasjonal sammenheng er byene våre små8, noe 
som gjør de oversiktlige og trygge. Byene har også jevnt 
over et godt tjeneste- og opplevelsestilbud, selv om bredd-
 en avhenger noe av byens størrelse. Tilgjengeligheten til 
service- og tjenestetilbudene fra eget omland og nabokom-
muner varierer, men med et godt tilrettelagt kollektivtilbud 
vil mange kunne få god til gjengelighet. Befolkningssam-
mensetningen i byene i Nordland endres og mangfoldet 
øker blant byenes innbyggere. Dette perspektivet er viktig 
i fremtidig planlegging og tjenesteutvikling i byene.

I Vardobaiki sin utredning om samisk bypolitikk9 
omtales fem bykommuner (Bodø,  Sortland, Narvik, Mo 
i Rana og Mosjøen) med omland. Om bysentrene i seg selv 
ikke har en utpreget samisk historie, har alle omlandene en 
lang samisk bosettingshistorie. Bysentrene er også vokst 
fram som viktige for den samiske befolkningen, både de 
som er bosatt i omland og de samer som er bosatt i selve 
byen. Mobilitet på grunn av familie, utdanning og yrkes-
valg har også preget den samiske befolkningen, spesielt 
i etterkrigstidas Norge.

Det trenges også gode modeller for hvordan ulike byer 
best kan tilrettelegge for gode boligområder og nærmiljø 
som er i samsvar med endringer i befolkningen. En av 
utfordringene knyttet til boligsitua sjonen i dag, er mangel 
på utleieboliger i byområdene. 

2.2.4 Kompakt og bærekraftig byutvikling
Det er en nær sammenheng mellom veksten i klimagass-
utslippene og transportveksten i Norge. Statistikk fra 
 Nordland viser at denne trenden også gjelder her i fylket. 
Økt sentralisering og pendling vil påvirke trafikkveksten 
i de største tettstedene og byene i Nordland10. Det er et 
mål at denne veksten skal skje ved økt bruk av kollektiv-
transport og aktiv transport. Videreutviklingen av byene 
i Nordland skal skje på en bærekraftig måte. Også nasjo-
nale forventninger er tydelige på at vi i årene som kommer 
må forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavut-
slippssamfunn. Samfunns- og arealplanleggingen i byene 
våre må bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger for 
å styrke økonomisk verdiskaping, konkurransekraft og 
sosial utvikling. I et fylke med en geografi og en bosett-
ingsstruktur som Nordland, vil bilbruk også være viktig 
i fremtiden. Men det vil være viktig å tenke reduksjon av 
klimagassutslipp og legge til rette for kollektivtransport 
og tilrette legging for gående og syklende der det er mulig. 
Dette også for å dempe støvplagene i de byene der dette 
er et problem. Samordnet bo-, areal- og transportplan legg-
ing vil kunne bidra til å finne gode løsninger for kompakt 
byutvikling, næringsutvikling og transport gjennom riktig 
lokalisering av funksjoner og tjenester11. God samfunns- 
og arealplanlegging vil blant annet bidra til å gi positive 
effekter for miljø, oppvekst, helse og byens funksjonalitet. 

2.2.5 Fylkeshovedstaden 
I tillegg til å være et regionsenter i Salten, er Bodø fylkes-
hovedstad for Nordland. I dette ligger det blant annet at 
Bodø er et kommunikasjonsmessig nav i Nordland og 
har en viktig del av tjenestetil budet til innbyggere og nær-
ingsliv i hele fylket. Dette gjelder særlig innenfor statlig 
og fylkes kommunal forvaltning og gjennom at byen har 
univers itet. Mens Bodø som bykommune naturlig vil ha 
fokus på sine innbyggere og de samarbeidsrelasjoner 
kommunen inngår i, vil regionale aktører lokalisert i Bodø 
ha hele  Nordland, landsdelen eller større geografiske 
områder som nedslags områderområde. I tillegg har både 
Bodø og noen andre byer i  Nordland lokalisering av etater 
med nasjonale funksjoner.  

Bodø jobber for tiden med store utviklings prosjekter 
som «Ny by-Ny flyplass»-prosjektet og arbeidet med Smart 
City. Dette er prosjekter som vil få stor betydning for vekst 
og utvikling i regionen og landsdelen, og som øvrige byer 
i Nordland vil ha positive effekter av. Her er stimulering til 
mer miljøvennlig løsninger sentrale. Bodø er del av euro-
peisk satsing på smarte byer. 

Bodø er Nord-Norges nest største by, og det bør være 
et mål at Bodø nasjonalt oppfattes på linje med øvrige 
storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og virkemid-
ler som kommer storbyene til gode. På samme måte som 
distriktenes attraktivitet avhenger av om de har en by i sin 
nærhet, vil de øvrige regionene i Nordland dra nytte av at 
fylkes hovedstaden lykkes og styrker sin posisjon i Norge 
og internasjonalt.

2.2.6 Visjon: Nordland skal ha kompakte, 
bærekraftige og innovative byer. 
Målet med planen er å utvikle kompakte, bærekraftige og 
innovative byer. Utgangspunktet skal være å utvikle den 
enkelte bys muligheter for utvikling i næringslivet, skape 
kompakte byer å bo og besøke, med effektive og bære-
kraftige løsninger.

Byene i Nordland er små og mellomstore byer. Byene 
har en rekke viktige fordeler ved å være oversiktlige, ha 
nettverk hvor folk kjenner hver andre godt, det tar kort tid 
å flytte seg internt i byen og det er kort vei til natur-, kul-
tur- og fritidsaktiviteter. Næringslivet i byene gir spennende 
muligheter i det grønne skiftet og framtidig bioøkonomi. 
Interna sjonalt har byene kvaliteter som i økende grad 
etterspørres, slik som trygghet, rent miljø, tjenestetilbud 
av høy standard og nærhet til natur. Disse fortrinnene skal 
utvikles gjennom planens tre pilarer; vekstkraft, attraktivi-
tet og regionforstørring.

De ti byene i Nordland er ulike med hensyn til størrelse 
og næringsstruktur, kultur- og servicetilbud. Hensikten 
med en bypolitikk for Nordland er å utvikle byenes egenart. 
Et viktig mål med en politikk for by- og regionsentrene, er 
en mer systematisk og samordnet innsats for at byene skal 
utvikle seg videre i retning av mer kompakte, bærekraftige 
og innovative byer.

Note 8: Ikke alle byene er 
store nok til å defineres 
som byer etter nasjonal 
målestokk. I denne planen 
vil alle ti regionsentra 
omtales som byer.  
Note 9: Várdobáiki, 2016. 
Note 10: «Regional plan 
– klimautfordringene 
i Nordland» 
Note 11: Jf. statlige 
retningslinjer for sam-
ordnet bolig-, areal- og 
transport planlegging, 
2014. 

Leknes.
Foto: Erik Veigård.
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Vekstkraft handler om å utvikle nye bedrifter, skape utvikling i eksisterende nærings liv og nye 
arbeidsplasser. Konsentrasjonen av bedrifter og personer i byer kan gi utviklende miljø og der-
igjennom innovasjon og vekst. Dette kan bidra til nye bedrifter og vekst i etablerte bedrifter.

3 VEKSTKRAFT

Det er mange faktorer som må på plass for å sikre utvikling 
av et nyskapende næringsliv. Det kreves sam arbeid og 
relasjoner mellom bedrifter, kunder, utdann ings- og forsk-
ningsmiljø, tilgang på kvalifisert personale og kapitalmiljø. 
Samarbeid med offentlige myndigheter er også avgjørende 
i tillegg til at frivillig sektor må inkluderes. Tilrettelegging og 
gode rammebetingelser for næringsliv er en forutsetning 
for vekstkraft – både for nye og etablerte bedrifter.

Offentlige aktører som opererer både lokalt, regionalt 
og nasjonalt er viktige kunnskapsmiljø og arbeidsplasser 
i byene. Statlige arbeidsplasser kan gi nye vekstimpulser 
i en by, særlig om en lykkes med å involvere de i byens 
innovasjonsmiljø. 

I planen fokuseres det hovedsakelig på å utvikle byene 
som innovasjonssentre gjennom å: 

• Stimulere til flere vekstkraftige gründer bedrifter og 
vekst i etablerte bedrifter. 

• Tiltrekke privat og offentlig virksomhet fra områder 
utenfor Nordland.

For å lykkes med dette må en arbeide for å stimulere 
til økt samhandling mellom nærings liv, kunnskapsmiljø, 
offentlig sektor og frivillige aktører for å utvikle innova-
sjonskraften i nærings livet i byene i Nordland.

3.1 Nasjonale og regionale føringer
Arbeid med næringsutvikling må skje innenfor rammene 
av nasjonalt og internasjonalt regelverk, samt nasjonale 
prioriteringer og føringer. Det er videre en rekke planer og 
strategier som vil legge føringer for denne planen.

Et nyskapende Nordland – Innovasjonsstrategi for 
 Nordland 2014–2020 er et viktig grunnlag for utvikling av 
innovasjons- og vekstkraft i fylket. Et mer variert og inno-
vativt næringsliv, basert på næringslivets sterke sider, er 
sentrale satsingsområder. Byene er videre viktige arenaer 
for å stimulere til samarbeid mellom skole, utdannings- og 
forskningsmiljø og næringslivet i byene og i øvrige deler 
av fylket.

Det er vedtatt en rekke tema- og sektorstrategier av 
relevans for næringsutvikling i byene:

• Internasjonal strategi 20162020 for  Nordland 
fylkeskommune 

• FoUstrategi for Nordland 20132025
• Industristrategi for Nordland 
• Politikk for marin verdiskaping i Nordland 
• Bredbåndsstrategi
• Handlingsplan for DA Bodø
• Struktur og tilbud i videregående opplæring
• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland

Mo i Rana.
Foto: Mo Industripark.
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Parallelt med utarbeidelse av regional plan for 
bypolitikk, jobbes det med en gründerstrategi og ny rei-
selivsstrategi. Begge strategiene blir viktig for videre 
oppfølging av bypolitikken.

Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd sine 
strategier og tiltak er førende for deres engasjement i byut-
vikling i Nordland.

3.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag
Næringslivet i Nordland er eksportrettet med særlig stor 
aktivitet innenfor sjømatindustri, kraftforedlende indu stri 
og opplevelsesbasert reiseliv. I tillegg er næringer som 
maritim, leverandørbedrifter til industrien og tjenester 
til privat- og forretningsmarkedet viktige deler av den 
regionale økonomien12. Byene i Nordland har forskjellig 
næringsstruktur, og har ulik vekst i antall sysselsatte de 
siste ti årene13. Byene langs kysten har betydelig innslag 
av sjømatnæringen og maritim sektor, mens spesielt Mo og 
Mosjøen er spesialiserte innenfor kraftforedlende indu stri. 
Alle byene har en betydelig andel tjenestebedrifter rettet 
mot både privat- og forretningsmarkedet14. Men byene i 
Nordland har en mindre privat servicesektor enn for landet 
som helhet, og spesielt er forretnings messig tjeneste yting 
underrepresentert. Dette er utford rende fordi de nye arbe-
idsplassene i Norge i stor grad har  kommet i de tjeneste-
ytende næringene, mens arbeids plasser i primærnæringer 
og industrien er redusert. 

Byene er sentra for viktige offentlige tjeneste tilbud 
slik som videregående skoler, universiteter og sykehus. I 
tillegg er statlige institusjoner slik som Brønnøysundreg-
istrene,  Nasjonalbiblioteket, Statens innkrevingssentral, 
Luftfartstilsynet, Kystvakten, Forsvaret, Mattilsynet og 
Utlendingsdirektoratet viktige kunnskapsinstitusjoner og 
arbeidsplasser i byene i Nordland.

3.2.1 Det grønne skiftet og smarte byer
Nye miljøvennlige og bærekraftige måter å organisere 
bysamfunn er sentralt for framtidig byutvikling. Det grønne 
skiftet står høyt på dagsorden nasjonalt og internasjonalt, 
både innenfor nærings liv, politikk og inn retning av offent-
lige virkemidler. Det grønne skiftet påvirker både individer, 
bedrifter og offentlige aktørers valg og valgmuligheter. 
Markedet etterspør i økende grad miljøvennlige og 
bærekraftige løsninger. 

Nordland har gode muligheter til å utvikle foregangs-
byer basert på grønn energi og fornybare, rene råvarer. 
Dette gjelder blant annet i både sjømatnæringen, innen 
prosessindustrien og i reiselivet. Kompetansemiljø i byene 
vil være en viktig driver for framtidig utvikling i flere av 
disse næringene. 

I en framtidsrettet smart byutvikling vil nye og klima-
vennlige satsinger bidra til nyskaping. EU satser både 
på smart spesialisering og Smart Cities. Dette er strat-
egiske satsinger som gir ny metodikk og innhold til byut-
vikling i framtiden. Nye tekno logiske løsninger for å skape 
bærekraftige byer kan gi spennende forretningsmuligheter. 
Byene i Nordland har store muligheter til å bruke EUs 

programmer og metodikk for å skape bærekraftige og 
grønne byer.

3.2.2 Kompetanse og FoU
Framtidig vekst er avhengig av tilgang på relevant kompe-
tanse. Alle byene i Nordland har videregående skoler, flere 
har fagskoler. Den største leverandøren av høyere utdan-
ning og forskning i Nordland er universitetssektoren. Nord 
universitet, med hovedbase i Bodø, har 1 200 ansatte og 
12 000 studenter. I tillegg har UiT, Norges arktiske uni-
versitet, campus i Narvik med ca 2 000 studenter og 200 
ansatte. 

For å utvikle kompetanse for næringslivet må det eta-
bleres tettere samarbeid mellom myndig heter, utdanning-
sinstitusjoner og arbeidslivet. Næringslivet må synliggjøre 
sine kompetanse behov på kort og lang sikt, og utdanning-
sinstitusjonene må produsere kandidater som innehar 
den type kompetanse som etterspørres. Gjennom en fler-
campusmodell med stor geografisk spredning, har både 
videregående skoler, fagskolene og universitetene i Nord-
land gode forutsetninger for en tett dialog med  ar beids- og 
næringslivet i alle byene i fylket. I plan prosessen har det 
kommet innspill fra alle kommunene om at de ønsker en 
mer aktiv utdannings- og forskningssektor. 

Utdanningene i Nordland skal videre gi mulighet for 
å kunne starte egen bedrift. Entreprenørskaps utdanningen 
ved Nord universitetet ønsker i større grad bruke gründere 
og nærings liv inn i undervisningen, og vil bruke bedrifts-
case fra Nordland i undervisningen. Innenfor videre gående 
opplæring og spesielt i yrkesfag skal det å utvikle egen 
bedrift være tema i undervisningen.

3.2.3 Byene som innovasjonssentre
Å stimulere til økt samhandling mellom nærings liv, 
kunnskapsmiljø, offentlig sektor og frivillige aktører er vik-
tig for å utvikle innovasjonskraften i nærings livet i byene 
i Nordland. Byene har i denne sammenheng vikt ige funk-
sjoner som innovasjonssentre15. I en analyse av byene 
i Nordland som innovasjonssentre, identifiseres ulike typer 
arenaer som bør være til stede for å få til samhandling og 
innovasjon. Disse er delt inn i formelle, halvformelle og 
uformelle aren aer, og det er spesielt kombinasjonen av 
disse hvor muligheten for nyskaping ligger. 

Det er stor variasjon i hvor sterke innovasjons arenaer 
de ulike byene har. Å skape nye møteplasser i en kombi-
nasjon mellom kompetansemiljøer, bedrifter, offentlig og 
frivillig sektor er derfor relevant for å få til byutvikling. De 
fleste byene i Nordland er relativt små, med begrenset 
omfang av aktører. I plan arbeidet har det kommet innspill 
i alle byene om ønsker om flere relevante møteplasser for 
å disku tere nærings- og byutvikling.

Innovasjonsselskapene i Nordland er i stor grad 
lokal isert i byene. Det er flere selskaper som er del av 
Sivas innovasjonsprogram. Næringshager, inkubatorer og 
kunnskapsparker jobber primært med forretnings utvikling 
i næringslivet. De bidrar blant annet til å skape møteplasser. 
Flere av selskapene har kontorfellesskap for oppstartsbed-
rifter. I byene i Nordland er det også flere private og/eller 

Note 12: «Et nyskapende 
Nordland – Innovasjons-
strategi for Nordland 
2014-2020». 
Note 13: Vestby m.fl., 
2016. 
Note 14: I privatmarke-
det er sluttkunden den 
enkelte forbruker, mens 
i forretningsmarkedet er 
det bedrifter som handler 
med andre bedrifter. 
Note 15: Vestby m.fl., 
2016.
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Sortland.
Foto: Greta Johansen.

offentlige selskap som er viktige utviklings aktører. I tillegg 
til etablerte miljøer finner en også flere klyngeprosjekter 
med finansiering fra Innovasjon Norge.

Sammen med finansielle miljø, næringsforeninger, 
bransjeforeninger, frivillige organisasjoner, konsulent-
selskaper, regionråd, nærings- og industriparker, 
kunnskapsmiljø og klyngeorganisasjoner er dette aktører 
som kan bidra til nyskaping i byene. I dette arbeidet er det 
viktig at også kommunene tar en aktiv rolle. 

Mangfold skaper vekstkraft. Møteplasser og nettverk 
bør i stor grad være åpne og inkluderende. Tilflyttere, unge, 
nyutdannede og andre som ønsker å utvikle byene bør 
inviteres til deltakelse. Nettverk som åpner for begge kjønn 
er også viktig. I tillegg er det også viktig å inkludere innvan-
drere i størst mulig grad. 

3.2.4 Flere vekstkraftige gründerbedrifter  
og vekst i etablerte bedrifter.
I en by er det mange nye og etablerte bedrifter. De fleste 
selger tjenester eller varer i et lokalt marked. Noen bedrifter 
har vekstambisjoner i et nasjonalt og internasjonalt marked. 
For lokal og regional nærings utvikling er alle bedriftene 
viktig, og for å skape byer som vokser må bedriftene også 
vokse. Sammen danner nye og etablerte bedrifter et miljø 
og en kultur, som kan fremme eller hemme utvikling. 

Nyetablerte bedrifter og etablert næringsliv i byer 
ønsker tilgang på næringsareal, effektive tran sport-
løsninger, levende og velfungerende sentrum. Dette 

Formelle arenaer. Formaliserte arbeidsfellesskap 
der folk har sin daglige jobb:

• Kunnskapsparker, forskningsparker,  
industri parker, teknoparker

• Universitets- og høyskolemiljøer, campusmiljøer 
• Offentlige, private eller 

offentlig-private utviklingsselskaper
• Samlokaliserte bedrifter eller klyngevirksomheter 

Halvformelle arenaer. Nettverk og møteplasser åpne 
for medlemmer eller inviterte deltakere, eller for 
hvem som helst:

• Bedriftsnettverk, bransjenettverk, 
næringsforeninger

• Ulike forum som næringsforum, IT-forum
• Ulike kurs som etablererkurs, gründerkurs
• Frokostmøter, temalunsjmøter
• Åpne møter om byutvikling,  

og steds- og næringsutvikling
• Fagkonferanser; fra interkommunale konferanser 

til næringskonferanser

Uformelle arenaer. Uformelle sosiale treffpunkter 
som kan fungere som kreative møteplasser for 
idéutveksling:
• Kulturhus og kulturarenaer, bibliotek,  

kulturkaféer, debattarenaer
• Gründerkaféer, steder med mulighet  

for midler tidige arbeidsplasser
• Ulike kulturarrangementer, slik som konserter, 

teater, bydager, markeder, festivaler

Tekstboks 1: Ulike innovasjonsarenaer i byer.  
Kilde: Vestby m.fl., 2016.
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er tema som behandles i kapittelet om attraktivitet og 
regionforstørring. Bedriftene er også opptatt av stabile 
rammebetingelser, riktige  lokaler, relevante møteplasser 
og nettverk, tilgang på kompe tanse og arbeidskraft. Mye 
er felles for både nye og etablerte bedrifter, men ikke alt. 
Å skape en dynamikk mellom nye og etablerte bedrifter 
kan gi ny vekstkraft. 

Gründere har behov for grunnleggende kunnskap 
om å starte og drive bedrift. Selv om det er tilbud om 
kurs i offentlig regi, lærer en gründer aller mest effektivt 
gjennom samarbeid med andre bedrifter. Aktive gründer-
nettverk og mentorer fra erfarne bedriftsledere er attrak-
tive tilbud for gründere. Gründere som satser nasjonalt 
og internasjonalt har behov for individuell oppfølging og 
særlig kunnskap om markedet de ønsker å satse i.

Selvdrevne gründernettverk (co-working  spaces, 
gründerkafeer, hub-er) skaper begeistring og har stort 
innovasjonspotensiale. I mange byer i  Nordland er slike 
miljø etablert. Driften av slike miljø bør være behovsdrevet 
og gründerstyrt. Slike miljø vil ha god nytte av å kobles 
med investorer eller andre som ser egen- eller samfunns-
nytte i å utvikle miljøene. Dette er krevende i små byer, 
både fordi det er få gründere og få potensielle investorer. 
I byene i Nordland må det derfor skapes tilpassede mod-
eller for slike nett verk. Samarbeid med næringsforeninger, 
etablerte bedrifter, mellom byer og by og omland kan være 
viktige grep.

Risikokapital er en utfordring spesielt for gründ ere. 
Det gjelder ikke bare tilgang til kapital, men også gründ-
erens kunnskap eller forestillinger om kapitalbehovet, og 
hvordan og når penger brukes. For å tilrettelegge for at 
flere gründerbedrifter vokser i byene, bør det jobbes med 
å øke tilgang på tidligfasekapital. I byene i Nordland er 
det nå flere initiativ for å få til privat- offentlig samarbeid 
om tidligfasekapital i såkalte «Business Angels Network». 
Her er det ofte erfarne næringslivsledere som investerer 
forholdsvis små beløp i nye bedrifter. Slike initiativ kan 
bidra positivt til å skape vekstkraft i byene. 

For mange bedrifter er offentlig sektor en viktig kunde. 
Offentlig sektor er en viktig kjøper av varer og tjenester. 
Her er det viktig at en er bevisst på at utforming av anbud 
ikke utelukker muligheten for lokal leverandørutvikling. 
Nye løsninger i offentlig sektor kan utvikles gjennom tett-
ere samarbeid mellom bedrifter og offentlig sektor. Dette 
vil kunne skape sterke og konkurransedyktige bedrifter 
i byene. Det finnes både nasjonale og EU-virkemidler som 
kan brukes til å finansiere slike prosjekter.

3.2.5 Byene i Nordland som  
attraktive steder for nyetablering
Å satse på vekstkraft i en by betyr også å arbeide for å få 
etablert nye bedrifter gjennom relokalisering og flytting av 
virksomhet. Å få bedrifter eller offentlige aktører til å flytte 
eller etablere sin virksomhet til byene i Nordland er viktig. 

3 VEKSTKRAFT

Fauske.
Foto: Eva-Kristin 
 Kristensen.
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Offentlige og private aktører er i kontinuerlige omstillings-
prosesser. Det er ikke mulig å holde på alle arbeidsplasser 
som er lokalisert i byene, men omstillingsprosesser betyr 
også muligheter for at nye aktører etablerer seg i byene 
i Nordland. 

I arbeidet med å tiltrekke nye bedrifter til Nordland, 
må det følges med på hvilke næringer og sekt orer som er 
i utvikling og hvor det kan forventes vekst. I de siste årene 
har mange konsern valgt å konsentrere sin virksomhet til 
færre steder. Et eksempel på dette er banksektoren som 
både nedbemanner og flytter personell. Noen indu stri-
bedrifter har valgt å satse på færre utviklings avdelinger. 
Næringslivet i Nordland møter både nasjonale og inter-
nasjonale strukturendringer.

Offentlige arbeidsplasser ses ofte på som en god 
basis for videre utvikling av byen. Statlige arbeids plasser 
 leverer som regel tjenester i et nasjonalt marked. De utgjør 
således viktige kompetansemiljø i byene. Mange opplever 
offentlige arbeidsplasser som sikrere enn de private. En 
satsing på offentlige arbeidsplasser må derfor ha to mål: 
(i) å beholde eksisterende arbeidsplasser og (ii) samtidig 
arbeide for å etablere nye.  

Overordnet er det fire typer nyetablerere som er stra-
tegisk viktige i byene i Nordland: 

• Bedrifter og foretak som allerede har virksomhet 
i Nordland, men som gjennom interne endrings-
prosesser vil øke sin primærvirksomhet eller 
etablere nye virksomhetsområder.

• Bedrifter og foretak som leverer inn til, eller styrer 
rammebetingelser for store næringer i Nordland.

• Offentlige virksomheter som skal nyetablertes eller 
flyttes ut av det sentrale østlandsområdet.

• Nye bedrifter som utvikler og leverer miljø- og 
klimavennlige produkter og tjenester, både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskap om lokaliseringskriterier
Både offentlige og private bedrifter har lokaliserings-
kriterier når nye lokaliteter vurderes. Dette er bl.a. forutsig-
bare ramme betingelser, forutsigbar kommunal planlegging, 
offentlig infrastruktur og service- og tjeneste tilbud. Erfar-
ingen fra utflytting av statlige tilsyn er at vurdering av 
kompe tansetilgang og kapasitet i arbeids markedet var 
viktige kriterier. 

For å trekke til seg etableringer utenfra, må det jobbes 
systematisk for å ha kunnskap om hva potensielle private 
og offentlige etablerere etterspør. Næringslivet er i økende 
grad internasjonalt. Byene i Nordland konkurrerer ikke 
bare med nabobyen eller med en by i en annen del av 
landet, men også med byer i andre områder av verden. 
Datasenter industrien er et godt eksempel på  nettopp dette. 

Synliggjøre byenes fortrinn
Byene i Nordland har ulike fortrinn. Dette kan være infra-
struktur, strategisk god lokalisering, natur ressurser eller 
sterke kompetansemiljø. Eksisterende næringsliv, offentlig 
tilbud og kunnskapsmiljø må markedsføres for å trekke til 
seg etableringer. For å markedsføre byene må det skapes 
større bevisst het lokalt om fortrinn i byene i Nordland. 
Byene må identifisere hvilke typer oppgaver de har særlige 
forutsetninger for å lykkes med.  

Eksisterende kompetansearbeidsplasser innen helse, 
transport, forsvar, logistikk, oppdrett, FoU og UoH-sekt-
oren samt videregående skole brukes som utgangs-
punkt for å legge til rette for nye arbeidsplasser. Byene 
i  Nordland må vise fram de miljøene og mulighetene som 
finnes. I dette ligger det også at mulighetene de enkelte 
i byene må markedsføres bedre. 

3.3 Mål – strategier
Det er utledet to mål for å få til vekstkraft i byene: 

Mål 1: Utvikle byene i Nordland 
som innovasjonssentre 

• Utvikle nettverk og møteplasser for gründere og 
etablerte bedrifter

• Viderutvikle samarbeidsarenaer for næringsliv og 
utdanning

• Smart byutvikling skal stimulere til grønn og bære-
kraftig næringsutvikling

Mål 2: Gjøre byene i Nordland attraktive som 
etableringssted for nye offentlige og private arbeidsplasser

• Utvikle kompetanse som nye bedrifter og foretak 
vil ha behov for

• Markedsføre byene i Nordland som 
etableringssteder





Mo i Rana.
Foto: Thor-Wiggo Skille.
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Bypolitikken skal styrke de enkelte byenes attraktivitet og tiltrekningskraft som besøkssted og sted 
å bo. I denne sammenhengen knyttes forståelsen av attraktivitet – eller attraksjonskraft – til bymes-
sige kvaliteter og hvordan byene i Nordland best kan utvikle sitt potensiale gjennom byplanlegging 
og tilrettelegging for ønsket befolkningsutvikling. Den enkelte bys attraktivitet som bo- og besøks-
sted skal også forstås ut fra perspektivet til omlandet som sogner til byen som sitt regionsenter. 

4 ATTRAKTIVITET

Byplanlegging er i denne sammenhengen et viktig virke-
middel og verktøy for å fremme en god og bærekraftig areal-
bruk som fremmer bedre miljø, helse og livskvalitet for de 
som bor, jobber eller besøker byen. Det innebærer et fokus 
på både øko nomisk, miljømessig og sosial bærekraft.16 

Sosial bærekraft i byutvikling dreier seg om beboernes 
subjektive opplevelse av bomiljø, sosialt liv og områders 
utvikling, og tilgang til felles goder som kollektivtrafikk 
og grøntområder. Aktiv demokratisk deltakelse i form av 
løpende medvirkning i lokalsamfunnet blir også  trukket 
fram som en sentral betingelse for sosial bærekraft. 
I denne sammenhengen vil sosial bærekraft ofte sammen-
falle med en bred forståelse av folkehelse, eller helsefre-
mmende arbeid17.

Et av målene med den regionale bypolitikken er 
å styrke den enkelte by i arbeidet med å videreutvikle sin 
attrak sjonskraft i samspill med omlandet og de øvrige 
region sentrene i Nordland. Dette forutsetter god og 
kunnskapsbasert satsing på byutvikling i hvert enkelt 
regionsenter som bygger på den enkelte bys fortrinn. 
I planprosessen er det kommet innspill på at byene i større 
grad må bli bedre på å gjøre hverandre gode og unngå 
å konkurrere om de samme ressursene. 

Fylkeskommunen kan bidra til å styrke byenes rolle som 
regionsentra gjennom sin rolle som regional plan myndighet 
og samordning av det økonomiske virkemiddelapparatet. 
Fylkeskommunen forvalter i tillegg ansvarsområder og 

tjen estetilbud som er sentrale i by  utviklingen. Dette om-
fatter alt fra kulturminneforvaltning, kollektiv og samferdsel, 
videregående skole, planvei ledning, kunnskaps- og kom-
petanseutvikling, regional arealpolitikk, næringsutvikling, 
klima og miljø, folkehelsearbeid og kunst- og kultur. 

Det er likevel kommunen som gjennom sin rolle som 
planmyndighet har et særlig ansvar og handlingsrom 
i utviklingen av den enkelte by og dens rolle som region-
senter. Dette omfatter en rekke politikkområder knyttet til 
arealbruk, boligpolitikk, næringsutvikling, kultur, folkehelse, 
jobbmuligheter og offentlige tjenester. 

I planen settes det fokus på hvilke faktorer som kan 
bidra til å styrke by- og regionsentrenes attraktivitet som 
bo- og besøkssteder: 

• God kunnskap og kompetanse i byplanlegging 
• Samspill som styrker mangfold og sosial bærekraft 
• Nærmiljø, omgivelselskvaliteter, boligtilbud og 

kultur- og tjenestetilbud 

4.1 Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale forventninger, bestemmelser og retnings linjer 
setter rammer for arbeidet med attraktivitet i by- og region-
senterutviklingen. Nedenfor rede gjøres det kort for noen 
av disse.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-
legging legges fram hvert fjerde år og skal legges til grunn 
for fylkestingenes og kommune styrenes arbeid med region-

Sortland.
Foto: Erik Veigård.
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ale og kommunale plan strategier og planer. Her legges det 
vekt på gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- 
og samfunnsutvikling generelt, og attraktive og klimavenn-
lige by- og tettstedsområder spesielt. 

Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging setter rammer for utvikling av kom-
pakte byer og tettsteder, blant annet gjenn  om lokaliser-
ingskrav, mens rikspolitiske bestemmelser for barn og 
planlegging skal styrke barn og unges interesser i plan-
leggingen. Riksantikvaren har videre i sitt forventningsbrev 
til regional kultur minneforvaltning i 2016 bedt om et særlig 
fokus på byutvikling, og viser til at det skal utarbeides en 
na  sjonal strategi for bymiljø, byutvikling og kulturarv som 
skal foreligge i 2016.  

På regionalt nivå setter fylkesplanen rammer for byut-
vikling gjennom arealpolitiske retningslinjer. Nordland 
fylkeskommune har siden 2013 også hatt en regional plan-
bestemmelse for etablering av kjøpesentra. Denne bestem-
melsen erstatter den rikspolitiske bestemmelsen og gir 
grunnlag for en regional politikk for by- og tettstedsutvikling. 

I tillegg er det vedtatt flere planer og strategier som 
 setter rammer for byers attraktivitet som bo- og besøkssted: 

• Strategi for stedsutvikling
• Handlingsplan for folkehelsearbeid 2013–2016 
• Regional plan – Klimautfordringene i  Nordland 

2011–2020
• Regional plan for bibliotek i Nordland 2015–2025
• Transportplan Nordland 2013–2024 
• Regional planstrategi for Nordland 2016–2020 

4.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag
De ti byene i Nordland har ulike kvaliteter og forutsetninger 
for sin byutvikling, også når det gjelder attraktivitet. Byenes 
særpreg er formet ut fra deres historie og kulturarv og gjør 
hver enkelt by unik. Eksempelvis kan vi i malmbyen Narvik 
ennå se malmvognene gå gjennom byen og gjenreisnings-
arkitekturen i «gate 1» fortelle om gjennom oppbyggingen 
etter siste verdenskrig. Vi ser også at flere byer i stadig 
større grad er opptatt av å ivareta kulturmiljø og kultur-
minner i sentrum. Et eksempel er trehusbebyggelsen 
langs Sjøgata i Mosjøen som for mange er byens fremste 
identitetsbærer. 

Felles for byene i Nordland er et stadig større fokus på 
sentrumsutvikling. Sortland,  Sandnessjøen, Bodø, Leknes, 
Narvik, Mo i Rana og Svolvær har alle fått på plass kultur-
bygg og/eller bibliotek i sent rum de siste årene. Mange av 
byene har også gjort store investeringer i offentlige uterom, 
eksempelvis i Brønnøysund hvor området «Strømsnes» 
er rustet opp til en attraktiv og tilgjengelig møteplass ved 
sjøen, og i Fauske sentrum hvor det er etablert strand-
promenade langs sjøen. I flere av disse tilfellene har fylkes-
kommunen kunnet bidra med investeringsmidler gjennom 
stedsutviklingstilskudd. Denne tilretteleggingen for kultur 
og hand el i sentrum er viktige bidrag i å demme opp for den 
utarmingen av bykjernen som ofte følger med utviklingen 
av bil baserte kjøpesentra. 

4.2.1 Kunnskap om by- og arealplanlegging
En sentral forutsetning for god byutvikling er kunnskap og 
kompetanse innen by- og arealplanlegging. Dette gjelder 
alle byer og tettsteder verden over, også i  Nordland, og 
det er bred enighet om at kunnskapsbasert og sam ordnet 
by- og arealplan legging er avgjørende for byutvikling med 
sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft18.

Det foreligger i dag et betydelig omfang av faglig 
veiledningsmateriale innenfor planlegging, byutvikling, 
gode uterom og klimatilpasning.19 Mulig hetene og utford-
ringene knyttet til den nasjonale politikken om den «kompa-
kte byen» har også vært gjenstand for forskning. Her settes 
det blant annet fokus på hvordan fortettingspro sesser 
håndteres og hvordan vårt plan- og beslutningssystem 
fungerer til formålet20.

I tillegg finnes det mye kunnskap gjennom ana lyser, 
statistikk og utredninger knyttet til hver enkelt by- og 
regionsenter i Nordland.21 Utfordringen ser ut til å være 
hvordan kunnskapen implementeres i den kommunale 
hverdagen, og tilpasses regionale og lokale forhold. 

Planveiledning og kunnskapsutvikling er sentrale 
oppgaver for fylkeskommunen som regional plan-
myndighet. I planprosessen er det kommet innspill på at 
fylkeskommunen bør tilrettelegge for kompetansebygging 
innen byplanlegging og bidra til erfaringsoverføring. 

4.2.2 Medvirkning og deltakelse i byutviklingen
I planprosessen er dialog og samhandling løftet fram 
som sentrale suksessfaktorer for god byutvikling, og at 
det er strategisk og langsiktig fokus i planarbeidet som 
gir styrings kraft og forutsigbarhet for byutviklingen. Det 
ble pekt på at man ønsker god politisk styring av plan-
arbeidet, kombinert med stor grad av medvirkning. Med-
virkning i planleggingen ligger i plan- og bygningslovens 
formålsparagraf, og sikres i hovedsak gjennom å melde 
oppstart av plansaker og legge disse ut på høring når 
forslaget er ferdig utarbeidet. I praksis innebærer dette 
ofte liten eller ingen medvirkning fra andre enn tiltakshaver 
og planmyndighet.22

Reell medvirkning som gjør at alle kan oppleve seg selv 
som deltaker og medborger i byutvik lingen er imidlertid 
ikke enkelt å få til. Kommunen som planmyndighet trenger 
derfor gode verktøy for å iverksette medvirkning tidlig nok 
i planprosessen, både for egne planer og gjenn  om krav til 
prosesser ført av private tiltakshavere. Her finnes det en 
rekke ulike metoder som kan tas i bruk.23 Et godt eksem-
pel på mobilisering av byens befolkning er måten Sortland 
kommune gikk inn et nært samarbeid med lokal media 
i forbindelse med arbeidet med Byplan  Sortland. Et annet 
eksempel er bruk av Barne tråkk24 i arbeidet med å inklu-
dere barn og unge i planleggingen, og hvor Bodø kommune 
i 2014 ble tatt inn som en av tre pilotkommuner for å utvikle 
dette verktøyet. 

En konkret utfordring for planmyndighetene i denne 
sammenhengen er å formidle informa sjon slik at byplan-
legging oppleves som relevant og aktuelt for den enkelte. 
Ofte kan det være vanskelig å finne fram til hvilke planer 
som gjelder. I planprosessen er det kommet fram at det 

Note 16: Jf. prinsipper 
for bærekraftig utvikling i 
«Fylkesplan for  Nordland» 
og «Regional plan – Klima-
utfordringene i Nordland 
2011–2025». 
Note 17: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 18: UN- 
Habitat, 2015. 
Note 19: Kunnskaps-
grunnlag og veilednings-
materiale er tilgjengelige 
bl.a. på regjeringens nett-
sider planlegging.no, 
stedsutvikling.no og 
Miljø direktoratets nett-
side klimatilpasning.no. 
Note 20: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 21: Se Nordland 
fylkeskommunens nettside 
www.nfk.no/statistikk 
Note 22: Sandkjær-Hans-
sen m.fl., 2015, kapittel 8: 
«Medvirkning i planleg-
gingen av den kompakte 
by – hvordan er praksis». 
Her konkluderes det med 
at planlegging – spesielt 
reguleringsplanlegging – 
ofte oppleves som ugjen-
nomtrengelige prosesser 
hvor innbyggere ikke får 
sin stemme hørt.   
Note 23: Veiledning om 
medvirkning ligger på 
nettsiden www.stedsut-
vikling.no: https://www.
regjeringen.no/no/sub/
stedsutvikling/ny-pro-
sess-og-verktoy/med-
virkning/id699053/ 
Note 24: Barnetråkk er 
et digitalt verktøy der 
barna registrerer på kart 
hvordan de opplever sin 
skolevei og sine fritidsom-
givelser. Dette gir plan-
myndigheter og politikere 
kunnskap om barns lokal-
miljø fra barna selv, og 
den skal kunne tas i bruk 
det skal utvikles planer og 
reguleringer. Kilde: Norsk 
design- og arkitektursen-
ter (Doga.no)
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er behov for å gjøre politisk vedtatte planer og strategier 
mer tilgjengelige, og at en viktig kommunikasjonskanal 
i denne sammenhengen er kommunenes nettsider. Større 
fokus på brukerorientert design vil gjøre lett ere å finne 
fram til riktig informasjon og bidra til å gjøre planprosesser 
mer forståelige.25

4.2.3 Mangfold og sosial bærekraft 
Når ulike mennesker samles, legger det grunnlag for 
byliv og opplevelse av felleskap og mangfold. Dette 
er by  kvaliteter vi ønsker å tilrettelegge for i Nordland. 
Opplevelsen av å være inkludert i samfunnsutviklingen 
har stor betydning også i et folkehelseperspektiv. Attrak-
tivitet må oppleves av alle grupper i befolkningen. Tilbud 
må derfor tilpasses behov og interesser i en grad som 
vil føre til reell deltakelse, medvirkning og inkludering 
uavhengig av sosioøkonomisk og sosiokulturelt ståsted. 
Lav terskel aktivitetstilbud som turveger, stier, turløyper, 
parker/aktivitetsparker og ulike nærmiljøanlegg i bo- og 
nærområder stimulerer alle  grupper fysisk og sosialt. Slik 
tilrettelegg ing vil bidra til sosial ut jevning og redusere 
sosiale helseforskjeller.

Innbyggerperspektivet bør derfor være med når kom-
munene bygger opp sitt lokaldemokrati. Det bør jobbes for 
å utvikle god utviklingskultur og samarbeidsklima mellom 
politikk, sivilsamfunn og næringsliv, og regionsentrene bør 
også være lydhøre overfor sine omlandskommuner. 

I kapittel 3 er det fremhevet hvordan felles møte plasser 
og arenaer i byen bidrar til innovasjon og vekstkraft i nær-
ingslivet. Det er i dag økende forståelse for at frivillig arbeid 
på viktige områder bidrar til verdiskaping i lokalsam funnet, 
og at frivillig sektor skal sees som aktør i utviklingen av 
attraktive byer. Kommunen kan tilrettelegge for dette 
gjennom å tilby frivillig sektor tilgang til lo kaler i sentrum, 
eksempelvis i tilknytning til kulturhus og bibliotek. 

I planprosessen er det kommet innspill på at universitet 
og videregående skole bør ta en mer aktiv rolle i utvik lingen 
av våre byer. I denne sammenhengen kan lokalisering 
være en utløsende faktor. Et eksempel på at et kunnskaps-
miljøer kan innta en rolle i utviklingen av en mangfoldig 
og inklu derende by, er etableringen av studiesenteret 

 Campus  Helgeland på Mo i Rana i 2013 med utdannings-
tilbud samlokalisert med bibliotek og kunnskapsbedrifter. 

Inkludering og bosetting av tilflyttere og innvan-
drere er en sentral utfordring for byene i Nordland som 
ellers i verden. Statistikken viser at befolkningsveksten 
i  Nordland er knyttet til tilflytting fra utlandet. Nordland har 
stor fraflytting, spesielt ungdom, og har behov for arbeids-
kraft og kompetanse. Kommunens vertskapsrolle blir viktig 
i denne sammenhengen. Dette handler både om å tilby 
bolig og arbeid, og tilrettelegge for sosiale og inkluder-
ende møteplasser. I rapporten «Attraktive og berekraftige 
bumiljø i småbyer» blir Kulturfabrikken i Sortland løftet 
fram som et forbilde på hvordan samlokalisering av vok-
senopplæring, bibliotek, frivilligsentral og ulike kulturtilbud 
til sammen kan fungere som integreringsarena og uformell 
møteplass (Distriktssenteret 2016). 

4.2.4 Byens fysiske miljø 
Både nasjonal og regional arealpolitikk legger til grunn at 
en kompakt bystruktur skal bidra til reduksjon av klimagass-
utslipp gjennom fortetting og tilrettelegging for gående og 
syklende slik at dette oppleves som et reelt alternativ til 
bil. I Nordland arbeides det med å tilrettelegge for  sykkel 
og gange i flere av byene. Eksempelvis ble Mosjøen 
 Nordlands første sykkelby i 2010. Utbygging av kollektiv-
tilbud og forventninger om at arbeidsplasser og boligtilbud 
skal legges i tilknytning til kollektivknutepunkter er også 
knyttet til målet om en mer miljø- og klimavennlig by. Her 
har Bodø kommune allerede gjort et viktig løft i forbindelse 
med gjennomføringen av tiltak i Bypakke Bodø og ut bygg-
ing av kollektivsystemet i henhold til Kollektivplan Bodø.

En av de omkostningene som kommer med fortett ingen 
er at dette ofte medfører nedbygging av grønt arealer. Dette 
har vist seg å gi problemer med håndtering av overvann. 
Prognosene viser at klimaendringene vil gi mer og hyppig-
ere nedbør i årene fremover, og håndtering av overvann er 
pekt på som en sentral utfordring i utviklingen av byer og 
tettsteder, og som må imøtekommes i byplanleggingen26. 
Godt opparbeidede grøntarealer i sentrum kan imidlertid 
bidra til å løse flere problemstillinger. I tillegg til at parker 
og grøntarealer kan ta opp overflatevannet, vil de også fun-
gere som sosiale møteplasser som fremmer folkehelsen 
og styrker byens attraktivitet som bo- og besøkssted. Det 
er en økende oppmerksomhet på dette i flere av byene i 
Nordland, og grønne og blå strukturer er i stadig større 
grad sikret i kommuneplanens arealplaner. Eksempelvis vil 
Bodø kommune i løpet av 2016 få på plass en kommune-
delplan for grøntstruktur som har som mål å sikre viktige 
rekreasjons- og naturområder og nød vendig uteopphold-
sarealer av god kvalitet for beboerne i den tette byen. 

4.2.5 Byen som sted 
Møtet med byen handler også om hvordan det fysiske 
bymiljøet oppleves, både av de som bor i byen og de som 
kommer tilreisende. Kulturminner og kulturmiljø er viktige 
rammer for byens historie og identitet, og kvalitet i utform-
ing av uterom og bygningsmiljø gir gode forutsetninger for 
at byen oppleves som attraktiv. 

Note 25: Nasjonale 
forventninger til regional 
og kommunal planlegging 
(KMD, 2015) omfatter 
krav om økt bruk IKT og 
digital plandialog.  
Note 26: NOU 2015: 16.

Narvik.
Foto: Erik Veigård
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Vi ser at planlegging og utforming av byens uterom 
har stor betydning for hvordan byen som helhet fungerer. 
Byrommene er byens og tettstedets møteplasser og fell-
esområder der gater, plasser, parker og grøntområder 
binder steder og mennesker sammen. På Mo i Rana er 
kontakten mellom bykjernen og sjøen nylig blitt gjen-
opprettet gjennom flyttingen av biltrafikk som tidligere gikk 
over torget. Dette har bidratt til at man i dag kan gå fra 
rådhuset øverst i gågaten helt ned til Havmannsplassen 
ved sjøen hvor kommunen investerer i en større oppgra-
dering av uteområdet. Dette illustrerer hvordan et nettverk 
av byrom kan skape forbindelser mellom ulike målpunkter 
og gjøre det attraktivt og enkelt å bevege seg i byen. 

Vi vet også at et godt og trygt nærmiljø gir rammer for 
et godt liv i hverdagen. Her vil tilrettelegging til å gå og 
sykle, og tilgang til gode utearealer for rekreasjon være et 
viktig bidrag for en mer aktiv og helsefremmende hverdag. 
I Nordland ligger naturen i umiddelbar nærhet til byene. 
Naturen er en synlig og tilgjengelig del av bylivet, og er 
for mange en viktig grunn for hvorfor man har bosatt seg 
i landsdelen. Dette gir grunnlag for utvikling av et «urbant 
friluftsliv» som etterspørres og verdsettes av både de som 
bor og besøker byen.

4.2.6 Byen som kultur- og handelssenter
En attraktiv by forventes å kunne tilby et bredt kultur og 
handelstilbud. Et attraktivt handelsområde i sentrum krever 
aktiv tilrettelegging gjennom en bevisst arealpolitikk, og 
et godt samarbeid mellom næringsdrivende og gårdeiere. 
Det er prøvd ut ulike måter å organisere dette samarbeidet 
på. I en undersøkelse av hva som kan gjøres for å styrke 
sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og 
service, er Mosjøen er en av fire caseundersøkelser som 
viser hvordan en slik organisering kan gjøres27. Det konklu-
deres her blant annet at stat og fylkeskommune kan bidra 
med verktøy og tilskuddsordninger, utbygging av handel-
sarealer utenfor sentrum må begrenses, og utbygging av 
boliger, arbeidsplasser og handel bør styres inn mot sen-
trum. Det påpekes at utfordringen er å få alle aktører til å 
dra sammen for å styrke sentrum. I tillegg til Mosjøen, har 
flere av byene i Nordland satt dette på agendaen, og det er 
blant annet etablert gårdeierforeninger i Fauske og Bodø. 

I tillegg til handel, er kulturtilbud, offentlige tjenester og 
gode møteplasser viktige forutsetninger for opplevelsen av 
en attraktiv by. Det offentlige biblioteket og kulturhuset er 
viktige arenaer som kulturformidlere og sosiale møteplas-
ser. I Regional plan for bibliotek i Nordland, er et av målene 
for biblioteket å bidra til by- og stedsutvikling gjennom å 
være tilgjengelig og sentralt plassert.

4.2.7 Bolig i byen 
Boliger i byen styrker bylivet, og stadig flere ønsker å bo 
sentralt. Utbygging av boliger gjøres i all hoved sak i privat 
regi, og markedet setter rammene for hvilke boliger utbyg-
ger prioriterer å bygge. I mange tilfeller vil kravene knyttet 
til barn og unges interesser, og krav til utearealer, utfordres 
av tiltakshaver av økonomiske hensyn. 

I denne sammenhengen vil en helhetlig kommunal 
boligplanlegging med et gjennomgående perspektiv om 
«sosial bærekraft» kunne bidra til at det blir bygget tilstrek-
kelige antall egnede og varierte boliger med gode kvaliteter 
tilpasset ulike brukere. Dette handler om å gi tilgang til boli-
ger også til de med begrenset inntekt, og tilgang til viktige 
fellesgoder som friområder, offentlig transport, skoler og 
barnehager og bomiljø som kan forhindre sosial ulikhet. 
Kommunen kan bidra med å legge premisser for utvikling 
av gode boligtilbud og bomiljø, eksempelvis gjennom 
utbyggingsavtaler, planbestemmelser i reguleringsplaner, 
fortrinnsrett for kommuner til kjøp av antall boliger for 
egne formål. En rekke av byene i Nordland har i dag bolig-
politiske planer som setter rammer for boligbygging i byen. 

4.2.8 Kompakt byutvikling
Det følger noen omkostninger med den fortettingen som 
følger av målsettingen om den kompakte byen. Å bo tet-
tere er arealbesparende, og å samle byens funksjoner i 
sentrum er med på å gjøre byens tilbud mer tilgjengelig for 
flere. Samtidig kan dette gå på bekostning av grøntarealer, 
gode uterom, kulturminner og kulturmiljø. Forskning viser 
hvor tett sammenkoblet de ulike sektorene bør jobbe for 
å fremme de gode kvalitetene, ikke minst når det gjelder 
bomiljø i bysentrum. De bærekraftige løsningene krever 
samordning, helhetlig planlegging og forståelse for hvor-
dan fortetting bør foregå. Dette er det ofte enkelt å enes 
om i en overordnet plan, men vanskelig å følge opp i utar-
beidingen av reguleringsplaner28.

Det knytter seg gjerne utfordringer til at boliger 
og andre utbyggingstiltak skal detaljeres og tilpasses 
markedskravene. Utbygger av næringsbygg trenger ofte 
salg av boliger for å sikre inntjening. Krav til uteareal/leke-
plasser i sentrum som løses innenfor planområdet blir ofte 
lite attraktivt. Dette har bakgrunn i krav til inntjening fra 
utbygger. Dette stiller ofte kommunen i en vanskelig situ-
asjon om hvor store krav planmyndigheten kan og bør stille 
til utbyggere. Det er en utfordring å tilrettelegge for boliger 
i sentrum i en liten by, samtidig som en ivaretar hensyn til 
boligkvalitet og byliv. Det er klare sammenhenger mellom 
hvordan utforming av boligprosjekter påvirker samvirket 
med resten av byen og byens liv, og som kan legges til 
grunn for plankrav fra kommunens side29. 

4.2.9 Regional arealpolitikk 
Fylkesplanen for Nordland omfatter både en juridisk bin-
dende planbestemmelse for etablering av kjøpesentra 
(kapittel 7) og arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8). De 
arealpolitiske retningslinjene omfatter en rekke politik-
kområder, inkludert by- og tettstedsutvikling.30 Dette gir 
Nordland fylkesting anledning til å sette rammer for en 
regional arealpolitikk og kjøpesenteretablering som sikrer 
en bærekraftig by- og tettstedsutvikling ut fra den typen 
byer og bystrukturer vi har i Nordland. 

Gjennom å legge til grunn målene i regional plan for by- 
og regionsenterpolitikk i en rullering av fylkesplanens are-
alpolitiske retningslinjer, vil dette kunne bidra til å etablere 
en felles forståelse for hvordan arealpolitiske retningslinjer 

Note 27: Tennøy m.fl., 
2014. 
Note 28: Sandkjær- 
Hanssen m.fl., 2015. 
Note 29: Menon, 2016. 
Note 30: Arealpolitiske 
retningslinjer omfat-
ter temaene 1) God 
planlegging, 2) By- og 
tettstedsutvikling, 3) 
Naturressurser, kul-
turminner og landskap, 
4) Næringsutvikling, 5) 
Kystsonen. 
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kan og bør sette rammer for utviklingen av attraktive byer 
og regionsentra.

4.3 Mål – strategier
Mål 1: Byene i Nordland skal ha kompetanse og 
forståelse for by- og arealplanlegging som verktøy 
i byutvikling  

• Bygge kunnskap og kompetanse om bærekraftig 
byplanlegging regionalt og lokalt

• Styrke medvirkning i byplanprosesser lokalt og 
regionalt gjennom tilgjengeliggjøring av planrele-
vant informasjon og gode prosesser

• Styrke grunnlaget for en klimavennlig og bære-
kraftig byutvikling i Nordland gjennom regional 
arealpolitikk

Mål 2: Økt mangfold og sosial bærekraft 
• Styrke samarbeidet mellom sivilsamfunnet, 

næringslivet, offentlig sektor og forsknings- og 
undervisningssektoren  

• Tilrettelegge for deltakelse og inkludering i 
byutviklingen

Mål 3: Byene i Nordland skal være gode å bo i og verd 
å besøke 

• Gode og trygge nærmiljø tilrettelagt for  
gående og syklende

• Styrke og bygge videre på byenes identitet, sær-
preg og gode omgivelseskvaliteter

• Bidra til et bredt og mangfoldig tjeneste- og kultur-
tilbud i byene

• Variert boligtilbud med bokvalitet i bysentrum

Svolvær.
Foto: Ola Torstensen.
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I planprogrammet er det lagt vekt på at en ønsker en bypolitikk som skal sørge for at byene 
i  Nordland oppleves som bra steder å bo, vokse opp, jobbe, skape og oppleve kultur, og kan tilby 
gode levekår for alle. 

5 REGIONFORSTØRRING 

Nordlandsbyene skal ha gode rammebetingelser for nær-
ingslivet og ivareta sine regionale funksjoner overfor sitt 
omland når det gjelder tjenester, kulturtilbud og handel. 
For å få dette til kreves det gode regionale samferd-
selsløsninger. Arbeidet med regionforstørring er derfor 
samordnet med Nordland fylkeskommunenes arbeid med 
Regional transportplan Nordland og fylkeskommunens 
innspill til Nasjonal transportplan 2018–2027.

Geografi, avstand og til dels ulik utvikling i både pri-
vate og offentlige tjenester, gjør at både næringsliv og 
befolkningen i omegnskommunene i mange tilfeller etter-
spør tjenester i flere sentra. Senter/omland kan defineres 
ulikt avhengig av om vi har fokus på arbeidsmarkedet eller 
servicefunksjoner.

• For å forstå begrepet regionforstørring i Nordland, 
kan det være formålstjenlig å ta utgangspunkt i 
to innfallsvinkler: Regionforstørring i relasjon til 
arbeidsmarkedet og næringslivet (Bo- og arbeids-
markedsregioner – BA-regioner)

• Regionforstørring i relasjon til omegnskommune-
nes behov for rask og god kommunikasjon inn til 
sitt regionsenter (kan være flere). (Utvider BA-re-
gioner til også å omfatte servicefunksjonen; Bo-, 
arbeids- og serviceregioner – BAS-regioner)

Det er viktig å ha som utgangspunkt at regionforstør-
ring kan skje særlig via tre hovedtiltak:
Investeringer:

• Bedre og/eller kortere veiforbindelse

Kollektivtilbud:
• Tilrettelegging for pendling via jernbane der dette 

er mulig
• Bedre tilrettelagte buss- og hurtigbåtforbindelser

Regionforstørring handler også om å redusere rei-
setiden fra en kommune til et senter, selv om eksisterende 
reisetid er innenfor akseptabel pendlingstid.

5.1 Nasjonale og regionale føringer 

5.1.1 Nasjonal transportplan (NTP)
Ved oppstart av nye NTP-prosesser, etablerer transport-
etatene flere arbeidsgrupper som jobber det ulike pro-
blemstillinger. En av disse gruppene har fokus på regional 
utvikling.31  

Arbeidsgruppens anbefalinger inngår i tran sport-
etatenes oppsummering av analyse- og strategi fasen. 
Her ble robuste regioner og effektive korridorer foreslått 

Brønnøysund.
Foto: Erik Veigård.



34 5 REGIONFORSTØRRING

som en av fire hovedsatsings områder. Her viser de til at 
robuste regioner med god vekstkraft krever både et godt 
transporttilbud internt i arbeidsmarkeds-regionene og 
gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og inter-
nasjonalt. Rapporten berører også fylkesvegenes betyd-
ning. Her heter det:

Fylkesveger knytter mindre geografiske områder 
sammen og er ofte en avgjørende første eller siste lenke 
for godstransport. Fylkesvegnettet spiller dermed en 
sentral rolle i regional utvikling. Det er viktig at disse 
vegene gir forutsigbarhet og tilgjengelighet for god-
stransport og pendlere.

Oppsummeringsrapporten berører også potensiale for 
regionforstørring. I sin oppsummering legger de hoved-
vekten på at de positive effektene, vil en kunne oppnå når 
arbeidsmarkedet er rundt 8 000-10 000 sysselsatte.

5.1.2 Regional transportplan Nordland (RTP). 
Kapitlet om regionforstørring i Regional plan for by og 
regionsenterpolitikk 20172025 blir koblet opp mot 
Regional transportplan Nordland 20182029.

5.2 Temabeskrivelse og 
kunnskapsgrunnlag 
I planprogrammet blir det vist til at byene og deres omland 
inngår i gjensidige avhengighetsforhold, og at det må være 
et godt fungerende samarbeid mellom regionsenteret og 
omegnskommunene for å få til økt vekstkraft, attraktivitet 
og god planlegging for regionforstørring. Regionsentrene 
må kunne tilby relevante offentlige og private tjenester som 
etterspørres av befolkning og næringsliv i regionen. By- og 

omlandsperspektivet vil derfor være et gjennom gående 
tema i planarbeidet32.

5.2.1 Økt arbeidsmarkedsintegrasjon mellom 
kommuner via økt pendling og regionforstørring.
Regionforstørring tar tradisjonelt utgangspunkt i hvordan 
en kan utvide dagens arbeidsmarkeder via kortere reisetid. 
Utgangspunktet er bo- og arbeidsmarkedsregioner. Større 
bo- og arbeidsmarkedsregioner har imidlertid også betyd-
ning for næringslivet – økt tilgang på arbeidskraft, bedre 
framkommelighet og lignende. 

Vi vil i tillegg også koble regionforstørring til BAS- 
regioner. Begrunnelsen for det er at for at vi skal få til et 
godt samspill mellom by- og omland, må det være mulig for 
befolkningen i distriktskommunene å nå inn til sitt region-
senter og hjem i løpet av samme dag. 

I tabell 3 har vi skissert analysesammenheng mellom 
målsettingen om å øke en BA-/BAS-region og de virkemid-
deltyper som kan bidra til å realisere målet. Med virkemid-
deltyper mener vi her både investeringer men også drift av 
kommunikasjonstilbud og private transportløsninger. 

Vi vil i tillegg også koble regionforstørring til BAS- 
regioner. Begrunnelsen for det er at for at vi skal få til et 
godt samspill mellom by- og omland, må det være mulig for 
befolkningen i distriktskommunene å nå inn til sitt region-
senter og hjem i løpet av samme dag. 

I tabell 3 har vi skissert analysesammenheng mellom 
målsettingen om å øke en BA-/BAS-region og de virkemid-
deltyper som kan bidra til å realisere målet. Med virkemid-
deltyper mener vi her både investeringer men også drift av 
kommunikasjons tilbud og private transportløsninger. 

Virkemidler

Formålet

Større BA-regioner Større BAS-regioner

Økt pendling

Bedre næringslivets fram-
kommelighet,  redusere 
avstandskostnadene

Bedre og raskere tilgang på 
offentlige og private tjenester

Investeringer

Vei – stat og fylke 

Viktig å oppruste/nye 
veier rundt sentra

Fra senter til senter 

Fjerne flaskehalser 

Fra senter til senter 

Tilrettelegge for pendling 
med tog der dette er mulig

Flere krysningsspor for å 
redusere reisetiden med tog

Nye terminaler 

Bruk

Busstilbud Styrke kollektivtilbudet

Bedre kobling mellom 
kollektivtilbudet og service-
tilbudet i sentraene

Helg- og kveldsavganger

Togtilbud
Analyser hvor det er 
mulig å skape bedre/
nye pendlertilbud

Jernbanen viktig for 
næringstransport. 
- Ofotbanen 
- Nordlandsbanen

Hvordan gjøre  tilbudet bedre

Bedre kobling mellom  
jern banetilbudet og  
service tilbudet i sentraene

Helg- og kveldsavganger

Båt- og fergetilbud
Begrenset pendlingsmulighet 
– viktig for intern arbe-
idspendling i kommune

Fergekapasitet og 
pålitelighet

Hurtigbåt viktig

Tabell 3: Sammenhen-
gen mellom formål og 
tilgjengelige virkemidler 
for regionforstørring

Note 31: Arbeidsgrup-
pens 7 anbefalinger:
• En bedring av transport-

tilbudet som integrerer 
små regioner med 
hverandre, har relativt 
sett størst nytte av 
økt integrasjon. Her er 
imidlertid investeringer 
pr. innbygger ofte høy.

• Ved å bedre trans-
porttilbudet mellom 
regionsentre framfor 
å innlemme periferi 
av èn region inn i en 
annen, unngår man at 
enkelte regioner tappes 
for arbeidsplasser og 
tjenester.

• Bedring av trans-
porttilbudet mellom 
regionsentrene med 
ulik næringsstruktur 
og tjenestetilbud ser 
ut til å ha betydning på 
pendlingseffekten. 

• Dersom en liten region 
knyttes nærmere en 
stor region, vil pend-
lingsstrømmen alltid 
øke fra den lille til den 
store. Generelt sett vil 
forbedring i transport-
tilbudet øke mobiliteten 
i arbeidsmarkedet, men 
reisetiden fra bosted 
til arbeidssted påvirker 
effekten. 

• Tilrettelegging av kol-
lektivtransport for å øke 
mobiliteten i arbeids-
markedet gir best effekt 
i sentrale strøk med tett 
arealutnyttelse, mange 
arbeidsplasser og 
boliger nær kollektiv-
knutepunkt.  For at en 
infrastrukturinvestering 
skal gi god effekt på 
arbeidsmarkedet, bør 
følgende forutsetninger 
være på plass: Infra-
strukturen må ha vært 
en begrensende faktor 
for vekst (f.eks. for lang 
reisetid), næringslivet 
må ha ønske og kapasi-
tet til å ta ut gevinstene 
som reduserte transpor-
tulemper kan gi og de 
politiske rammevilkåre-
ne må være til stede. 

Note 32: Vedtatt plan-
program for «Regional 
plan for by- og regionsen-
terpolitikk 2017–2025».
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5.2.2 Bo- og arbeidsmarkedsregioner  
(BA-regioner) i Nordland i 2014
BA-regionene dannes med utgangspunkt i fem regiontyper. 
Disse er storbyregioner, mellomstore byregioner, småbyre-
gioner, småsenterregioner (bygdesenterkommuner) og 
spredtbygde områder. Innenfor hver av disse er så kom-
munene gruppert i BA-regioner. I NIBR-rapport 2013:133, 
blir alle kommuner med minst 10 prosent pendling lagt til 
et senter når reisetiden er under 75 minutter én veg.34 Se 
også tabell 3 i planen. 

NIBR har gjennom sine analyser i rapport 2013:135, 
kommet fram til at bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt 
disse ti sentraene omfatter til sammen 26 kommuner. De 
øvrige 18 kommunene i  Nordland danner enten egne 
BA-regioner eller tilhører Harstad BA-region.

De ti bo- og arbeidsmarkedsregionene har en samlet 
folkemengde på 208 224 personer (eksklusiv  Gratangen 
i Troms fylke). Dette tilsvarer 85 % av folkemengden 
i  Nordland. Trekker vi inn sysselsettingen omfatter de ti 
bo- og arbeidsmarkeds regionene 87 % av alle sysselsatte 
med arbeidssted i Nordland.

5.2.3 Utfordringer
Utvide BA-regionene gjennom bedre  
og/eller kortere veiforbindelse
Beslutninger og prioritering i nye, eller utbedring av eksi-
sterende, veiforbindelser skjer via NTP- og RTP-pros-
essen. Endelig vedtak om investering skjer via vedtak 
i Stortinget og Fylkestinget. Staten, gjennom Nasjonal 
transportplan, planlegger og investerer i vegprosjekter 
som både vil gi raskere og bedre fremkommelighet langs 
Europaveiene og riksveiene, mens fylkeskommunen har 
ansvaret for fylkesvegnettet.

I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 
2018–2027, blir det gitt en oversikt over en lang rekke 
vegprosjekter som vil bidra til å redusere kjøretiden 
og fremkommeligheten, både for person transporten 
og næringslivet.  

I strategi- og analysedokumentet som ble presentert 
i februar 2015, ble robuste regioner og effektive korridorer 
foreslått som en av fire hovedsatsingsområder.  Her viser 
de til at robuste regioner med god vekstkraft krever både 
et godt transporttilbud internt i arbeidsmarkedsregionene 
og gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og 
internasjonalt.36

Gjennom Nasjonal transportplan finner vi både 
investeringsprosjekter som fjerner flaskehalser i by- og 
sentrumsområder, og større streknings utbygginger som 
binder sammen regioner med bedre vegstandard og kort-
ere kjøretider. Kortere kjøretid vil skape bedre betingelser 
for regionforstørring i den enkelte arbeidsmarkedsregion. 
Like viktig er det at disse investeringene vil bidra til å bedre 
næringslivets transportbehov og redusere avstandskost-

nadene. De pågående investeringsprosjektene i Salten-
regionen, Helgeland sør og -nord, Hålogalandsvegen og 
Hålogalandsbrua, vil alle bidra til disse målsettingene.

Større investeringsprosjekter som har betydning for 
regionforstørring i Nordland:
Hålogalandsbrua vil, når den er ferdig, korte reise tiden 
nord for Narvik med rundt 20 minutter. Både Hålogalands-
brua og Hålogalandsvegen vil knytte våre byregioner i nord 
tettere sammen og skape økt muligheter for pendling – 
innen og mellom regionene. I Statens vegvesens omtale 
av Hålogalandsvegen, blir det vist til at hensikten med 
prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redu sere 
reise tiden på E10/rv.85/rv.83 mellom Sortland, Harstad og 
Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tettere 
sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling 
og regional utvikling. 

Dersom E10 mellom Fiskebøl og Å i Moskenes 
bygges ut i henhold til anbefalt forslag i KVU; Konsept-
valgutredning E10 Fiskebøl – Å, avgitt september 2015, 
vil kjøreavstanden på E10 gjennom Lofoten bli redusert 
med 24 km. På strekningen Fauske – Narvik er det lagt 
fram to KVUer ( Mørsvikbotn-Ballangen og Megården- 

Definert regionsenterkommune Regionsenter Kommuner i BA-regionen

Brønnøy Brønnøysund Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad

Alstahaug Sandnessjøen Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord

Vefsn Mosjøen Vefsn, Grane

Rana Mo i Rana Rana, Hemnes

Fauske Fauske Fauske, Sørfold, Saltdal

Bodø Bodø Bodø, Gildeskål

Narvik Narvik Narvik, Ballangen, Evenes*, Gratangen i Troms

Vestvågøy Leknes Vestvågøy, Flakstad

Vågan Svolvær Vågan

Sortland Sortland Sortland, Hadsel, Øksnes, Bø

*) Evenes er tillagt Narvikregionens BA-region. Evenes har størst pendling til Narvik – 8,7 % i 2014.

Tabell 4: BA-regioner i 
Nordland med utgangs-
punkt i de definerte byer/
regionsentrene

Note 33: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
Note 34: Gundersen 
og Juvkam, 2013. 75 
minutter kan gjelde som 
en grense mot ukepend-
ling. Pendlingsstatistikken 
viser alle som har en 
jobb i en annen kommune 
enn bostedskommunen 
(Kilde SSB).  
Note 35: Gundersen og 
Juvkam, 2013. 
Note 36: Utfordringer 
for framtidens transport-
system; Hovedrapport fra 
analyse- og strategifasen, 
25. februar 2015.
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Mørsvikbotn) som begge reduserer kjøretiden og gir en 
vesentlig bedre fremkommelighet. 

Åpningen av Toventunnelen på Helgeland (fv. 78) 
høsten 2014, har skapt en ny situasjon ved at reiseavstan-
den med bil mellom Sandnessjøen og Mosjøen er redusert 
til 62 km eller 57 min. Dette åpner for en sterkere arbeids-
markedsintegrasjon i første rekke mellom Sandnessjøen, 
Mosjøen og Mo i Rana, men også øykommunene utenfor 
Sandnessjøen. 

Dersom det i henhold til KVU fv. 17  Brønnøy-Alstahaug, 
Forbindelsene Dønna, Herøy og Vega, avgitt 9. februar 
2015, bygges tunell mellom Sandnessjøen og Herøy, vil 
dette redusere pendlingstiden fra Herøy til  Sandnessjøen 
fra 56 min til 21 min. Pendlingstiden fra Dønna til 
 Sandnessjøen endres ikke. Pendlingstiden vil fortsatt bli 
rundt 55 min. 

Tilrettelegging for pendling via  
jernbane der dette er mulig
I Nordland har vi et pendlertilbud med tog mellom  Rognan 
og Bodø. Statistisk Sentralbyrås pendlingsstatistikk viser 
en jevn økning i antallet som pendler på strekningen Bodø 

– Fauske og Saltdal. Det positive er at pendlingen øker 
begge veier.  

Pendlingstallene sier ikke noe om antallet som dag-
pendler med tog mellom Saltdal – Fauske og Bodø. Det 
er åpnet nye togstopp på strekningen mellom Bodø og 
Fauske, noe som er en klar indikasjon på at flere benytter 
seg av dette tilbudet til/fra arbeid. For å øke omfanget er 
det også viktig å utvikle et felles takstsamarbeid mellom 
ulike transporttilbud.

Det er igangsatt en analyse av muligheten for å legge 
til rette for et pendlingstilbud med tog på strekningen mel-
lom Trofors – Mosjøen og videre til Mo i Rana. Reisetiden 
med tog mellom Mosjøen og Mo i Rana er i dag på 68 min. 
Mellom Trofors og Mosjøen er reisetiden med tog 29 min.

Forholdene bør ligge til rette for en attraktiv pendlings-
rute - begge veier mellom Grane –  Mosjøen – Mo i Rana.  
Det må i denne sammenheng vurderes om reisetiden kan 
kuttes ned med dagens infra struktur eller om det er behov 
for utbedringer.

Bedre tilrettelagte hurtigbåtforbindelser
Nordland fylkeskommune har i dag under utredning et 
nytt samferdselskart for Nordland som omfatter hurtig-
båt- og fergetilbudet i fylket37. Ingen av øykommunene 
som i dag danner en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, 
vil kunne få endret status via nye ruteopplegg. Pr. i dag 
 finner vi hovedtyngden av dagpendling med hurtigbåt 
mellom Vega/Brønnøy, Herøy og Dønna/Sandnessjøen 
og  Gildeskål/Bodø. Når potensialet for pendling er begren-
set, og dermed også potensialet for regionforstørring, blir 
tiltak som bidrar til å gjøre kommunene mer attraktive for 
arbeids takere og næringsliv viktig. For næringslivet blir det 
å sikre pålitelighet og sikkerhet i transporten av gods på 
ferge viktig. For befolkningen er tilgangen på et reisetilbud 
for å sikre god tilgang på offentlige og private tjenester 
viktig.  Det er viktig å ha med seg at godstransporten og 

personreiser, i mange tilfeller etterspør ulike krav til korre-
spondanse med andre transportsystemer.

Næringslivet og større BA-regioner i Nordland
NTP og RTP har et spesielt fokus på hvordan en kan bedre 
næringslivets transportbehov i Nordland. Næringslivets 
nytte av samferdselsinvesteringer kan grovt sett deles 
i direkte og indirekte nytte.38

Med direkte nytte tenker vi på reduserte transport-
kostnader og økt pålitelighet i framføring av både 
innsatsfaktorer og produkter. Indirekte nytte kan være 
økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft og produktivitets-
gevinster som følge av dette.

De direkte, kortsiktige effektene av samferdsels-
investeringer er relativt enkle å beregne innenfor 
dagens transportmodelltankegang, med unntak av 
effektene som følge av økt pålitelighet. De indirekte 
virkningene er langt vanskeligere å beregne.

Om regionforstørring sett fra næringslivets side 
oppsummer de som følger:

Den konklusjonen vi til en viss grad kan trekke, er at 
det ser ut til at god tilgang på arbeidskraft innenfor 
rimelig pendlingsavstand kan være en av faktorene som 
bidrar til økning i arbeidsplasser. Dette impliserer en 
viss styrking av hypotesen om at regionfor størring vil 
kunne gi en vekstimpuls for næringslivet. Mer full-
stendig innsikt i årsakssammenhenger og samspill med 
andre faktorer vil kreve mer detaljerte data og mer om -
fattende  analyser.

Denne konklusjonen viser at det kan være vanskelig 
å angi hvor stor effekten er. 

I de senere årene, har vi fått en økt fokus på at de 
tradisjonelle kost/nytteanalysene, ikke er tilstrekkelig for 
å ta beslutninger om prioritering og igangsetting av større 
samferdselsinvesteringer. Behovet for å gjennomføre til-
leggsanalyser, hvor næringslivets verdiskaping trekkes 
eksplisitt inn, synes å bli mer allment akseptert. I plan-
programmet er det satt fokus på dette. I forbindelse med 
KVU – Fv. 17 mellom Sandnessjøen og Brønnøysund, har 
Menon39 utarbeidet er slik tilleggsanalyse. 

Nordland er et stort eksportfylke innen sjø matnæringen 
og tungindustri/prosessindustri40. Regi on forstørring og 
tilrettelegging for bedre fremkommelighet og reduserte 
avstandskostnader, må sees i sammenheng.

5.2.4 Bo-, arbeids- og serviceregioner
Forskjellen på BA-regioner og BAS-regioner er service-
begrepet som henspeiler seg på hvordan befolkningen 
og næringslivet i en distriktskommune dekker opp sine 
tjenestebehov. 

En måte å operasjonalisere BAS-begrepet på, er 
å ta utgangspunkt i regionrådsinndelingen. Det fleste 
omfattende samarbeidsordningene er etablert rundt 
regionrådene som er bygd på et allment politisk og for-
valtningsmessig samarbeid mellom medlemskommunene. 

I fylkestingets vedtak om en framtidig by- og region-
senterpolitikk, er det satt fokus på ti byer. Ved å ta utgang-
spunkt i disse øker vi antall BAS-regioner fra syv til ti. 
På denne måten oppnår en å inkludere det som anses 

Note 37: Bakgrunnen for 
utredningen er at Nord-
land fylkeskommune må 
redusere det samlede tje-
nestetilbudet etter 2019 
med 283 mill. kr. pr. år. 
På grunn av usikkerheten 
knyttet til fordelingsnø-
klene i inntektssystemet, 
er den politiske prosessen 
knyttet til prosjektet 
utsatt til 2017.
Note 38: Aarhaug m.fl., 
2014.
Note 39: Analysen vil bli 
lagt fram for Fylkestinget 
i oktober 2016, samtidig 
med forslag til strategisk 
del i «Regional transport-
plan» (RTP) 2018–2029. 
Note 40: Transport-
utvikling, 2015.
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som byenes omland. Uansett hvordan vi forholder oss til 
BAS-begrepet, er det viktig å erkjenne at befolkningen og 
næringslivet i omegnskommunene etterspør servicetje-
nester fra flere sentra avhengig av hvilken type tjenester 
det er som etterspørres.  

For at BAS-begrepet skal ha en mening må en BAS-re-
gion defineres ut fra den reisetiden en person er villig til 
å ha for å få dekt sine tjenester. Reisetiden kan her være 
på alt fra 120 til 180 minutter. Dette betyr at en person 
kan i mange tilfeller velge mellom flere sentra, og forholde 
seg til ulike BAS-regioner. I og med at det kan være van-
skelig å definere BAS-regionene på en entydig måte, vil 
det ikke være hensiktsmessig med en fast definisjon av 
BAS-regionen.

5.2.5 Analyse
Kunnskapsgjennomgangen i denne saken viser at rundt 
85 % av befolkningen i Nordland, bor innenfor bo- og 
arbeidsmarkedsregioner dannet rundt våre ti byer. Av de 
102 000 sysselsatte som jobber i disse bo- og arbeids-
markedsregionene, er det rundt 85 % som bor og jobber i 
samme kommune. Statistisk Sentralbyrås pendlingsstatis-
tikk viser at Nordland er det fylket som har lavest samlet 
inn og utpendling over fylkesgrensen. Det er vanskelig 
å dokumentere årsaken til dette, men en mulig virkning 
kan være at flere velger å flytte over fylkesgrensene. I en 
analyse gjennomført av Telemarksforsking41, konkluderer 
de med at alle regionene i de tre nordligste fylkene har 

lav arbeidsmarkedsintegrasjon. Det pekes på tre mulige 
forklaringer – lang avstand mellom omegnskommune og 
sentra, tilbøyeligheten til å pendle avtar med reisetiden og 
at det kan være forskjeller i pendlingsvilligheten.

BAS-begrepet er en utvidelse av BA-regioner, ved 
at en også vektlegger hvordan befolkningen og nærings-
livet i omegnskommunene får dekt sitt behov for offent-
lige og private tjenester på raskest og enklest måte. 
Reisemuligheter og reisetid blir viktige parametere når 
BAS-regioner defineres. Dette er særlig viktig for kyst-
befolkningen, hvor kommunikasjonene må baseres inklu-
dere båt og/eller ferge. 

Ved å ta utgangspunkt i BAS-begrepet, blir det vik-
tig med en «vinn-vinn»-situasjon mellom regionsenter og 
omegnskommunene. Dette må skje både ved at veksten 
i våre regionsentra/byer gir positive næringsmessige 
ringvirkninger i omegnskommunene, eller at samferd-
selsløsninger utformes slik at det muliggjør økt pend-
ling til sentra. Likeledes må samferdselsløsninger som 
bidrar til regionforstørring, også bidra til best mulige tran-
sportløsninger for næringslivet i distriktene.

Langs kysten og i mange omegnskommuner har vi vik-
tige næringer knyttet til ulike typer av naturressurser som; 
landbruk, fiskeri og havbruk, bergverk, næringsmiddel-
industri og reiseliv. Disse næringene yter betydelige bidrag 
til fylkets og landets samlede verdiskaping og eksport. Alle 
disse næringene etterspør en samferdsels- og kommuni-
kasjonsmessig infrastruktur som stimulerer og støtter opp 

Note 41: Vareide, K., 
2012.

Leknes.
Foto: Erik Veigård.
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under det utviklingspotensialet som disse næringene har 
i fylkets mange distriktskommuner. Samtidig ser vi at de 
samme næringene i økende grad etterspør arbeidstakere 
med høyere utdanning. I NOU 2011:3; Kompetansearbeids-
plasser – drivkraft for vekst i hele landet42 drøftes blant 
annet sammenhengen mellom økonomisk vekst og infra-
struktur, og her konkluderes det med at regionforstørring 
er viktig for å utvikle robuste arbeidsmarkeder som har 
større bredde og dybde i jobbtilbudet for høyere utdanning.

I et næringsperspektiv er det viktig ikke bare å se på 
regionforstørring mellom senter og omegnskommuner. 
Like viktig er det å få utviklet en best mulig infrastruktur 
mellom regionsentrene. I tran sportetatenes oppsummer-
ing av analyse- og strategi fasen avgitt våren 201543, ble 
robuste regioner og effektive korridorer foreslått som en 
av fire hovedsatsingsområder i NTP 20182029. De viser 
her til at robuste regioner med god vekstkraft, krever både 
et godt transporttilbud internt i arbeidsmarkedsregionene 
og gode forbindelser til andre regioner, landsdeler og inter-
nasjonalt. Rapporten berører også fylkesvegenes betyd-
ning. Her heter det: 

Fylkesveger knytter mindre geografiske områder 
sammen og er ofte en avgjørende første og siste lenke 
for godstransport. Fylkesvegnettet spiller dermed en 
sentral rolle i regional utvikling. Det er viktig at disse 
vegene gir forutsigbarhet og tilgjengelighet for god-
stransport og pendlere.

5.3 Mål – strategier
Nedenfor er det formulert hovedmål og to delmål for temaet 
regionforstørring. Når det gjelder strategier knyttet til mål-
setningene, vises det til RTP for Nordland 2018–2029. 
Strategiene knyttet til kollektivtransport og infrastrukturut-
bygging i RTP vil være førende for, og vil bygge opp under, 
disse målformuleringene:

Handlingsprogrammet til Regional transportplan 
 Nordland (RTP) er også handlingsprogram for de deler av 
denne planen som omhandler regionforstørring. Innholdet 
er derfor det samme. Handlingsprogram til Regional tran
sportplan Nordland 2018 – 2029 skal etter planen vedtas 
juni 2017.

Mål: Bo- og arbeidsmarkeds- og service-
regioner skal utvikles og forstørres

Delmål:
• Arbeide for økt klimavennlig dagpendling innenfor 

bo- og arbeidsmarkedsregionene 
• Reduksjon i reisetiden mellom regionsentre og 

omlandet (omlandet kan også være et annet 
regionsenter) Note 42: NOU 2011:3. 

Note 43: Utfordringer 
for framtidens transport-
system; Hovedrapport fra 
analyse- og strategifasen, 
25. februar 2015.

Sandnessjøen.
Foto: Hans Petter 
 Sørensen,  
www.faroutfocus.no 
(Alstahaug kommune)
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SENTRALE BEGREPER

By – Hva er det? 
Byen har tradisjonelt vært definert ut fra sin status som by 
og sine privilegier knyttet til produksjon og handel. I dag er 
bydefinisjonen nærmere knyttet til byens størrelse, form og 
funksjon. Byer har preg av fortetting og sentralisering av 
befolkning og funksjoner, og en høy grad av økonomisk og 
kulturell aktivitet. Byen er i sin natur mangfoldig og hetero-
gen, kulturelt, sosialt og funksjonelt. Fra 1960-tallet av har 
byen utviklet seg i pakt med tilgjengeligheten og friheten 
som bilen gir, noe som har resultert i omfattende byspred-
ningen omkring små og store byer. Dette innebærer at det 
kan være vanskelig å trekke klare skiller mellom by og land. 

Bypolitikk 
Et viktig mål for en bypolitikk vil være å gi rammer og ret-
ninger for løsning av byens overordnede utfordringer, som 
å sikre høy livskvalitet for størst mulig andel av befolknin-
gen. En av hovedutfordringene er å sørge for at bypolitik-
ken i større grad samordner sektorinteresser fremfor at 
disse styrer byenes utvikling. En bypolitikk bør verne om 
og styrke det som er særegent og verdifullt ved byen. Dette 
omfatter både det fysiske bymiljøet og sosiale og kulturelle 
rammer for byliv. Det er i byene mange av fremtidens klima, 
miljø og velferdsutfordringer kan løses gjennom god areal-, 
bolig og transportplanlegging. 

Bykommune 
Med bykommune menes kommunen byen ligger i. For Nor-
dland omfatter dette følgende 10 kommuner: Vågan, Vest-
vågøy, Sortland, Narvik, Bodø, Fauske, Rana, Alstahaug, 
Vefsn og Brønnøy. 

Bygrense 
En bygrense angir et avgrenset område av bykommunen. 
Innenfor bygrensen finner vi sentrale handel- og næring-
sområder, ofte en historisk bykjerne, og sentrale bydeler 
med boligområder og rekreasjonsområder. Bygrensen er 
som regel definert i kommuneplanens arealdel. 

Bysentrum 
Bysentrum er normalt oppfattet som byens hjerte. Dette 
kan enten være en byhistorisk sentrum eller der byen har 
størst samling av fellesfunksjoner som handel, offentlige 
bygg, administrasjonssenter etc. I kommuneplanens are-

aldel brukes ofte bysentrum og bykjerne om hverandre. 
Dette området blir da definert til å ha en særlig sentrums-
funksjon, og legges derfor til grunn i regional planbestem-
melse om etablering av kjøpesentre (fylkesplanens kap 7). 

Bydel 
En bydel kan være en eksakt avgrenset administrativ enhet 
innenfor en by, men kan også være et område av byen 
som i kraft av sin enhetlige utforming, sin lokalisering i 
landskapet, sin spesielle historie eller liknende, gjør det 
mulig å skille området fra andre omkringliggende områder. 
Det kan lages overordnede planer (kommunedelplaner) for 
en bydel med rammer for utvikling. 

Bykvalitet 
Byens kvaliteter beskriver både opplevelsen av byen og 
hva den har å tilby til den som bor, besøker eller arbeider 
i byen. Mangfold, korte avstander mellom offentlige 
funksjoner og tjenester, handel- og kulturtilbud og folkeliv, 
samt attraktive byrom og bygninger er kvaliteter vi gjerne 
forbinder med en god by. En tett by skal oppleves som nær 
og tilgjengelig. Grønne parkområder og tilrettelegging for 
sykling og gående er kvaliteter som gjør byene både mer 
attraktive og helsefremmende. Byens historiske kulturmiljø 
og bygningsarv vil ofte være et verdifullt element i byens 
selvforståelse og identitet. 

Byvekst 
Byer vokser som resultat av at det bor flere folk i byene 
og færre personer i hver enkelt husholdning. Tilgang til 
privatbil har i tillegg gjort at bolig, arbeidsplass og han-
del kan lokaliseres uavhengig av hverandre. Byveksten 
har på bakgrunn av denne utviklingen i stor grad foregått 
gjennom byspredning siden 1960-tallet. Det er allment 
akseptert at dette ikke er en bærekraftig byutvikling, og 
at byveksten bør styres inn mot sentrale byområder og 
kollektivknutepunkt. I denne sammenhengen vil fortetting 
av eksisterende bystrukturer og valg av transportløsninger 
være viktige virkemidler. 

Bærekraftig utvikling
Her menes en utvikling som tilfredsstiller dagens behov 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til 
å tilfredsstille sine. 
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Nyskaping
Se innovasjon

Urbanisme
Livet i byen blir ofte omtalt som urbant, i motsetning til livet 
utenfor byen som kan betegnes som ruralt. Urbanisme er 
et begrep som i denne sammenhengen skal forstås som 
planlegging knyttet spesifikt til byen og til det å bo i en by. 
Urbanitet knyttes til egenskaper som tetthet, sentralitet og 
nærhet. Det urbane liv blir ofte assosiert med muligheten 
til å bo og leve i et samfunn preget av mangfold, og det 
å kunne opptre på en offentlig arena frakoblet rollen som 
privatperson. 

Regionsenter 
Et regionsenter er en by med betydning for flere kommuner 
i regionen. Det har de fleste vanlige offentlige og private 
servicefunksjonene som dekker handels- og tjenesteom-
landet til en eller flere kommuner. Stedet har kultur-, under-
holdnings- og rekreasjonstilbud, samt kollektivtilbud og 
fungere som knutepunkt i regionen . 

Bo- og arbeidsmarkedsregion 
Inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA) er 
basert en rekke kriterier. Utgangspunkter er en senterkom-
munesom tillegges et omland ut fra nivået på innpendling 
10% eller mer) og reiseavstanden (inntil 75 minutter en 
vei) til nabokommunen. I noen sammenhenger benyttes 
begrepet bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS). 

Regionforstørring 
Med regionforstørring menes utvidelse og styrking av 
lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud. Regionforstør-
ring innebærer at de funksjonelle regionene blir større, og 
måles vanligvis som økt pendling .

Vekstkraft 
Begrepet vekstkraft kan enten beskrive potensiale for 
økonomisk utvikling eller det kan knyttes til styrken og/
eller tempoet i veksten.

Innovasjon
Innovasjon kan defineres som å bringe nye produkter, pro-
sesser eller organisasjonsformer i markedet (Oslo man-
ualen, OECD 2005).

Regionalt innovasjonssystem
Med begrepet regional innovasjonssystem mener vi de 
aktører og aktiviteter som påvirker læring, kunnskapsut-
vikling og innovasjon i en bransje eller i en bedrift i en 
region. Dette kan være gjennom arbeidsmarked, anvendte 
forskningsinstitusjoner, forretningsmessig tjenesteyting og 
service, lokal kultur mv. For å kunne kalle det et innovas-
jonssystem må det være kontakt og utveksling av infor-
masjon, ideer og kompetanse mellom de ulike aktørene. 
Et innovasjonssystem til en bedrift kan bestå av kunder, 
FoU-miljø, konkurrenter og immitatorer, finansieringskilder, 
offentlige myndigheter, arbeidstakeres kompetanse, 
leverandører og stedsspesifikke forhold.

SWOT 
SWOT er en forkortelse for en metode for å kartlegge 
styrker, svakheter, muligheter og hindringer for et gitt 
område. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.
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VEDLEGG SWOT

Vekstkraft
Byene i Nordland har forskjellig næringsstruktur. Imidlertid 
er det noen felles muligheter, svakheter, trusler og styrker.

Muligheter
• Økt fokus på byene gir muligheter i seg selv
• Bedre samarbeid internt og med nabo kommuner 

kan gi tilgang på areal som vil kunne gi vekst i 
regionen

• Restrukturering innen offentlig og privat sektor kan 
gi mulighet for nye arbeidsplasser

• Økt nasjonalt og internasjonalt fokus på 
nordområdene

Svakheter 
• Svakt utviklede arenaer for innovasjon  

i flere av byene
• Mange utviklingsprosjekter er  

ukoordinerte med hverandre
• En del regionale lokaliseringskamper  

vanskeliggjør utviklingsprosesser
• Svak innovasjons- og gründerkultur
• Bodø som fylkeshovedstad står svakt  

blant øvrige byer i Nordland
• Svak kommuneøkonomi og mindre  

regionale utviklingsmidler vanskeliggjør brede 
satsinger

• Lite FoU og utdanning innen teknologi  
på høyt nivå utenfor Ofoten

• De videregående skolene er lite integrert  
i byenes vekstarbeid

Trusler 
• Mangel på kvalifisert arbeidskraft 

innen nye næringer
• Omorganiseringer i privat og offentlig 

virkskomet gjør at flere arbeidsplasser  
flytter ut av fylket

• Konservative næringsmiljø i byene
• Kommunene fokuserer enda sterkere på lovpå-

lagte områder og overlater  
vekstkraft til andre

Styrker
• Mye privat næringsliv som  

er internasjonalt rettet
• Sterke industrimiljø i flere byer
• Jernbanen knytter store deler  

av Nordland sammen
• To universitet har strategisk viktige  

funksjoner i byene i Nordland 
• Mange festivaler og kulturinstitusjoner  

øker byenes tiltrekningskraft

Attraktivitet 

Muligheter
• Bred mobilisering blant lokale aktører 
• Fra reaktiv til proaktiv planlegging 
• Visjoner og strategier med bred forankring 
• Raske resultat 

Svakheter 
• Store avstander 
• Få mennesker 
• Flere eldre og færre unge 
• Mangel på arbeidskraft og arbeidsplasser  
• Myter om småbyen 

Trusler 
• Bilbasert planlegging 
• Avhengig av investeringer og frykten  

for å få nei 
• Manglende langsiktig planlegging 
• Å holde fast ved det gamle framfor  

å skape nytt 

Styrker
• Sterk tilhørighet 
• Lokal stolthet 
• God oversikt over aktører i byutviklingen 
• Stor grad av tillit 
• Mange frivillige 
• Nærhet til natur 
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Handlingsprogram 2017
Regional plan for by- og  
regionsenterpolitikk 2017–2025



Dette er et handlingsprogram til en regional plan, som skal  rulleres. Vi ønsker 
å synliggjøre at arbeidet er sektorover gripende og invol verer flere parter enn 
Nordland fylkes kommune. Dette er vist i kolonnen «samarbeidspartnere». 

Forkortelser
FL: Fylkesadministrasjonens ledergruppe
FM: Fylkesmannen i Nordland
IN: Innovasjon Norge
KOMM: kommune
NAL: Norske Arkitekters Landsforbund 
NFK: Nordland fylkeskommune
RTP: Regional transportplan Nordland
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1 Generelle  
strategier og tiltak
De generelle strategiene og tiltakene gjelder for alle temaene i planen.

Strategier:
• Øke kunnskapen om by – og regionsenterutvikling
• Styrke samordning og samarbeid om by- og regionsenterpolitikk i Nordland

VISJON: Nordland skal ha kompakte,  
bærekraftige og innovative byer

Tiltak Samarbeids partnere

1. Etablere felles møtepunkt for de ti byene i Nordland KOMM, reg.stat.

2. Tema på regional plankonferanse 2017 FM, Husbanken

3. Vurdere og følge opp råd og anbefalinger fra Faglig råd for bypolitikk

4. Arrangere konferanse om by- og regionsenterpolitikk for byer av vår størrelse

5. Etablere team på tvers av avdelingene i Nordland fylkeskommune

6. Sikre at målene i by- og regionssenterpolitikken følges opp i utformingen av 
andre regionale planer og strategier, jf. regional planstrategi

7. Vurdere å opprette et byforskningsprogram
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2 Vekstkraft
Mål 1: Utvikle byene i Nordland som innovasjonssentre

Strategier:
• Utvikle nettverk og møteplasser for gründere og etablerte bedrifter
• Videreutvikle samarbeidsarenaer for næringsliv og utdanning
• Smart byutvikling skal stimulere til grønn og bærekraftig næringsutvikling

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Utvikle gründersatsing i hver by
Inkubator, næringshage, 
KOMM, IN

2. Motivere til etablering av gründernettverk Gründere, KOMM, IN

3. Utvikle Business angels nettverk i byene i Nordland Finansielle investorer, IN

4. Motivere byene til å ta i bruk metodikk fra EU sin satsing på smarte  
byer og smart spesialisering. Synliggjøre muligheter for næringsutvikling  
i det grønne skiftet

KOMM, næringsliv

5. Utvikle attraktive møteplasser for samarbeid mellom næringsliv,  
offentlig sektor og kunnskapsmiljø

Kunnskapsmiljø, KOMM

6. Arbeide sammen med offentlige aktører for å finne fram til hvilke muligheter 
som ligger i gjeldende regelverk for økte lokale og regionale innkjøp

Andre offentlige aktører

7. Teste ut virkemidler som kan bidra til mer næringsrettet  
utdanning og forskning

Næringsliv, kunnskapsmiljø

8. Revitalisere forum for kompetanse og arbeidsliv på fylkesnivå -  
få god sammenheng i kompetanse- og arbeidslivspolitikken

Næringsliv, KOMM, NAV, 
Opus, næringshager og andre

9. Bidra til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet  
for ei mest mulig framtidsrettet og relevant utdanning

10. Utvikle regionale og lokale partnerskap for kompetanse mellom  
offentlige og private aktører

11. Kartlegge behov, mobilisere til kompetanseutvikling og tilrettelegge for at 
utdanningsaktører leverer opplæring i samsvar med behovet i arbeidslivet
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Mål 2: Gjøre byene i Nordland attraktive som etableringssteder  
for nye offentlige og private arbeidsplasser

Strategier:
• Utvikle kompetanse som nye bedrifter og foretak vil ha behov for
• Markedsføre byene i Nordland som etableringssteder

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Opprette et nettverk som skal jobbe med å øke kompetanse om å tiltrekke 
nye bedrifter og offentlige aktører til byene, og teste ut måter å synliggjøre 
byene som lokaliseringssteder

Eksterne

2. Analysere kompetansefortrinn Eksterne

3. Analysere kompetansebehov dersom en skal tiltrekke seg visse typer 
oppgaver/arbeidsplasser

KOMM og eksterne

4. Avklare den enkeltes bys ambisjonsnivå for å tiltrekke seg nyetableringer KOMM

5. Kartlegge aktører som vurderer å flytte ut sin virksomhet Eksterne

6. Lage informasjonspakker om byene i Nordland som kan brukes som mar-
kedsføringsmateriale overfor nasjonale myndigheter og andre nasjonale/
internasjonale aktører

KOMM
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3 Attraktivitet
Mål 1: Byene i Nordland skal ha kompetanse og forståelse for  
by- og arealplanlegging som verktøy i byutvikling

Strategier:
• Bygge kunnskap og kompetanse om bærekraftig byplanlegging regionalt og lokalt
• Styrke medvirkning i byplanprosesser lokalt og regionalt gjennom tilgjengeliggjøring av  

planrelevant informasjon og gode prosesser
• Styrke grunnlaget for en klimavennlig og bærekraftig byutvikling i Nordland gjennom regional arealpolitikk

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Etablere nettverk for byplanlegging i Nordland

2. Bidra til utvikling av kompetansestrategi for byutvikling  
(politikeropplæring, workshop, studiereiser o.a.)

KOMM, NAL

3. Byromseminar Leknes 2017 Vestvågøy kommune

4. Byromseminar Fauske 2018 Fauske kommune 

5. Byromseminar Svolvær 2019 Vågan kommune 

6. Bidra til at en av byene deltar i internasjonal arkitektkonkurranse  
i samarbeid med Europan Norge

7. Styrke digital kommunikasjon i byplanleggingen gjennom  
brukervennlige nettsider (tjenestedesign)

KOMM

8. Utvikle kart- og statistikkløsninger som gjøres  
tilgjengelige for kommunene i byplanleggingen

FM, Statens kartverk

9. Utvikle mal for handelsanalyse til bruk for kommunene og private tiltaksha-
vere med differensierte krav, avhengig av størrelse og lokal kontekst

10. Utarbeide forskningsbasert kartlegging av sentrumsavgrensing i de ti 
regionsentrene

11. Inkludere målene i bypolitikken i rullering av  
fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer

12. Utarbeide gode råd for byplanlegging i Nordland med vekt på  
god sentrumsutvikling for ulike grupper, særlig barn og eldre
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Mål 2: Økt mangfold og sosial bærekraft

Strategier:
• Styrke samarbeidet mellom sivilsamfunnet, næringslivet, offentlig sektor og  

forsknings- og undervisningssektoren  
• Tilrettelegge for deltakelse og inkludering i byutviklingen

Mål 3: Byene i Nordland skal være gode å bo i og verd å besøke

Strategier:
• Gode og trygge nærmiljø tilrettelagt for gående og syklende
• Styrke og bygge videre på byenes identitet, særpreg og gode omgivelseskvaliteter
• Bidra til et bredt og mangfoldig tjeneste- og kulturtilbud i byene
• Variert boligtilbud med bokvalitet i bysentrum

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Bidra til at universitetene blir mer synlige i byene

Bodø og Narvik kommune, 
Nord universitet,  
UiT campus Narvik

2. Ta i bruk frivillig sektor som ressurs i byutviklingen KOMM

3. Styrke bymessige kvaliteter og sosial bærekraft gjennom satsningen på  
helsefremmende bo- og nærmiljø 

Vestvågøy, Bodø,  Narvik, 
Vefsn og  Alstahaug kommune 

4. Utvikle rollen som vertskap for innbyggere, tilflyttere og  
besøkende i tilfyttingsprosjektets pilotkommuner

Pilotkommune

Tiltak Samarbeidspartnere

1. Etablere bilfritt sentrum i én eller flere av de ti byene KOMM

2. Bidra til at bibliotekene blir sentrale aktører i byutviklingen  
og gode møteplasser i byene

KOMM

3. Utrede krav til bokvalitet i bysentrum i Nordland Husbanken 

4. Jobbe frem pilot for elevboliger i videregående skole (SOS ungdomsby)

5. Bidra til at det kan utarbeides handlingsplan for syklende og gående for 
regionsentrene med klare mål om økte andeler gående og syklende som del 
av daglig transport

6. Bidra til at regionsentrene kan utarbeide plan for bynære turveger, stier, 
turløyper og ulike aktivitetsområder som del av kommunal 
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4 Regionforstørring
Handlingsprogrammet til Regional transportplan Nordland (RTP) er også handlingsprogram for de deler av denne planen som 
omhandler regionforstørring. Handlingsprogram til RTP skal etter planen vedtas juni 2017.

Mål: Bo- og arbeidsmarkeds- og serviceregioner skal utvikles og forstørres

Delmål:
• Arbeide for økt klimavennlig dagpendling innenfor bo- og arbeidsmarkedsregionene
• Reduksjon i reisetiden mellom regionsentre og omlandet (omlandet kan også være et annet regionsenter)
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NY E6 – NY BY
«MODERNE-URBANE- ATTRAKTIVE FAUSKE »

Regional plan for by- og 
regionsenterpolitikk 2017-2025

1



POLITISK OG ADMINISTRATIV - FORANKRING 

OG ORGANISERING

2

Formannsskapet

Bautaprosjekt 1

Samferdsel / samfunn og 
infrastruktur – utløse 

potensialet i byutviklingen

Bautaprosjekt 2

Attraktive Fauske –
byrommet og livskvalitet

Bautaprosjekt 3 

Vekst og innovasjon –

Nye moderne arbeidsplasser 
og næringsutvikling

Rådmann

Prosjektleder

Styringsgruppe 
og prosjekteier

Prosjektansvarlig

Koordinator



BAUTAPROSJEKT 1 - SAMFERDSEL / SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR –

UTLØSE POTENSIALET I BYUTVIKLINGEN

3

Arbeidsområde Tiltak / aktivitet Medspillere Kobling mot Regional plan
for by/regionsenterpolitikk

E6 og RV 80 - ut av 
sentrum – inn på 
NTP

• Lobbyvirksomhet mot nasjonale 
og regionale politikere

• Innsalg i Salten regionen og søke 
tilslutning og støtte

• Område/- detaljreguleringsplaner

Statens Vegvesen
Salten Regionråd
Nordland
Fylkeskommune
Nabo kommuner
Nasjonale politikere

4. Regionforstørring
2. Attraktivitet
3. Vekstkraft

Kollektiv trafikk • Saltenpendelen
• Buss Indre Salten til / fra Bodø. 
• Øke kollektivandelen 

Nordland 
Fylkeskommune
Nabokommuner i 
Indre salten og Bodø

4. Regionforstørring
• Arbeide for økt 

klimavennlig 
dagpendling innenfor 
Bo og arbeidsreg

• Reduksjon i 
reisetiden
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BAUTAPROSJEKT 2 – ATTRAKTIVE FAUSKE – BYROMMET OG 

LIVSKVALITET 

5

Arbeidsområde Tiltak / aktivitet Medspillere Kobling mot «Regional plan for 
by og regionsenterpolitikk»

Byens fysiske 
miljø og byen 
som sted
Fauske –
byen vår !

• Aktivitetspark for alle 
• Folkepark m/bystrand
• Videreutvikle strandpromenaden
• Utvikle byrommene – park / torg
• Bilfrie sentrumssoner
• Visualisere nye Fauske 2040

Innbyggere
Politikere
Lag/foreninger
Næringsliv
Gårdeiere

2.Attraktivitet
1. Byromseminar 
2. Utvikle kompetansestrategi

for byutvikling
3. Styrke digital 

kommunikasjon gjennom 
brukervennlig nettsider

Byen som 
kultur og  
handels-
senter

• «Gata» – moderne urban musikk 
festival

• Arrangement byen Fauske
• Etablere BID område
• Hotellprosjektet –

konferansebyen Fauske
potensialet  kultur / all-akthus

Kultur-
organisa-
sjoner
Næring og 
handelsliv

2.Attraktivitet
• Bilfri sentrum
• Utvikle vertskap
• Ta i bruk frivillig sektor som 

ressurs i byutviklingen

Ny moderne 
boformer –
Bokvalitet i et 
kompakt 
sentrum

• Revidert fremtidsretta arealplan –
2017

• «Rett vendt» bygningsmasse i 
sentrum

• Fortette og bygge i høyden 
• Legge føringer i detaljreguleringer

Innbyggere
Gårdeiere
Næringsliv
Planmyndighet
Husbanken
NFK

2.Attraktivitet
• Pilot for elevboliger 
• Utarbeide gode råd for 

byplanlegging i Nordland 
med vekt på god 
sentrumsutvikling for ulike 
grupper, særlig barn og eldre 



BAUTAPROSJEKT 2 – ATTRAKTIVE FAUSKE – BYROMMET 

OG LIVSKVALITET 

Arbeidsområde Aktivitet / tiltak Medspillere Kobling mot «Regional 
plan for by og 
regionsenterpolitikk»

Markedsføre Fauske 
som etableringssted 

• Opprette nettverk for å tiltrekke 
seg nye bedrifter 

• Lage infopakke som 
markedsførings-materiale

• Analysere kompetansebehov for å 
tiltrekke seg visse typer arb
plasser 

Politikere 
Næringsliv
Innbyggere
Offentlig 
sektor 

1.Vekstkraft
• Gjøre byene i 

Nordland attraktive 
etableringssteder for 
nye off og private 
arbeidsplasser

Styrke samarbeidet 
i Fauske-samfunnet 

• Frokostmøter Næringsforum
• samferdselskonferanse
• Faste samarbeidsmøter mellom 

sentrale aktører

Politikere 
Næringsliv 
Innbyggere
Offentlig sektor

2.Attraktivitet
• Utvikle attraktive 

møteplasser for 
samarbeid mellom 
næringsliv/off.sektor/
kunnskapsmiljø
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BAUTAPROSJEKT 3 – VEKST OG INNOVASJON – NYE MODERNE 

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSUTVIKLING

7

Arbeidsområde Aktivitet / tiltak Medspillere Kobling mot «Regional plan
for by og 
regionsenterpolitikk»

Industrietablering • Innsalg industriareal potensialet på 
Fauskemyrene

• Forskuttere og utvikle 
industriarealer

• Attraktiv pris strategi industriareal
• Den digitale kraftkrevende industri
• Mineraler

Grunneiere
Kommuner
Næringsliv
SVV
DIRMIN

3. Vekstkraft

Statlige og 
offentlige 
arbeidsplasser

• Identifisere og systematisk
kartlegge fortrinn

• Innsalg mot offentlige etater

Statlige og 
offentlige 
aktører

3. Vekstkraft
4. Regionforstørring

Forsterke 
«Knutepunktet 
Fauske»

• Utvidelse av godsterminal
• Arbeide for å få logistikk bedrifter til 

å etablere seg på Fauske
• Styrke Salten havn

Næringsliv
Bane Nord
NFK
SVV

3. Vekstkraft

Reiseliv og turisme • Destinasjon Salten
• Ta del i cruisetrafikk til Bodø
• Vintersportsbyen Fauske
• Nasjonalparker

Innbyggere
Frivillige org.
Næringsakt.

3. Vekstkraft

Innovasjon • Start Opp Salten –
grunderetablering og såkorn 
aktivitet

• Utvikling av eksisterende næring
• Helse

Region
Najonalt
VHSS
FVGS

Aktiv Ung

3.Vekstkraft
• Motivere til etablering av 

grûndernettverk.
• Bedriftsnettverk
• Kompetansebedrifter



NÆRINGSAREALER  SENTRUM
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• SAMARBEIDSPARTNERE:

- NORDLAND FYLKESKOMMUNE

- NÆRINGSLIVET

- SENTRALE VIRKEMIDDELAPPERAT

9

• Fauske kommune bevilget 1,5 mill for 2017
• Fullfinanssiering av prosjektet «Ny E6 – Ny By» inkl. 5-årig 

prosjektstilling
• Faglig veiledning og referansegrupper til bautaprosjektetene
• Kompetanseressurs i arbeidet med tiltakene

for prosjektleder og arbeidsgrupper



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6768     
 Arkiv sakID.: 17/1595 Saksbehandler: Evald Solbakken 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
041/17 Formannskap 02.05.2017 
030/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Forbedring stabilitet Farvikbekken - Tilleggskostnader prosjekt Vestmyra skole 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av Farvikbekken 
til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra skole – kr 8.882.000,- 
dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av Farvikbekken 
til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra skole – kr 8.882.000,- 
dekkes opp gjennom økt låneopptak.   
 

 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 
FOR- 041/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar orientering vedrørende påkrevd stabiliseringstiltak for sikring av Farvikbekken 
til etterretning. Ekstrakostnadene dette medfører for prosjektet Vestmyra skole – kr 8.882.000,- 
dekkes opp gjennom økt låneopptak.   

 
Vedlegg: 
28.04.2017 Grunnundersøkelse Muliconsult 18.11.2013 1347968 

28.04.2017 Tilleggsnotat - Skråningsstabilitet geoteknikk fra Mulitconsult 29.11.2013 1347969 

28.04.2017 Notat G-not 001 135008716 uavhengig kontroll Rambøll 24.06.2016 1347970 

28.04.2017 Notat G-not 002 135008716 uavhengig kontroll Rambøll 24.06.2016 1347971 

28.04.2017 Stabilitetsvurdering av utomhus, 5145638-RIG-NOT-06 Norconsult 
26.09.2016 

1347972 

28.04.2017 Forbedring av stabilitet 5145638-RIG07 Norconsult 1347973 
 
Sammendrag: 
 

Status for Farvikbekken 
Farvikbekken går gjennom ustabile leire-masser og i bekkeløpet foregår en kontinuerlig 
erosjon (bekken graver seg ned). 
 



Området har vært en sikkerhetsrisiko som har eksistert lenge, men nytt regelverk krever at 
sikkerheten økes. 
 
NVE har i eget prosjekt allerede utført oppgradering av det mest kritiske området av 
Farvikbekken fra Farvikveien(ved fotballstadion) og ned til Mølnveien. 
 
NVE har blitt forespurt om å bidra også på området ved Vestmyra Skole, men de har ikke 
tatt dette inn i sine prioriterte prosjekter. 
 
Det har de siste årene kommet stadig strengere regelverk angående sikkerhet for ras/skred, 
og de nye kravene til sikkerhet krever en ca. 10% forbedring av skråningen mot Vestmyra 
Skole. Det må dermed gjøres noe med Farvikbekken i dette området. 
 
Skråningen fra Farvikbekken mot boligområdet mot sør er ikke utredet, denne skråningen vil 
også bli forbedret mht. rassikkerhet hvis de anbefalte arbeidene utføres. 
 
Foreslåtte tiltak er beskrevet i vedlagte dokument «5145638-RIG07 – Forbedring av 
stabilitet  fra Norconsult av 24.1.2017». 
 
Tiltaket går hovedsakelig ut på å heve bekkeløpet, samt å sikre bekkeløpet for videre 
erosjon ved såkalt «plastring» med steinmasser. 
 

 
Saksopplysninger: 
 

Geotekniske grunnundersøkelser ifm bygging av Vestmyra skole 
Som del av det forberedende arbeid med å klargjøre skoletomta for bygging av nye 
Vestmyra skole ble det gjort grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger utført av 
Multiconsult. Det vises her til  rapport «Grunnundersølelse Multiconsult 18.11.2013» samt 
tilleggsnotat «Skråningsstabilitet geoteknikk, Multiconsult 29.11.2013». 
 

Det er også tidligere utført grunnundersøkelser på nabotomtene og resultatene av disse har delvis vært 
innarbeidet i rapportene fra Multiconsult. 
 
For selve skoletomta, dvs. der ny skolen er plassert, sier rapporten fra Multiconsult følgende:  «Tomta 
ligger øst for kvikkleire områder med faregrad «middels». 
 
Det konkluderes med at tomta ikke er utsatt for kvikkleireskred. Vi påpeker på at ved vurderingene er 
det brukt bla. opplysning om grunnforhold fra 2005, før Vestmyra skole ble bygd. Eventuelle 
forbedringer som er utført ved bygging av skolen er ikke medtatt.  
     
Tykkelsen til torvlaget bør kartlegges i et senere tidspunkt ved bonitering. Dette med tanke på vurdering 
av fundamentering». 
 
For området ned mot Farvikbekken er konklusjonen i rapporten fra Multiconsult oppsummert med 
følgende uttalelse;  
 
«Notatet omhandler stabilitetsvurdering av skråningen nedenfor barneskolen på Vestmyra i Fauske.  
Resultater fra stabilitetsvurderinger viser at dagens skråning er stabil så lenge en unngår hendelser som 
kan medføre udrenert jordoppførsel. Pågående erosjon som er registrert under befaring samt vann fra 
dreneringssystem som renner over skråningen eksempler på slike hendelser.  Det konkluderes med at 
skråningen må erosjonssikres ved etablering av vegetasjon/ naturlig erosjonssikring samt mindre 



inngrep/ planering og plastring ved foten/elva. Vann fra dreneringssystemet må føres i avløpssystemet 
eller godt inn i elva. Alle grunnarbeid i fbm etablering av tiltak mot erosjon og folkeparken må utføres 
ihht NVE/NGIs «Sikkerhetsmessige vurderinger ved små inngrep i kvikkleiresoner». Ved større 
terrenginngrep må geoteknisk sakkyndige kontaktes». 
 
Avvik uavhengig kontroll geoteknisk prosjektering og utførelse – Rambøll 28.06.2016 
I meldingen med vedlagte kommentarer og vurderinger som er oversendt sammen med 
kontrollerklæringen til Fauske kommune er konklusjonen at Rambøll ikke finner byggesaken 
tilfredsstillende løst og viser til åpne avvik i henhold til plan og bygningsloven SAK 10 §12-5 
Avvikene begrunnes med at prosjektering og utførelse ikke er tilfredsstillende etter de nye 
retningslinjene i TEK10 og NVE mhp skredfare . 
 
Det påpekes også at områdestabilitet ikke er avklart for hele byggesaken. 
 
Geoteknisk problemstilling – nye vurderinger og forslag til avbøtende tiltak  
Med bakgrunn i avviksmeldingen og sluttrapport fra uavhengig kontrollerende har byggherre (Fauske 
kommune) bestilt nye geotekniske utredninger og vurderinger av områdestabilitet fra Norconsult as 
som ansvarlig prosjekterende for Hent as. Vi har også bedt om å få beskrivelse og forslag til utbedring og 
avbøtende tiltak som vil gi forbedring av områdestabiliteten og tilfredsstille  de absolutte 
sikkerhetskravene som nå er satt i forhold til sikkerhet mot grunnbrudd og leirskred etter NVS 
kvikkleireveileder. 
 
På grunn av skjerpede krav til sikkerhet mot grunnbrudd er det uomtvistelig at det må det gjøres tiltak 
med Farvikbekken og/eller skråningen ned mot Farvikbekken. Det har vært avholdt flere møter mellom 
Fauske kommune og Hent/Norconsult for å drøfte problemstillingen og mulige løsninger/tiltak som kan 
være aktuelle. Vi har også avholdt møte der NVE og Fylkesmannens miljøavdeling har deltatt 
 
Utdrag fra Norconsults stabilitetsvurdering av 26.9.2016. 
Norconsult vurderer det til at dagens regelverk krever absolutte sikkerhetsnivå for skråningen ned mot 
bekken, for å tilfredsstille krav i henhold til NVEs kvikkleireveileder og Eurokoden. Med dagens situasjon 
er disse ikke tilfredsstilt. Det kreves omtrentlig 10% bedring av stabiliteten. 
 
Utdrag fra Norconsults rapport forbedring av stabilitet mot Farvikbekken 
Norconsult beskriver i rapporten to aktuelle stabiliseringsmetoder der de har vurdert omfang og 
hensiktsmessighet for de to alternativene. Alternativene er: 
 

· Fjerning av masser på topp av skråning 
· Motfylling langs bekkeløpet 

 
Anbefalingen er å gå for siste alternativ der det etableres en motfylling på vestsida av Farvikbekken for å 
oppnå tilfredsstillende forbedring av området. I tillegg må Farvikbekken erosjonssikres («plastres») i det 
aktuelle området. Erosjonssikringen må omfatte begge sider av bekkeløpet samt også bunn av elveløpet. 
Utformingen av erosjonssikringen er dimensjonet av hydrolog. 
 
 
Utbedring stabilitet Farvikbekken - tillegg prosjektkostnader Vestmyra skole  
I budsjett for prosjektet Vestmyra skole er det ikke innenfor vedtatt ramme mulig å finne dekning for de 
ekstra kostnadene som vi nå vil få med å utføre nødvendige tiltak for å sikre Farvikbekken.  Alle reserver 
som var satt av i prosjektet har gått med til håndteringen av miljøforurensningen som vi fikk under 
utgravningen av byggetomten.  
 



Det er også innlysende at et ekstraarbeid som nå må gjøres med oppgradering av Farvikbekken er 
Fauske kommunes ansvar og ligger utenfor avtale som er inngått med Hent som totalentreprenør for 
prosjektet. Dette begrunnes i hovedsak ut fra følgende forhold:   
 

· Området er hovedsakelig utenfor kontraktsområdet. 
· Oppgradering av Farvikbekken er ikke nevnt i kontraktens funksjonsbeskrivelsen. 
· Nytt og strengere regelverk er tredd i kraft etter at kontrakten er signert.   

 
Prosjektleder har funnet det hensiktsmessig å be Hent om å påta seg oppgaven med utbedring av 
Farvikbekken som tilleggsarbeid til inngått kontrakt. Dette utfra at Hent gjennom sin kontraktspartner 
Norconsult har gjort prosjektering og utredning ihht utførelse. Det vil også være nødvendig å samordne 
gjennomføringen av dette tiltaket med øvrig arbeid som pågår med ferdigstillelse av utomhusområdet i 
regi av Hent. Utførende for oppdraget er SA anlegg.  
 
Arbeidet vil bli utført sommeren 2017 med ferdigstillelse 7. sept. 
 
Hent har fremsatt krav på tilleggsvederlag for utførelse av oppdraget på:   
kr 8.812.294,53 eks mva 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Med bakgrunn i tilbakemelding fra gjennomført uavhengig kontroll og påvisning av avvik mhp 
områdestabilitet i byggesaken, er kommunen som byggherre forpliktet til å utbedre denne slik at nevnte 
avvik kan lukkes. Det er også i de siste rapportene fra Norconsult påpekt at stabiliteten ned mot 
Farvikbekken ikke er tilfredsstillende og at det kreves gjennomført tiltak for å forbedre denne. 
 
Med andre ord har kommunen neppe noe annet valg enn å få gjort de utbedringene som påkrevd.  
Til sist handler denne saken om å trygghet og sikkerhet for elevene og befolkningen i Fauske for øvrig. 
 
Det foreslås at tiltakene som er beskrevet ovenfor gjennomføres som planlagt og at byggesaken dermed 
blir løst på forskriftsmessig måte.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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RAPPORT  

OPPDRAG Ny Vestmyra skole DOKUMENTKODE 711903-RIG-RAP-001_rev00 

EMNE Grunnundersøkelse  TILGJENGELIGHET Åpen 

    

OPPDRAGSGIVER Fauske kommune ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk 

KONTAKTPERSON Evald Solbakken  

 

 

SAMMENDRAG 

Fauske kommune planlegger ny Vestmyra skole i et myrområde nord for eksisterende Vestmyra skole.  

Terrenget faller mot eksisterende skole med helning slakere enn 1:25. Videre sørover, ca. 150 m fra tomtegrensen, 
faller terrenget med helning 1:4 mot ei gjengrodd elveslynge. Til øvrig ligger tomta jevnt med nabotomta. 

Grunnforholdene består av et 1-3 m tykt topplag med torv over siltig leire. De øverste 1-3 meterne av leira er middels 
fast til bløt med avtakende styrke i dybden (SuA = 30-40 kPa). Derunder er det 2-5 m med bløte masser (SuA = 20-25 
kPa). Fra 10 m dybde har leirmassene fasthet som øker med dybden (SuA = 25-75 kPa). Massene i det midtre leirlaget 
karakteriseres som kvikk fra ca. 65 m sør for tomtegrensen og ned mot elveslyngen. 

Grunnvannstand er målt å ligge ca. 0,5 m under terreng.  

Resultater fra stabilitetsvurderinger viser at initialskred som utløses ved elva ikke berører tomta. Det konkluderes 
med at stabilitet i det aktuelle området er tilfredsstillende.   
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TEGNINGER 

711903 -0 Oversiktskart 

 -1 Borplan 

 -10 Geoteknisk data, BP.6 

 -60 Korngraderinger, BP.6 

-61 Korngraderinger, BP.6 

-100,1 Profil A-A med lagdeling 

 -101,1 Profil B-B med lagdeling 

 -102,1 Profil C-C, D-D med lagdeling 

 -103,1 Profil E-E med lagdeling 

-140,0 CPTU - rapportplott med samling av utstyrs-, kalibrerings- og forsøksdata, BP.6 

 -140,1 Profil måledata med laggrenser, BP.6 

 -140,2 Identifiseringsplott jordart med lag, qt - Bq, BP.6 

 -140,3 Identifiseringsplott jordart med lag, qt - Rf, BP.6 

-140,4 Udrenert skjærfasthet Su - dybde z, korrelasjon mot Bq (Karlsrud et al (1996), BP.6 

 -140,5 Sensitivitet St - dybde z, BP.6 

 -140,6 Omrørt skjærfasthet Sr - dybde z, BP.6 

 -140,7 Prekonsolideringsforhold OCR(q), OCR(u) - dybde z (NTNU - metoder), BP.6 

 -140,8 Friksjonsvinkel � - dybde z, BP.6 

 -140,9 Deformasjonsmoduler Mi, Mn - dybde z, BP.6 

-141,0 CPTU - rapportplott med samling av utstyrs-, kalibrerings- og forsøksdata, BP.14 

 -141,1 Profil måledata med laggrenser, BP.14 

 -141,2 Identifiseringsplott jordart med lag, qt - Bq, BP.14 

 -141,3 Identifiseringsplott jordart med lag, qt - Rf, BP.14 

-141,4 Udrenert skjærfasthet Su - dybde z, korrelasjon mot Bq (Karlsrud et al, 1996), BP.6 

 -141,5 Sensitivitet St - dybde z, BP.14 

 -141,6 Omrørt skjærfasthet Sr - dybde z, BP.14 

 -141,7 Prekonsolideringsforhold OCR(q), OCR(u) - dybde z (NTNU - metoder), BP.14 

 -141,8 Friksjonsvinkel � - dybde z, BP.14 

 -141,9 Deformasjonsmoduler Mi, Mn - dybde z, BP.14 

 -150,1 Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σav' - εa, M og cv, BP.6 

 -150,2 Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σav' - εa, k og ub/s, BP.6 

 -150,3 Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning σav' - εa, M og cv, BP.6 

 -160 Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase, BP.6  

 -160,1 Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott, BP.6 

 -160,2 Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NGI-plott, BP.6 

 -160,3 Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp, BP.6 

 -160,4 Treaksialforsøk. Tolkning av parametere. NTNU-plott, BP.6 

 -160,5 Treaksialforsøk. Tolkning av parametere. NGI-plott, BP.6 

VEDLEGG 

1. Utskrift fra stabilitetsberegninger 

2. Geoteknisk bilag 

3. Vedlegg A - Geoteknisk prosjektering. Kategori, grensetilstander og partialfaktorer 
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1 Formål og omfang  

Fauske kommune planlegger en ny Vestmyra skole øst for Gymnasveien i Fauske. Tomta ligger nord 

for eksisterende Vestmyra skole og øst for Fauske videregående skole.  

Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den 

forbindelse utført grunnundersøkelser i det aktuelle området. Foreliggende rapport inneholder 

resultater fra undersøkelsen samt vurdering av områdestabilitet.  

Det er tidligere utført grunnundersøkelser på nabotomtene. Det vises til Rapport nr. 6050470-1, 

«Datarapport fra grunnundersøkelse Vestmyra skole», av Rambøll AS (2005) og Rapport nr. 477441, 

«Datarapport geoteknisk Fauske vgs.», av Sweco AS (2012).  

Resultatene fra disse grunnundersøkelsene er delvis innarbeidet i denne rapporten.   
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2 Utførte undersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 23 år 2013. 

Boringene ble utført med helhydraulisk borerigg av typen GEONOR GM8. Det er foretatt 15 

dreietrykksonderinger og 2 trykksonderinger samt at det er tatt opp 1 prøveserie ved hjelp av 54-mm 

prøvetakingsutstyr. Poretrykkmålinger er tatt i ett punkt i 2 nivåer.  

Tidligere grunnundersøkelser omfattet dreietrykksonderinger og vingeboringer (2005) og 

trykksonderinger (CPTU) og vingeboring (2012) samt prøvetaking og vannstandsmålinger.   

Det vises for øvrig til geoteknisk bilag. 

2.1 Dreietrykksonderinger 

Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til 

fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i torv- og steinholdig grunn og kan ikke 

benyttes til bergpåvisning. 

Motstandsregistreringene i dreietrykksonderingene som er utført synes lite følsom for små 

variasjoner i motstand i bløtt materiale, antageligvis pga bruk av ny spiss.  

2.2 Trykksonderinger 

Trykksondering (CPTU) gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet, lagringsforhold, lagdeling og 

jordartstype samt en indikasjon på poretrykk og materialparametere. Utstyret har begrenset 

nedtrengningsevne i faste masser og kan ikke benyttes til bergpåvisning. 

CPTU-sonderingene som er utført er vurdert å ligge i anvendelsesklasse 1. Det vises til 

dokumentasjon måledata, tegning nr. 711903-140 og –141.  

2.3 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt i vårt laboratorium i Tromsø. Det er utført 1 treaksforsøk 

og 1 ødometerforsøk i vårt laboratorium i Oslo.   

Ifølge resultater fra treaksialforsøk bedømmes prøvekvalitet å være «forstyrret» ut fra målinger av 

volumtøyning, εv (Andersen & Strandvik, 1979) og «dårlig» ut fra tolkning av poretallsendring, ∆e 

(Lunne m.fl., 1996).  Det vises til tegning 711903-160. 
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3 Grunnforhold 

Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 711903-1. Resultatene er opptegnet i profil 

på tegning nr. 711903-100,1 t.o.m. -103,1. 

3.1 Områdebeskrivelse 

Tomta er et 20 000 kvm stort myrområde nord for eksisterende Vestmyra skole og øst for 

Gymnasveien i Fauske. Det vises til figur 3.1 nedenfor og figur 3.2 og 3.3 på neste side. 

Terrenget i det aktuelle området ligger på ca. kote 31-32 og er i hovedsak flatt. Sørøst på tomta, ved 

skolens fotballbane, er det en liten forhøyning på kote 33.  

Terrenget faller sørover mot barneskolen med helning slakere enn 1:25. Videre sør, ca. 150 m fra 

tomtegrensen, faller terrenget med helning 1:4 mot ei gjengrodd elveslynge. Til øvrig ligger tomta 

jevnt med nabotomta.  

NGUs Kvartærgeologisk kart viser at grunnen på tomta består av torv og myr. I nærliggende områder 

indikerer kartet tykk havavsetning, dvs silt og leire som kan inneholde kvikkleiresoner. Det vises til 

fig. 3.4 på neste side. 

Tomta ligger øst for kvikkleire områder med faregrad «middels». Det vises til figur 3.5 på side nr. 10. 

 

 
 Figur 3.1: Oversiktskart (nedlastet fra norgeskart.no 27.07.2013) 

Vestmyra skole 

(ungdoms- og barneskole) 

Fauske vgs 

fotballbane 
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 Figur 3.2: Flyfoto (kilde: norgeskart.no 27.08.2013) 

 

 

 

 
 Figur 3.3: Tomta sett mot nord (04.06.2013) 
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 Figur 3.4: Løsmassekart (nedlastet fra ngu.no 27.07.2013) 

 

 
Figur 3.5: Kvikkleirekart (nedlastet fra skrednett.no 27.07.2013) 
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3.2 Løsmasser 

3.2.1 Resultater 

Dreietrykksonderingene er avsluttet 30-45 m under terreng. Resultater viser liten sonderings-

motstand ned til 5-10 m og videre sonderingsmotstand som øker med dybden fra liten til stor.  

CPTU-sonderinger er tatt ved BP.6 og BP.14 og avsluttet 20 m under terreng. Resultatene viser 

generelt liten spissmotstand og liten/negativt poretrykk ned til 4-6 m under terreng. Derunder er det 

registrert økende sonderingsmotstand og poreovertrykk. Resultater fra tolkning av jordart viser et 1-

2 m tykt øvre lag med torv over siltig leire somstedvis er sensitiv. Det vises til tegninger 711903-140,1 

t.o.m. -140,3 og -141,1 t.o.m. -141,3. 

Prøveserien tatt ved BP.6, tegning 711903-10, er avsluttet 15 m under terreng. Resultater fra 

rutineforsøk viser et 2 m tykt topplag med torv over leirmasser med varierende innhold silt og sand. 

Leiren er middels faste og middels sensitiv ned til 5 m under terreng og bløte og lite sensitive 

derunder. Massene viser ikke sprøbrudds- eller kvikkoppførsel.   

Massene ligger i telegruppe T4, meget telefarlig. Det vises til korngraderingskurver, tegning 711903-

60 og -61. 

Ødometerforsøk på prøve tatt 7,3 m under terreng indikerer at leiren er normalkonsolidert. Det vises 

til tegning 711903-150,1 og -150,2. Resultater fra treaksforsøk på prøve tatt 7,4 m under terreng 

indikerer kontraktant materiale. Det vises til tegning 711903-160,1 t.o.m. -160,3.     

Resultatene samsvar i hovedsak bra med resultater fra grunnundersøkelser på nabotomta.  

3.2.2 Lagdeling 

Grunnen tolkes å bestå i hovedsak av torvmasser over siltig leire, hvor leirlaget deles i 3 dellag med 

tanke på grunnlag for stabilitetsberegninger.  

• Topplaget med torv antas å være 1-3 m tykt. Lagtykkelsen er ikke påvist av 

dreietrykksonderingene og bør vurderes i et senere tidspunkt ved bonitering. 

• Under torvlaget er det 1-3 m med siltige sandige leirmasser med noe innhold av planterester. 

Massene i dette laget er middels faste til bløte med avtakende styrke i dybden («Leire 1»).   

• Derunder er det 2-5 m med bløte leirmasser («Leire 2»). Grunnundersøkelse fra 2005 viser at 

massene kan karakteriseres som kvikk fra ca. 65 m sør for tomtegrensen og ned mot 

elveslyngen.   Det vises til figur 3.6 på neste side. 

• Fra 5-10 m dybde har leirmassene fasthet som øker med dybden («Leire 3»).  

Utgangspunkt for tolkning av lagdeling er tatt i resultater fra CPTU som ligger i anvendelsesklasse 1, 

dvs høyeste kvalitet. Dreietrykksonderingene synes å egne seg kun for påvisning av det nederste 

leirlaget med økende fasthet. Lave skjærestyrkeverdier fra konusforsøk på prøvene tatt i nederste 

leirelag synes å skyldes forstyrelse i prøvene.  

Profiler med lagdeling presenteres i tegninger nr. 711903-100.1 t.o.m. -103.1. 
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Figur 3.6:Område hvor det er påvist kvikkleire 

 

3.2.3 Geotekniske parametere 

Styrke- og deformasjonsparametere tolket ut fra CPTU og laboratorieforsøk presenteres i tegninger 

nr. 711903-140,4 t.o.m. -140,9 og -141,4 t.o.m. -140,9. Tolkning av deformasjonsparametere fra 

ødometer forsøk presenteres i tegning nr. 150,3 og tolkning av styrkeparametere fra treaksialforsøk 

er vist i tegninger 711903-160,2 og 160,3. 

Valgte designmaterialparametere vises i tabellen nedenfor.  

Massetype Tyngdetetthet Drenerte styrkeparametere Udrenerte styrkeparametere 

Leire 1 18 kN/m3 �k = 28°, a = 5 kN/m2      SuA = 40-25 kN/m2 (avtakende) 

Leire 2 18 kN/m3 �k = 20°, a = 5 kN/m2      SuA = 25 kN/m2 

Leire 2 (kvikk) 18 kN/m3 �k = 20°, a = 5 kN/m2      SuA = 21 kN/m2 

Leire 3 20 kN/m3 �k = 28°, a = 5 kN/m2     SuA = 25-75 kN/m2 (økende) 

Figur 3.7  Materialparametere antatt ved stabilitetsvurderinger 

Tyngdetetthetsverdiene for leira er tolket ut fra resultater fra rutineundersøkelser.  

Udrenerte styrkeparametere er tatt ut fra CPTU-tolkningen. Disse er delvis høyere enn parametere 

fra rutineforsøk men gir bra samsvar med resultater fra treaksialforsøk. Udrenert skjærstyrke for 

kvikkleire er redusert med 15 %.  

Ved tolkning av drenerte styrkeparametere er det valgt å bruke attraksjon, a = 5 kN/m2. Resultater 

fra tolkning av friksjonsvinkel ut fra CPTU gir bra samsvar med resultater fra treaksialforsøk men stor 

variasjon mellom BP.6 og BP.14. Her er det valgt å bruke lavgrenseverdier («Leire 1» og «Leire 3») 

eller friksjonsvinkel ihht figur 2.39 i Statens vegvesens Håndbok 016.  
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3.3 Grunnvann 

Det er installert 2 hydrauliske poretrykk målere ved BP.6 i ulike dybder den 5. juni 2013.  

Resultater fra avlesning av poretrykk er vist i figur 3.6 nedenfor.  

Dybde filter Målt poretrykk [m vannsøyle] 

6. juni 2013 24. juni 2013 

5,0 4,12 4,45 

15,0 12,16 13,67 

Figur 3.6: Avlesning poretrykk ved BP.6 

Ut fra dette tolkes grunnvannstanden å ligge 0,5 m under terreng.   
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4 Geoteknisk vurdering 

Ny Vestmyra skole planlegges i den sørlige delen av tomta. Faktisk plassering er ikke fastsatt. Det 

vises til figur 4.1 nedenfor.  

 

Figur 4.1: Reguleringsplan mottatt fra Fauske kommune den 02.05.2013 

4.1 Sikkerhetsnivå 

Geoteknisk prosjektering. Kategori, grensetilstander og partialfaktorer er detaljbeskrevet i Vedlegg A. 

4.1.1 Konsekvens- og pålitelighetsklasse 

Etter NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurokode 0, vurderes konsekvensklassen ved ny skole til CC2, dvs. 

at svikt eller brudd medfører middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller store 

økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

Pålitelighetsklassen vurderes til RC2, noe som medfører krav til normal kontroll.  

4.1.2 Geoteknisk kategori 

Prosjektet omfatter konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer 

eller unormale vanskelige grunn- eller belastingsforhold og dermed plasseres i kategori 2 iht NS-EN 

1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7) punkt 2.1. 

4.1.3 Kvikkleirekategori 

Generelt vurderes skolen å ligge i tiltakskategori K3 «tiltak som innebærer tilflytting av mennesker og 

tiltak som gjelder viktige samfunnsfunksjoner» i henhold til NVEs retningslinjer nr. 2/2011.  

Området hvor det er påvist kvikkleire ligger imidlertid ca. 65 m bort fra tomta. Anvendelsen av NVEs 

retningslinjer vurderes dermed i kapittel «Områdetabilitet» nedenfor med tanke på mulig initial 

skred og omfang av påfølgende retrogressivt skred.   
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4.1.4 Partialfaktorer for materialparametere og krav til sikkerhetsfaktor 

I henhold til NS-EN 1997:2004+NA:2008 Eurocode 7 Tabell A.2 kreves det min. γm ≥ 1,4 ved 

totalspenningsanalyse γm ≥ 1,25 ved effektivspenningsanalyse 

I henhold til NVEs retningslinjer nr. 2/2011 er det ved geoteknisk kvikkleiretiltakskategori K3, og 

prosjektklasse 3 krav til γm ≥ 1,4 eller prosentvis forbedring i henhold til NVEs figur 3.1. 

Ut fra dette settes det krav til sikkerhetsfaktor ved stabilitetsberegninger F ≥ 1,4.  

4.2 Jordskjelv 

Grunnen med dype avleiringer av myk til fast siltig leire klassifiseres som grunntype D iht Eurokode 8-

1, Tabell NA.3.1. Dette settes kra til analyse av lokal forstrekning for å beregne tilsvarende elastisk 

responsspektre. 

4.3 Områdestabilitet 

Det er vurdert sikkerhet mot initial utglidning for skråningen ved elvselyngen sør for tomta, dvs Profil 
B vist i tegning nr. 711903-1 og -101.  

4.3.1 Analysemetoder 

Sikkerhet mot utglidning for dagens situasjon med drenert jordoppførsel (a�-analyse) samt for 

hendelser som kan medføre udrenert jordoppførsel (ADP-analyse).  

Torvlaget er ikke medtatt i beregningene. Det er brukt materialparametere presentert i kapittel 3. 
Det er ikke medtatt trafikklast i beregningene.  

Beregningene er utført med beregningsprogrammet "GeoSuite Stability" versjon 4.1.0.13 med 
beregningsmetode Beast 2003.  

4.3.2 Resultater 

Resultatene viser at stabilitetsforhold langs elveslyngen er tilfredsstillende ved a�-analyse (F ≥ 1,4) 

og marginalt (F = 1) ved ADP-analyse. Dvs at initialskred kan utløses ved rask belasting. 

Retrogressivt skred som påfølger initialskredet synes imidlertid ikke griper bakover utenfor 
kvikkleireområdet vist i figur 3.6 ovenfor, dvs at et evt. initialskred vil plante seg ca. 65 m fra 
tomtegrensen.   

Vi konkluderer med at tomta ligger utenfor området som kan berøres av kvikkleireskred. NVEs 
rettlinjer nr. 2/2011 vedrørende bygging i områder som utsettes for kvikkleireskred gjelder ikke 
prosjektet.   

Utskrift fra stabilitetsberegninger er gitt i vedlegget, tegning nr. 711903-v1 og –v2 
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5 Avsluttende kommentar 

Det konkluderes med at tomta ikke er utsatt for kvikkleireskred. Vi påpeker på at ved vurderingene 

er det brukt bla. opplysning om grunnforhold fra 2005, før Vestmyra skole ble bygd. Eventuelle 

forbedringer som er utført ved bygging av skolen er ikke medtatt.     

Tykkelsen til torvlaget bør kartlegges i et senere tidspunkt ved bonitering. Dette med tanke på 

vurdering av fundamentering.  
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SYM SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD

A BP.6 Leire, siltig x x

B BP.6 Leire, siltig x x

C BP.6 Leire, siltig x x

D

E X

#

#

#

#

#

#

#

#

#

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe < 0,063 mm < 0,02 mm C z C u D 10 D 30 D 50 D 60

BOL %    % % mm mm mm mm

A 67,5 0,004 0,011 0,017

B 71,8 0,004 0,010 0,014

C 50,7 0,007 0,019 0,031

D

E
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SERIE DYBDE METODE

BOL NR. (kote) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A PR.v/6 X X

B

C

D

E

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm
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C
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E
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Sonde nr.: 4639 Sondetype:

Arealforhold, a: 0,852 Arealforhold, b:

Kalibreringsdato: 10.12.2012 Utførende:

EGENSKAP (fra kalibreringsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON

Maksimum spenning (MPa): 50,0 0,5

Måleområde (MPa): 50,0 0,5

Oppløsning, 212 bit (kPa): 0 0

Oppløsning, 218 bit (kPa): 0,60 0,01

Max. temp.effekt, ubelastet (kPa): 19,15 0,47

Temperaturområde (oC): 0-40 0-40

Merknad 1:

Merknad 2:

Borleder: Trond-Inge Lubland Assistent:

Filtertype: Mettemedium:

Mettemetode: Lufttemperatur (oC):

Forankring: Max. helning (o):

Merknad 1:

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON

Maksimal temperatureffekt (kPa): 6,22 0,15

Faktor NA (q) NB (f)

Før sondering (DOS):

Etter sondering (DOS):

Avvik (DOS) (kPa): 0,0 0,0

Før sondering (Windows): 6,943 124,800

Etter sondering (Windows): -0,003 -0,200

Avvik (Windows) (kPa): -2,8 -0,2

Målestørrelse Spissmotstand Friksjon

Samlet nøyaktighet, ∆TOT (kPa) 9,62 0,36

Tillatt nøyaktighet A1, ∆k (kPa) 35,0 5,0

Tillatt nøyaktighet A2, ∆k (kPa) 100,0 15,0

Tillatt nøyaktighet A3, ∆k (kPa) 200,0 25,0
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Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag

1 Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id

2 Organisk materiale 0,0 - 1,7 m 1 3

3 Leire 1,7 - 4,0 m 2 3

4 Leire - siltig leire 4,0 - 6,5 m 3 3

5 Leirig silt - siltig leire 6,5 - 20,0 m 4 3

6 Sandig silt - leirig silt 0,0 - 0,0 m 5  

7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart-

8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id -

9 Sand boksene for å beskrive 

10 Grusig sand - sand jordarten (eks. 5 - 7).

11 Meget fast, finkornig materiale

12 Sand - leirig sand
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Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag

1 Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id

2 Organisk materiale 0,0 - 1,7 m 1 2

3 Leire 1,7 - 4,0 m 2 3

4 Leire - siltig leire 4,0 - 6,5 m 3 1 3

5 Leirig silt - siltig leire 6,5 - 20,0 m 4 5 1

6 Sandig silt - leirig silt 0,0 - 0,0 m 5

7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart-

8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id -

9 Sand boksene for å beskrive 

10 Grusig sand - sand jordarten (eks. 5 - 7).

11 Meget fast, finkornig materiale

12 Sand - leirig sand
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Nkt = (18,7-12,5·Bq) αc    valgt:

NDu = (1,8+7,25·Bq) SuD/SuA valgt:

Nke = (13,8-12,5·Bq)
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SuD/SuA valgt:
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Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)
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Sonde nr.: 4639 Sondetype:

Arealforhold, a: 0,852 Arealforhold, b:

Kalibreringsdato: 10.12.2012 Utførende:

EGENSKAP (fra kalibreringsark) SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON

Maksimum spenning (MPa): 50,0 0,5

Måleområde (MPa): 50,0 0,5

Oppløsning, 212 bit (kPa): 0 0

Oppløsning, 218 bit (kPa): 0,60 0,01

Max. temp.effekt, ubelastet (kPa): 19,15 0,47

Temperaturområde (oC): 0-40 0-40

Merknad 1:

Merknad 2:

Borleder: Trond-Inge Lubland Assistent:

Filtertype: Mettemedium:

Mettemetode: Lufttemperatur (oC):

Forankring: Max. helning (o):

Merknad 1:

EGENSKAP SPISSMOTSTAND SIDEFRIKSJON

Maksimal temperatureffekt (kPa): 6,22 0,15

Faktor NA (q) NB (f)

Før sondering (DOS):

Etter sondering (DOS):

Avvik (DOS) (kPa): 0,0 0,0

Før sondering (Windows): 6,955 124,700

Etter sondering (Windows): -0,013 0,100

Avvik (Windows) (kPa): -13,1 0,1

Målestørrelse Spissmotstand Friksjon

Samlet nøyaktighet, ∆TOT (kPa) 19,92 0,26

Tillatt nøyaktighet A1, ∆k (kPa) 35,0 5,0

Tillatt nøyaktighet A2, ∆k (kPa) 100,0 15,0

Tillatt nøyaktighet A3, ∆k (kPa) 200,0 25,0

Vurdering profil
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Måledata med oversikt over tolkede laggrenser. 

BP.14 Sonde: 4639

Dato: Tegnet: Kontrollert:

20.06.2013 kes trim

Oppdrag nr.: Tegning nr.: Versjon:

711903 141,1 03.01.2013

MULTICONSULT AS

Godkjent:

kes

Revisjon:

0

CPTU id.:

Oppdragsgiver: Tegningens filnavn:

Fauske kommune Ny Vestmyra skole CPTU_14.xlsx

0
1

2
3

4

0 5

1
0

1
5

2
0

Dybde, z (m)

q
c
, 

q
t
(M

N
/m

2
)

-5
0

0
0

5
0
0

1
0
0

0

0 5

1
0

1
5

2
0

Dybde, z (m)

u
2
, 
u

o
(k

N
/m

2
)

0
2

5
5

0

0 5

1
0

1
5

2
0

Dybde, z (m)

f s
, 
f t

(k
N

/m
2
)

Jordart

0
5

1
0

1
5

2
0

0 5

1
0

1
5

2
0

Dybde, z (m)

i 
(O

)



Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag

1 Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id

2 Organisk materiale 0,0 - 1,4 m 1 3 4

3 Leire 1,4 - 4,0 m 2 7 8

4 Leire - siltig leire 4,0 - 6,5 m 3 3

5 Leirig silt - siltig leire 6,5 - 20,0 m 4 3

6 Sandig silt - leirig silt 0,0 - 0,0 m 5

7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart-

8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id -

9 Sand boksene for å beskrive 

10 Grusig sand - sand jordarten (eks. 5 - 7).

11 Meget fast, finkornig materiale

12 Sand - leirig sand

* Ved lag 3 er det regitrert negativt poretrykksforhold er det er dermed ikke vist
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Jordartsid. Beskrivelse Laggrenser Lag

1 Sensitivt, finkornig materiale Fra - til (m) nr. Id Id

2 Organisk materiale 0,0 - 1,4 m 1 2 3

3 Leire 1,4 - 4,0 m 2 3 8

4 Leire - siltig leire 4,0 - 6,5 m 3 3 1

5 Leirig silt - siltig leire 6,5 - 20,0 m 4 3 4

6 Sandig silt - leirig silt 0,0 - 0,0 m

7 Siltig sand - sandig silt Ved variasjon i jordart-

8 Sand - siltig sand gruppe brukes begge Id -

9 Sand boksene for å beskrive 

10 Grusig sand - sand jordarten (eks. 5 - 7).

11 Meget fast, finkornig materiale

12 Sand - leirig sand
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Nkt = (18,7-12,5·Bq) αc    valgt:

NDu = (1,8+7,25·Bq)

Nke = (13,8-12,5·Bq)
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Referansemetode 3: Chen & Mayne (1996)
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Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

23.01.2013 7,30 BP.6
Forsøknr.: Tegnet av: Kontrollert:

0 SK SK
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 150,1 CRS 06.02.2013

Tegningens filnavn:

kes

FAUSKE KOMMUNE

NY VESTMYRA SKOLE

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σav' - εa, M og cv.

Programrevisjon:

Godkjent:
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Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

23.01.2013 7,30 BP.6
Forsøknr.: Tegnet av: Kontrollert:

0 SK SK
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 150,2 CRS

Tegningens filnavn:

Godkjent:

FAUSKE KOMMUNE

NY VESTMYRA SKOLE

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σav' - εa, k og ub/σ.

Test.xls

kes
Programrevisjon:

06.02.2013
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Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

23.01.2013 7,30 BP.6
Forsøknr.: Tegnet av: Kontrollert:

0 SK SK
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 150,3 CRS

FAUSKE KOMMUNE Tegningens filnavn:

NY VESTMYRA SKOLE Test.xls

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-prosedyre. Tolkning: σav' - εa, M og cv.

Godkjent:

kes
Programrevisjon:

06.02.2013
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Prekonsolideringsspenning: σc' [kPa] = 7,5

Referansespenning: σr
'
 [kPa] = 0,0

Modultall NC-området: m [-] = 24,0

Modul OC-området: Moc [Mpa] = 0,5



Konsolideringsspenninger: σ'ac = 71,60 kPa

σ'rc = 39,38 kPa

Vanninnhold: wi = 36,82 %

Densitet: ρi= 1,92 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,01 %

Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

29.07.2013 7,40 BP.6
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:
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Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 160 CAUa

Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase.
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Konsolideringsspenninger: σ'ac = 71,60 kPa

σ'rc = 39,38 kPa

Vanninnhold: wi = 36,82 %

Densitet: ρi = 1,92 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,01 %

Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

29.07.2013 7,40 BP.6

Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 SK SK

Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 160,1 CAUa

Godkjent:
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Tegningens filnavn:

test.xls

NY VESTMYRA SKOLE

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.
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Konsolideringsspenninger: σ'ac = 71,60 kPa

σ'rc = 39,38 kPa

Vanninnhold: wi = 36,82 %

Densitet: ρi= 1,92 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,01 %
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Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NGI-plott.
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           a  = 10 kPa    benyttet for tolkning av tan ρ

Forsøksdato: Dybde, z (m): Borpunkt nr.:

29.07.2013 7,40 BP.6
Forsøk nr.: Tegnet: Kontrollert:

1 SK SK
Oppdrag nr.: Tegning nr.: Prosedyre:

711903 160,3 CAUa

Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.
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Konsolideringsspenninger: σ'ac = 71,60 kPa

σ'rc = 39,38 kPa

Vanninnhold: wi = 36,82 %

Densitet: ρi= 1,92 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,01 %

Etter volumtøyning:

Etter poretallsendring:
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711903 160,4 CAUa
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Tegningens filnavn:

test.xls
PrøvekvalitetFAUSKE KOMMUNE

NY VESTMYRA SKOLE

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NTNU-plott.
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Konsolideringsspenninger: σ'ac = 71,60 kPa

σ'rc = 39,38 kPa

Vanninnhold: wi = 36,82 %

Densitet: ρi= 1,92 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,01 %

Etter volumtøyning:

Etter poretallsendring:
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711903 160,5 CAUa

Treaksialforsøk. Tolkning av parametre. NGI-plott.
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Maks. skjærspenning, τmax = (σ'a - σ'r)/2  [kPa]
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Geotekniske bilag 
Feltundersøkelser 

 

Utgave: 04.01.2012 www.multiconsult.no Side 1 av 2 

 

 

 Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens 

relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller 

fast grunn. 

 

���� DREIESONDERING (NGF MELDING 3) 
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 

spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 

inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det 

ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller 

manuelt. Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-

skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 

synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 

venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 

grunnen. 

 

���� 
RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2) 

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 

med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 

på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 

Boremotstanden illustreres ved angivelse av 

rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 

���� 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) 
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 

spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-

hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 

konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 

sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 

måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 

kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 

informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 

lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 

deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) 
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 

normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 

grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 

rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 

Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. 

Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under 

disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme 

grunnforholdene.  

Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 

i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall 

borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung 

slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring 

gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, 

kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større 

steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i 

berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker 

påvisning. 

Avsluttet mot 

stein, blokk eller 

fast grunn 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  
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TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) 
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-

kontrollboring. Det benyttes φ45 mm skjøtbare borstenger og 

φ57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under 

nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret 

presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og 

konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 

lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette 

synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. 

Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 

på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 

slag og bortid vises til venstre. 

 

 
MASKINELL NAVERBORING  
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 

stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m 

dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 

grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 

forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 

spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 

utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.  

 

 
PRØVETAKING (NGF MELDING 11) 
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 

egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel-

prøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm 

lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller 

stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig 

prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset 

ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det 

skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, 

der den blir forseglet for transport til laboratoriet. 

Prøvediameteren kan variere mellom φ54 mm (vanligst) og 

φ95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, 

som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 

kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets-

klasse 1-2 for leire. 

 

���� VINGEBORING (NGF MELDING 4) 
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 

mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket 

målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment 

til jorden rundt vingen når brudd.  Det tilhørende 

dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i 

uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 

gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet 

cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved 

brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = 

cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres 

empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i 

måledybden, samt for jordartens plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) 
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 

hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 

Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 

presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 

registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning 

av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 

bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Matekraft FDT (kN)  

Prøvemarkering 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) 

Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og 

kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse (mm) <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som 

har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst 

betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største 

fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

ORGANISKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: 

 Benevnelse Beskrivelse 

 Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet. 

 • Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. 

 • Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene. 

 • Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. 

 Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler. 

 Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold. 

 Mold og matjord Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre 

jordlaget. 
 

SKJÆRFASTHET  

Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, φ (tanφ) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse). 

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, φφφφ (tanφφφφ) (kPa, kPa, 
o
, (-)) 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanφ (friksjon) og eventuelt c = atanφ (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk 

plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende  tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra 

disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. 

For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene. 

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa) 

Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten 

representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale 

trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan 

også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering  med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur). 

 

SENSITIVITET St (-) 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestem-

mes  fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5 

kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. 

 

 

Kan også plottes med σ3’ på horisontalaksen. 



Geotekniske bilag 
Laboratorieundersøkelser 

 

Utgave: 04.01.2012 www.multiconsult.no Side 2 av 2 

VANNINNHOLD (w %) (NS 8013) 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110
o
C i 24 timer. 

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003) 
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir 

vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke 

lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av 

plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

DENSITETER (NS 8011 & 8012) 

Densitet (ρ, g/cm
3
) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. 

Korndensitet (ρs, g/cm
3
)  Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff 

Tørr densitet (ρd, g/cm
3
) Masse av tørt stoff pr. volumenhet 

TYNGDETETTHETER 

Tyngdetetthet (γ,  kN/m
3
) Tyngde av prøve pr. volumenhet (γ = ρg = γs(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s

2
) 

Spesifikk tyngdetetthet (γs,  kN/m
3
)  Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (γs = ρsg)  

Tørr tyngdetetthet (γd,  kN/m
3
) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (γd = ρDg = γs(1-n/100)) 

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014) 
Poretall e (-) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) 

Porøsitet n (%) Volum av porer i % av totalt volum av prøven 
 

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005) 
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den 

ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av 

suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i 

vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.  

DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018) 
Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. 

Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. 

Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = ∆σ’/∆ε. 

Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen σ’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og 

spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller: 

 

Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde 

Konstant modul M = mocσa OC leire, σ’ < σc’             (σc’ = prekonsolideringsspenningen) 

Lineært økende modul M = m(σ’( ± σr)) Leire, fin silt,  σ’ > σc’ 

Parabolsk økende modul M = m√(σ’σa) Sand, grov silt, σ’ > σc’ 
 

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år) 
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt 

bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i = 

hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet 

ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt. 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER  
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver 

med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene  fremstilles i et 

diagram som viser tørr densitet ρr som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved 

spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

TELEFARLIGHET  
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten 

klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). 

HUMUSINNHOLD  
Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske 

bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. 
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A.1 Prosjekteringsforutsetninger 

 

A.1.1 Generelt 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringa, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 

·  NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0) 

·  NS-EN 1997-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 7, del 1) 

·  NS-EN 1997-2:2007 + NA:2008 (Eurokode 7, del 2) 

·  NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 1) 

·  NS-EN 1998-5:2004 + NA:2008 (Eurokode 8, del 5) 

 

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet: 

·  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum- og skredfare i 

arealplanar, 15. april 2011 

·  Statens vegvesen (SVV), Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni 2010 

·  Statens vegvesen (SVV), Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, april 2012 

 

A.1.2 Geotekniske problemstillinger 

Geotekniske problemstillinger for utbygginga er hovedsakelig relatert til: 

·  Fundamentering. 

·  Setninger/differansesetninger som følge av bygningslaster og masseutskifting. 

·  Stabilitet av graveskråninger. 

A.1.3 Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori blir gjort 

ut fra standarden sitt punkt 2.1 ”Krav til prosjektering” /2/.  

Prosjektet omfatter ny skole som direktefundamenteres. Det er utført grunnundersøkelser på tomta og 

i området rundt. Vi har god erfaring fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner (prosjektering av 

fundamentering av bygg). Prosjektet klassifiseres som en konvensjonell konstruksjon uten unormal 

risiko, og det velges krav til prosjektering iht. Geoteknisk kategori 2.  

Dette innebærer at prosjekteringa bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at 

de grunnleggende kravene blir oppfylt. 

A.1.4 Konsekvensklasse og pålitelighetsklasse 

NS-EN 1990:2002+NA:2008 /1/ definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og 

pålitelighetsklasse (CC/CR). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens 

veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA 

(informativt), tabell NA.A1 (901).  

Prosjektet vurderes å falle under kategorien: ”Kontor- og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, 

boligbygg, osv.” i Tabell NA.A1 (901). Prosjektet plasseres derfor i Pålitelighetsklasse CC/RC 2, som ut 

fra Tabell B1 /1/ beskriver ”middels stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, betydelige 

økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser”. 
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A.1.5 Tiltaksklasse iht. PBL 

Iht. tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i Veiledning om byggesak /9/, 

utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, vurder vi at utbygginga av ny skole kan plasseres 

Tiltaksklasse 2. 

A.1.6 Kvalitetssystem 

Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal være et 

kvalitetssystem tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for 

konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults styringssystem tilfredsstiller sistnevnte krav, og 

kravet er således også ivaretatt for pålitelighetsklasse 2. 

A.1.7 Kontrollklasse og utførelseskontroll 

Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll 

avhengig av pålitelighetsklasse /1/. 

I samsvar med tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurokode 0 blir prosjekteringskontroll og 

utførelseskontroll av geotekniske arbeid satt til kontrollklasse N (Normal eller grunnleggende 

kontroll). 

Normal prosjekteringskontroll innebærer at det utføres grunnleggende kontroll (egenkontroll) og 

kollegakontroll / sidemannskontroll. Dette gjennomføres etter vanlig praksis i Multiconsult.  

For utførelse innebærer kontrollklasse ”N” at det fra foretaket som utfører arbeidet skal gjøres 

basiskontroll av alt utført arbeid. I tillegg skal det utføres en intern systematisk kontroll som innebærer 

regelmessig kontroll med faste rutiner og dokumentasjon.  

Under vises Statens vegvesens veiledning til kontroller som forventes utført avhengig av valgt 

kontrollklasse (Basis / Normal / Utvidet) over. 

 

 

Figur A.1  Omfang av prosjekteringskontroll relatert til kontrollklasse (figur 0.9 i HB 016) 

A.1.8 Seismisk grunntype 

Etter NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 

vurderes tomta å ligge klasse Grunntype D. 
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A.1.9 Bruddgrensetilstander 

Følgende bruddgrensetilstander er aktuelle for geoteknisk design i prosjektet /2/: 

·  STR:  Intern svikt eller for stor deformasjon i konstruksjon eller bærende deler, medregnet f.eks. 

fundamenter, peler eller kjellervegger, der konstruksjonsmaterialenes fasthet gir et 

betydelig bidrag til motstanden. 

Ed ≤ Rd 

·  GEO:  Svikt eller for stor deformasjon i grunnen, der fastheten av jord eller berg gir et betydelig 

bidrag til motstanden. 

Ed ≤ Rd 

Eurokoden åpner for bruk av både strengere og mildere verdier for partialfaktorer enn de som er 

anbefalt i tillegg A eller nasjonalt tillegg. 

A.1.10 Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger (A) 

For geotekniske laster benyttes lastfaktor 1,0 for permanente laster og 1,3 for variable laster. (EC0: 

Tabell NA.A1.2(C), ref. /1/). 

For gunstige lastvirkninger, og for beregninger i ulykkesgrensetilstand, regnes det med partialfaktor 1,0 

på lasta. 

A.1.11 Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) 

Dimensjoneringsmetode 3 (generell geoteknisk prosjektering) 

Følgende gjelder for partialfaktor på effektiv friksjon (tan φ’) og kohesjon, udrenert skjærfasthet og 

tyngdetetthet etter dimensjoneringsmetode 3 (NA.A.3.2, ref. /2/):  

γφ' (M2) = 1,25   /  γc’ (M2) = 1,25   /  γcu (M2) = 1,4   /   γ (M2) = 1,0 
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SAMMENDRAG 

Notatet omhandler stabilitetsvurdering av skråningen nedenfor barneskolen på Vestmyra i Fauske.  

Resultater fra stabilitetsvurderinger viser at dagens skråning er stabil så lenge en unngår hendelser som kan medføre 
udrenert jordoppførsel. Pågående erosjon som er registrert under befaring samt vann fra dreneringssystem som 
renner over skråningen eksempler på slike hendelser.  

Det konkluderes med at skråningen må erosjonssikres ved etablering av vegetasjon/ naturlig erosjonssikring samt 
mindre inngrep/ planering og plastring ved foten/elva. Vann fra dreneringssystemet må føres i avløpssystemet eller 
godt inn i elva. 

Alle grunnarbeid i fbm etablering av tiltak mot erosjon og folkeparken må utføres ihht NVE/NGIs «Sikkerhetsmessige 
vurderinger ved små inngrep i kvikkleiresoner». Ved større terrenginngrep må geoteknisk sakkyndige kontaktes.     

1 Innehold 

Geotekniske vurderinger i forbindelse med prosjektet Ny Vestmyra skole konkluderes med at 
skråningen nedenfor Vestmyra barneskole ikke har tilfredsstillende sikkerhet ihht til krav satt i NVEs 
retningslinjer nr. 2/2011. Det vises til vår rapport nr. 711903-1 (2013).  

Foreliggende notat inneholder geoteknisk vurdering av stabiliteten med tanke på etablering av ny 
folkepark samt at barneskolen ligger delvis innen fareområdet. 

2 Grunnforhold 

Vestmyra barneskole ligger på et platå på ca. kote 29-30. Terrenget faller sørover til ca. kote 26 
med gjennomsnittlig helning ca. 1:7. Videre sørover faller terrenget med helning 1:4 mot ei 
gjengrodd elveslynge på ca. kote 22.  

NGUs løsmassekart viser at grunnen ved den aktuelle skråningen består av tykk hav-avsetning, dvs 
silt og leire, og øst for kvikkleire områder med faregrad «middels».  

Grunnforholdene består av et < 1 m tykt topplag med torv over siltig leire. De øverste 1-3 meterne 
av leira er middels fast til bløt med avtakende styrke i dybden (SuA = 30-40 kPa). Derunder er det 2-5 
m med bløt kvikkleire (SuA = 20-25 kPa). Fra 10 m dybde har leirmassene fasthet som øker med 
dybden (SuA = 25-75 kPa).  

Grunnvannstanden tolkes å ligge 0,5 m under terreng.  
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Det vises til øvrig til vår rapport nr. 711903-1 (2013) samt Rambølls rapport nr. 6050470-1 (2005).  

 

 

Figur 2.1: Oversiktskart (nedlastet fra norgeskart.no 27.07.2013) 

3 Erosjonsforhold og registreringer under befaring 

Elvebredden (se figur 2.1) ligger på ca. kote 26, dvs at den bratte delen av skråningen er medført av 
erosjon over tid. Det er ikke kartlagt tidligere skred i området.    

I forbindelse med prosjektering av tiltaket er det gjennomført befaring til området den 8. oktober 
2013 for å kartlegge erosjonsforhold. Denne dagen var det ca. 7 varmegraders og overskyet.  

På toppen av den aktuelle skråningen er det en fotballbane og grusvei langs skråningskanten. Under 
grusveien er det et dreneringsrør slik at samlet vann fra fotballbanen renner over skråningen.  

Det aktuelle området er en tett skog. Grunnen er i hovedsak bar med unntak av stedvis gress ved 
skråningstoppen. Skråningen er for øvrig preget av flere 0,5-3,0 m dype raviner, dvs lokale 
overflateglidninger, samt at trerøtter har blitt eksponert. Vannet i elva er noe misfarget grått.   

Befaringen konkluderer med at det er noe pågående erosjon.      

Barneskole  

Fauske vgs 

Ungdomsskole  
Elvenedskjæring  
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Figur 3.1: Skråningstoppen, sikt fra fotballbane mot sør (08.10.2013)   

 

Figur 3.2: Skråningen, sikt mot elva i sør (08.10.2013) 

Dreneringsrør 
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Figur 3.3: Eroderte områder i skråningen, sikt mot nord (08.10.2013) 
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4 Geoteknisk vurdering  

Den aktuelle skråningen er ca. 7 m høy og planlegges tilrettelagt i forbindelse med etablering av ny 
folkepark på Vestmyra. Øvrige planlagt arbeid i område omfatter nedlegging og nedriving av 
eksisterende ungdomsskole og bygging av nytt skolebygg nord for eksisterende skole. 

Disse vurderingene omhandler kun stabilitet av skråningen med tanke på kvikkleireskred.  

 Stabilitet 4.1

Stabilitetsforhold ved den aktuelle skråningen er vurdert i forbindelse med prosjektet Ny Vestmyra 
skole. Det vises til vår rapport nr. 711903-1 (2013).  

Det er konkludert med at stabilitetsforholdene er tilfredsstillende ved a�-analyse (F ≥ 1,4) og 

marginalt (F = 1) ved ADP-analyse. Initialskred kan utløses da ved rask belasting.  

Retrogressivt skred som påfølger initialskredet synes å kunne gripe seg bakover innenfor 
kvikkleireområdet vist i figur 4.1 tidligere presentert i rapport 711903-1.  

 

 

Figur 4.1:Område hvor det er påvist kvikkleire 

 Sikkerhets- og kontrollnivå  4.2

4.2.1 Konsekvens- og pålitelighetsklasse 

Etter NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurokode 0, vurderes konsekvensklassen i fbm grunnarbeid i 
skråningen til CC2, dvs. at svikt eller brudd i skråningen medfører middels stor konsekvens i form av 
tap av menneskeliv, eller middels store økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

Pålitelighetsklassen vurderes til RC2, noe som medfører krav til normal kontroll. 

Vestmyra barneskole 

Vestmyra 

ungdomsskole 
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4.2.2 Geoteknisk kategori 

Etablering av folkeparken og andre tiltak i skråningen antas å omfatte konvensjonelle typer 
grunnarbeider i grunn med kvikkleire og dermed plasseres i kategori 2 iht NS-EN 1997-
1:2004+NA:2008 (Eurokode 7) punkt 2.1. 

 Kvikkleirekategori, -skadekonsekvens, -faresone, og -risikoklasse  4.3

Skadekonsekvens ved kvikkleireskred og kvikkleiresone er vurdert ihht NVE/NGIs metode for 
kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire, revisjon 3 (dokument nr. 20001008-2, 2011). 

 

 

Figur 4.2: NVE/NGIs tabell 1 - Evaluering av skadekonsekvens 

 

Figur 4.3: NVE/NGIs tabell 2 - Evaluering av faregardklasse 

Ut fra dette vurderes skadekonsekvens ved kvikkleireskred å være Alvorlig og faregrad vurderes å 
være middels. Sonen vurderes å ligge i risikoklasse 2, dvs at det ikke er påkrevet videre vurdering av 
faresone enn det som presentert ovenfor eller stabiliserende tiltak.    

Tiltaket vurderes å ligge i tiltakskategori K1 «tiltak uten tilflytting av mennesker; ingen negativ 
påvirkning på stabilitetsforholdene » i henhold til NVEs retningslinjer nr. 2/2011, dvs at krav 
fremgår av veiledning NVE/NGIs «Sikkerhetsmessige vurderinger ved små inngrep i kvikkleire-
soner».  

  

Konsekvens, score

Faktorer Vekttall

1. Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt>5 Spredt<5 Ingen 4

2. Næringsbygg, personer 3 >50  10-50 <10 Ingen 9

3. Annen bebyygelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen 0

4. Vei, ÅDT 2 >5000  1001-5000  100-1000 <100 0

5. Toglinje, baneprioritet 2  1-2  3-4 5 Ingen 0

6. Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal 0

7. Oppdemning/ flom 2 Alvorig Middels Liten Ingen 0

Sum poeng 13

3 2 1 0

Konsekvens, score

Faktorer Vekttall

1. Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen 0

2. Skråningshøyde, m 2 >30 20-30 15-20 <15 0

3. Tidligere terrengnivå, OCR 2 1,0-2,0 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0 6

4. Poretrykk, overtrykk, kPa 3 >+30  10-30 0-10 Hydrostatisk 0

Poretrykk, undertrykk, kPa -3 >-50  -(20-50)  -(0-20) 0

5. Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag 6

6. Sensetivitet 1 >100 30-100 20-30 <20 0

7. Erosjon 3 Aktiv/glidn Noe Lite Ingen 6

8. Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen 0

Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Liten -3

Sum poeng 18

3 2 1 0
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 Konklusjon 4.4

Dagens skråning er stabil så lenge en unngår hendelser som kan medføre udrenert jordoppførsel. 
Oppfylling, erosjon, senkning av vannstand eller annen utgraving i skråningen samt ekstremt 
nedbør er eksempler på hendelser som kan medfører udrenert jordoppførsel og bruddutvikling.   

Det må dermed utføres tiltak mot pågående erosjon som er kartlagt under befaring. Slik tiltak kan 
bestå av fylling/ planering av ravinene i skråningen samt etablering av vegetasjon/ naturlig 
erosjonssikring. Elva kan erosjonssikres ved plastring.  

I tillegg synes plassering av dreneringsrøret ved skråningstopp/ fotballbane ugunstig med tanke på 
evt. forverring av erosjonsforhold. Skråningstoppen foreslås planert slik at nedbør på fotballbanen 
samler inn i drenssystemet. Alternativt kan dreneringsrøret forlenges og utløpet legges godt inn i 
elva.  

Alle grunnarbeid i fbm etablering av tiltak mot erosjon og folkeparken må utføres ihht NVE/NGIs 
«Sikkerhetsmessige vurderinger ved små inngrep i kvikkleiresoner». Ved større terrenginngrep må 
geoteknisk sakkyndige kontaktes. 
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Sammendrag 

Det skal opparbeides nye uteområder i forbindelse med etablering av nye Vestmyra skole. I tilknytning 
til dette skal det blant annet etableres en rinkbandybane. HENT har angitt et forslag til ny plassering 
av rinkbandybanen, grunnet utfordrende grunnforhold ned mot eksisterende bekkeløp sør på tomten. 
Norconsult har fått i oppdrag å vurdere stabilitet for dette tiltaket i henhold til gjeldende regelverk, 
opprinnelig og ny plassering er vurdert. Regelverket krevet også at det foretas en vurdering av hele 
det planlagte uteområdet.  

Det er utført vurderinger av områdestabiliteten i tidligere fase for prosjektet. Norconsult anser det til at 
disse vurderingen ikke tilfredsstiller dagens regelverk. Dagens regelverk krever absolutte 
sikkerhetsnivå for skråningen ned mot bekken på sørsiden av tomten. Med dagens situasjon er disse 
ikke tilfredsstilt. Det må derfor gjøres stabiliserende tiltak. Dette omfatter skråningen ned mot 
bekkeløpet sør på tomten. Dersom det skal gjøres tiltak i bekkeløpet anbefales det at disse 
gjennomføres slik at bebyggelsen på sørsiden av bekkeløpet også får tilfredsstillende sikkerhet. Tiltak 
er ikke beskrevet i denne rapporten, da nødvendige inngrep bør utarbeides i samråd med geotekniker 
og utførende. Erosjonssikring bør også vurderes i neste fase.  

Bunn av bekkeløpet er ikke innmålt, i beregningene er det forutsatt at dette er grunt. Det anbefales at 
det foretas innmålinger av det laveste punktet i bekken. Avstand mellom innmålingspunktene bør ikke 
være mer enn 10 meter. Supplerende boringer kan bidra til å avgrense utstrekningen av kvikkleira, og 
dermed ha mulighet for å redusere omfanget av stabiliseringstiltakene.  

For planlagt rinkbandybane er det vurdert to ulike alternativ, beholde opprinnelig plassering eller flytte 
tiltaket lengre bort fra skråningen. Ved å flytte tiltaket, slik presentert i denne rapporten, vil 
skråningsstabiliteten være tilfredsstillende. For alternativet med å beholde dagens plassering er 
beregnet sikkerhet ned mot bekkeløpet for lav. I tillegg vil det være nødvendig å fremlegge, for videre 
detaljprosjektering av tiltaket, tilstrekkelig dokumentasjon av eksisterende fundament. Det anbefales at 
rinkbandybanen flyttes til tenkt ny plassering.  

 

 

 

  

104055qoab
Utheving
HENT will make this measuements next week.

104055qoab
Utheving
Frode: This could be wise espacially if we will agree with the BH that this is additional works .

104055qoab
Utheving

104055qoab
Utheving

104055qoab
Utheving
Frode: I suggest that we start with planning for the rinkebandy in the new place and to send the data to the steel company for final adjustment of the layout and then to Erik for design process and in the same time to work for the stability issues with the geotechnical experts and the BH?

104055qoab
Utheving
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 Innledning 
Det skal opparbeides nye uteområder i forbindelse med etablering av nye Vestmyra skole, se Figur 1. 
I tilknytning til dette skal det blant annet etableres en rinkbandybane. HENT har angitt et forslag til ny 
plassering av rinkbandybanen, se Figur 2, grunnet utfordrende grunnforhold ned mot eksisterende 
bekkeløp sør på tomten. Norconsult har fått i oppdrag å vurdere stabilitet for dette tiltaket i henhold til 
gjeldende regelverk, opprinnelig og ny plassering er vurdert.  

Regelverket krevet også at det foretas en stabilitetsvurdering av hele det planlagte uteområdet.  

 Vurdering av tidligere utførte 
stabilitetsvurderinger 

Stabilitetsvurdering av hele det planlagte området har blitt utført i tidligere fase, i forbindelse med 
etablering av uteområdet (ny folkepark), Ref. 1. Vurderingene ble utført i henhold til NVEs 
retningslinjer, 2/2011 (Ref. 4). Regelverket har nå blitt supplert med nye retningslinjer fra NVE datert 
7/2014 (Ref. 5).  

Norconsult anser tidligere vurdering til ikke å være gjeldene, da valg av tiltakskategori ikke samsvarer 
med dagens retningslinjer. Generelt angir tiltakskategori krav til sikkerhetsnivå. Tidligere valg av 
tiltakskategori ble basert på «tiltak uten tilflytning av mennesker, ingen negativ påvirkning av 
stabilitetsforholdene», Ref. 1. Ut fra dette ble det kun stilt krav til erosjonssikring av skråningen ned 
mot bekken.  

Ut fra dagens regelverk mener Norconsult at det kreves absolutte sikkerhetsnivå for skråningen ned 
mot bekken på sørsiden av tomten. Dette er mer detaljert angitt i kapittel 6.  

 Prosjekteringsforutsetninger 
Plan og bygningsloven sier i §28-1 at grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. TEK10 presiserer i §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger at byggverk skal plasseres, 
prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe 
fra naturpåkjenninger som flom, stormflo og skred. Foreliggende rapport omfatter vurdering av fare for 
skred i kvikkleire/sprøbruddmaterialer. NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar 
(Ref. 4) med tilhørende veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred (Ref. 5), er lagt til grunn for 
vurderingene. 

Ved oppføring av eventuelle konstruksjoner er det også tatt utgangspunkt i gjeldende krav fra 
Eurokode, Ref. 6.  

 Utførte grunnundersøkelser 
En oversikt over utførte boringer er vist på Figur 3. 

I forbindelse med prosjektering av skolen har Multiconsult utført grunnundersøkelser og utarbeidet en 
datarapport, Ref. 2. Denne rapporten inneholder også deler av resultatene fra undersøkelser utført av 
Rambøll, nær det aktuelle uteområdet. Denne rapporten foreligger ikke i grunnlaget. Sweco har utført 
grunnundersøkelser for Fauske VGS, Ref. 3.  

104055qoab
Utheving
Frode: In the old geotechnical reports 2013, 2012 which were used in the evaluation for our offer it was mentioned that there is no needs for more action to improve that stability of the slopes in the southren side. But after 2014 comes new regulations that shows that we should do improvment in the southren side. this are would be long and it will cost us a lot. I suggest that we take this case with the BH as additional work (new informations after the contracting)?

104055qoab
Utheving
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 Topografi og grunnforhold 
HENT har foretatt innmålinger av tre ulike snitt, fra tenkt ny plassering av rinkbandybanen og ned mot 
bekken. Plasseringen av snittene fremgår på Figur 2. Resultatene fra innmålingen viser delvis 
samsvar mellom tilgjengelig kartgrunnlag og innmålingspunktene. Største avviket er høydenivået ved 
bekken, der innmålingspunktene ligger noe høyere enn kartgrunnlaget. Høydeinformasjon fra 
kartgrunnlaget ligger til grunn i de generelle stabilitetsvurderingene utført av Norconsult.  

Skoleområdet ligger omtrentlig på kt. 29-30. Terrenget, der folkeparken skal etableres, ligger ca. på kt 
27 og faller mot sør, ned mot bekken. Bratteste skråningshelning ned mot bekken er omtrentlig 1:3.  
Det er ikke foretatt noen innmålinger av dybden i bekken. Denne er beskrevet til å være grunn. Bunn 
av bekken er anslått på kote 21.  

Utførte boringer indikerer et lag av torv, med mektighet fra 0-1m, derunder bløt leire med stor 
mektighet. Berget forventes å ligge dypt, >40meter. 

Vurdering av skjærstyrke baserer seg på utført vingebor i borpunkt R4, fra Rambøll sin rapport 
(rapportnr 6050470-1 fra 2005). Resultatet fra denne og valg av skjærstyrkeprofil er vist på Figur 8. 
Utførte grunnundersøkelser for Fause VGS gir indikasjon om tilsvarende styrkeprofil.   

Det er ikke foretatt poretrykksmålinger på det aktuelle området. I rapporten fra Multiconsult er 
grunnvannet beskrevet til å ligge 0,5m under terreng. Det antas hydrostatisk poretrykksfordeling.  

Det er beskrevet av Hent at det skal gjøres svært begrenset med terrenginngrep i området ned mot 
bekken. I området rundt tenkt plassering av rinkbandybanen er det angitt behov for noe 
terrengoppfylling. Angitt behov for fylling rundt rinkbandybanen, for alternativet med ny plassering, er 
beskrevet til maksimalt 0,5meter 

 Utredning av aktsomhetsområder og faresoner 
 Valg av tiltakskategori 

Grunnundersøkelsene har avdekket kvikkleire/sprøbruddmaterialer i deler av planområdet. Fare for 
skred i slike materialer må derfor vurderes. Omfanget av vurderingene avhenger blant annet av 
tiltakskategori definert i TEK10 og NVEs veileder 7/2014.  

Det er valgt én felles tiltakskategori for hele uteområdet. Ved valg av tiltakskategori legges det vekt på 
begrenset personopphold på området og at utendørsanlegg anses som et mindre utendørs 
publikumsanlegg. Tiltakskategorien for området velges med dette til K3, se Figur 4. Dette innebærer at 
det er nødvendig å indentifisere, avgrense og faregradsevaluere eventuelle faresoner.  

 Generelt 
I en områdestabilitetsvurdering skal risiko for skred vurderes for: 

• Skred innenfor selve planområdet. 

• Skred utenfor planområdet hvor planområdet ligger innenfor et utløpsområde for skred som 
utløses høyere opp enn dette planområdet. 

• Skred utenfor planområdet hvor et initialskred utløses lenger ned enn planområdet og hvor 
dette skredet utvikler seg retrogressivt (bakoverrettet) og kan påvirke planområdet. 

Følgende terrengkriterier er beskrevet i NVEs veileder som vil fange opp områder hvor det kan gå 
områdeskred: 

104055qoab
Utheving
I think we should only level the area between the new place of the rinkbandybane and the bekkløp and to use it for the frisgolvbane and the maximum estimated additional fill not to be more than 500 mm.
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• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m. 

• I platåterreng med høydeforskjeller på 5 m og mer, inklusiv dybde til elvebunn/fot marbakke. 

• Maksimal bakovergripende skredutbredelse er lik 20 x skråningshøyde, målt fra fot 
skråning/marbakke/bunn ravine.  

I veilederen presiseres videre at: 

• Empiriske data tyder på at de aller fleste løsneområder for kvikkleireskred begrenser seg til en 
terrenghelning større enn 1:15 for jevnt hellende terreng og maksimal utstrekning lik 15 ganger 
skråningshøyde i ravinert terreng.  

Disse terrengkriteriene kan brukes for å identifisere områder med potensiell skredfare. Skredfare kan 
utelukkes i områder hvor det foreligger grunnundersøkelser som viser at det ikke finnes 
kvikkleire/sprøbruddmateriale. 

 Vurdering av utstrekning av spørbruddsmateriale 
Det er utført sonderinger vest og nord for området der folkeparken skal etableres. 
Grunnundersøkelsene vest for området er utført i forbindelse bygging av Fauske VGS. Sonderingene 
har ikke påvist kvikkleire. Sonderingene nord for området har avdekket at det ikke forventes kvikkleire 
inn mot nytt skolebygg.  

I tilgjengelig datarapport, Ref. 2, er det presentert boringer som har påvist sprøbruddsmateriale ned 
mot eksisterende bekk. Det kan med dette ikke utelukkes at det ikke er sprøbruddsmatereialet på det 
aktuelle området. Dette medfører at det må gjøres vurdering av områdestabiliteten iht. NVEs 
regelverk, Ref. 2.  

Supplerende boringer kan bidra til å avgrense antatt utstrekning av sprøbruddsmaterialet. 

 Avgrensning og klassifisering av faresoner 
Nivå på kvikkleira anslås omtrentlig i nivå med eksisterende elvebunn. Et retrogressivt skred anses 
derfor ikke som relevant, da kvikkleira vil ha et begrenset utløpsområde. Aktuell skredmekansime vil 
begrenses til et rotasjonsskred. Det er også vurdert sammensatt glideflate. Faresonen vil defineres i 
området ned mot elva. Et potensielt løsneområde er vist i Figur 5. 

Som vist i Figur 5 er faregraden for sonen ved uteområdene vurdert til å være middels.  

Resterende områder anses som flatt slik at et skred fra overliggende områder ikke er aktuelt.  

 Krav til stabilitetsberegninger 
Krav til stabilitetsberegninger, i henhold til NVE sitt regelverk, gjøres på bakgrunn av tiltakskategori og 
faregrad. Tiltaksklasse K3 og faresone middels krever stabilitetsanalyse som dokumenter én av 
følgende punkt 

a) Sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F ≥ 1,4 eller 
b) Ikke forverring hvis F ≥ 1,2 eller 
c) Forbedring hvis F <1,2 

Krav til forbedring av beregnet sikkerhet tar utgangspunkt i opprinnelig sikkerhetsnivå, slik vist i Figur 
7. Videre stilles det anbefaling om at vurderingene skal kvalitetssikres av uavhengig foretak.  

 ADP-forhold 
Valg av ADP-forhold baserer seg på anbefalinger fra NIFS. Det er valgt ADP-forhold som vist i Figur 9.  

104055qoab
Utheving
we are with the case of jevnet terrenghelning. That means we should have a slope of 1:15 at the side of the river from of the bottom of the river. 

104055qoab
Utheving

104055qoab
Utheving
THis is whay it could be usefull to make more invistigattion about the grounds contentes in this area. 

104055qoab
Utheving
Frode:It is important to doubell check this area again either by sondering or boring.

104055qoab
Utheving
The distance is about (255 ) m. 
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 Vurdering av områdestabilitet 
Det er utført beregninger med sirkulærsylindriske skjærflater. Plassering av beregningssnittene er vist 
på Figur 10. Resultatene fra stabilitetsanalysen er vist i  

Tabell 1 – Resultat fra stabilitetsberegninger 

Beregningsprofil Beregnet sikkerhet Tegning 

Profil 1 1,00 Geo-1 

Profil 2 0,86 Geo-2 

Profil 3 0,93 Geo-3 
 

Beregnet sikkerhet for sirkulærsylindriske skjærflater ned mot bekken viser en sikkerhet for udrenert 
oppførsel i størrelsesorden F=1,0.  

En sikkerhetsberegning F<1,0 medfører at skråningen skulle ha gått til brudd. Da dette ikke er tilfelle 
er det trolig valgt et for konservativt anslag av styrken. Likevel viser beregningene at sikkerheten, fra 
skråningen ned mot bekkeløpet er for lav.  

Det er ikke foretatt drenert analyse, da denne sikkerheten anses som god.  

 Stabilitetsvurderinger av rinkbandybane 
HENT har beskrevet at i området ned mot bekken skal det kun utføres minimale terrenginngrep. Kun 
rinkbandybanen er vurdert som et tiltak som kan forverre områdestabiliteten. Resterende tiltak anses 
som så beskjedene eller at de ligger så langt fra skråningen at disse ikke vil påvirke 
områdestabiliteten i nevneverdig grad.  

Da endelig plassering av rinkbandybanen ikke er avklart, er det ikke foretatt detaljvurdering av tiltaket. 
Det er gjort generelle vurderinger for alternativet med opprinnelig og ny plassering av rinkbandybanen.  

 Beholde opprinnelig plassering av banen 
Opprinnelig plassering av rinkbandybanen er vist på Figur 2. Tiltaket vil medføre en forverring av 
områdestabiliteten. Da høydeforskjellen ned til elvebunnen er mindre enn 5 meter og at tiltaket ikke 
kan bli påvirket av et eventuelt ras anses tiltakets plassering ikke til å falle under krav om 
områdestabilitet iht. til NVE. Likevel må tiltaket prosjekteres slik at det tilfredsstiller minimumskrav iht. 
til Eurokode. Dette medfører en beregnet sikkerhet på være større enn 1,4. En stabilitetsvurdering 
viser at sikkerheten mot bekkeløpet i sør ikke er tilfredsstillende. 

 Ny plassering, iht. til forslag fra HENT 
Avstand fra tenkt ny plassering av rinkbandybanen til skråningstopp måles til omtrentlig 70 meter. 
Sikkerheten fra angitt plassering mot skråningen er vurdert som god, F>1,4. Dette medfører at tiltaket 
ikke vil medføre en fare for områdestabiliteten, inkludert angitt oppfylling (ca. en halvmeter) rundt 
tiltaket.  

 Fundamentering av Rinkbandybane 
Dersom Norconsult skal ta ansvar for gjenbruk av eksisterende fundament må tilstrekkelig 
dokumentasjon foreligge for at detaljprosjektering kan gjennomføres. Dette for å kunne utføre 
nødvendige setningsvurderinger/bæreevneberegninger. Krav til dokumentasjon om utførelse og 
oppbygning av grunnen kan bli aktuelt.  

 

104055qoab
Utheving
Christofer:or the existing levels are different from the kart. But what about releasing the load from the ugdomsskole it will add positive effict to the stability factor and if we will compair the load that will be added from the renkbandybane to the school load then this will give more safty factor?

104055qoab
Utheving
Good
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 Vurdering av utførte beregninger 
Det må utføres tiltak slik at den beregningsmessige sikkerheten i skråningen ned mot eksisterende 
bekk blir tilfredsstillende  

Ved å ta utgangspunkt i en beregnet sikkerhet på 1,0 krever dette 10 % forbedring av sikkerheten. 
Dette kan enten oppnås ved oppfylling i bunn av bekken eller fjerning av masser på topp av skråning. 
Det anbefales at tiltak for å sikre tilstrekkelig skråningsstabilitet utarbeides i samråd med geotekniker 
og utførende.  

Da beregnet skråningsstabilitet ned mot bekken er for lav må stabiliserende tiltak utføres langs 
bekkedraget sør på tomten. Stabiliserende tiltak vil enten omfatte fjerning av masser på topp av 
skråningen eller fylle i bunn av skråningen. Fjerning av masser på topp av skråning kan bli utfordrende 
da dette medfører graving ned i bløte leirmasser. Det anbefales oppfylling i bunn av skråning.  

Bunn av bekkeløpet er ikke innmålt, i beregningene er det forutsatt at dette er grunt. Det anbefales at 
det foretas innmålinger av det laveste punktet i bekken. Avstand mellom innmålingspunktene bør ikke 
være mer enn 10 meter.  

 Konklusjon 
Det er utført vurderinger av områdestabiliten i tidligere fase for prosjektet. Norconsult er ikke enig i at 
disse vurderingene tilfredsstiller dagens regelverk. Norconsult vurderer det til at dagens regelverk 
krever absolutte sikkerhetsnivå for skråningen ned mot bekken, for å tilfredsstille krav i henhold til 
NVEs kvikkleireveileder og Eurokoden. Med dagens situasjon er disse ikke tilfredsstilt. Det må derfor 
gjøres stabiliserende tiltak. Det kreves omtrentlig 10% bedring av stabiliteten. Dersom det blir aktuelt 
med oppfylling av bekkeløpet vil det være snakk om en fyllingshøyde på omtrentlig 1 meter.  

Erosjonssikring av bekken er ikke utført, slik det er anbefalt i forprosjektrapport. Vegetasjonen ned mot 
bekkeløpet i sør er tett slik at erosjonssikring trolig ikke vil være nødvendig oppe i skråningen. Tiltak 
for å vurdere erosjon i kanten av bekken bør vurderes i neste fase. Ved eventuelle tiltak i forbindelse 
med å sikre stabiliteten av skråningen bør det også sørges for at tiltak utarbeides og gjennomføres for 
å hindre erosjon i bekkeløpet.  

For planlagt rinkbandybane er det vurdert to ulike alternativ, beholde opprinnelig plassering eller flytte 
tiltaket lengre bort fra skråningen. Ved å flytte tiltaket, slik presentert i denne rapporten, vil 
skråningsstabiliteten være tilfredsstillende. For alternativet med å beholde dagens plassering er 
beregnet sikkerhet ned mot bekkeløpet for lav. I tillegg, for videre detaljprosjektering av tiltaket, må det 
fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon av eksisterende fundament.  

Bunn av bekkeløpet er ikke innmålt, i beregningene er det forutsatt at dette er grunt. Det anbefales at 
det foretas innmålinger av det laveste punktet i bekken. Avstand mellom innmålingspunktene bør ikke 
være mer enn 10 meter. Dette kan bidra til å redusere omfanget av de nødvendige stabiliserende 
tiltakene. Supplerende boringer kan bidra til å avgrense utstrekningen av kvikkleira, og dermed ha 
mulighet for å redusere omfanget av stabiliseringstiltakene.  

Dersom det skal gjøres tiltak i bekkeløpet bør disse også gjennomføres slik at bebyggelsen på 
sørsiden av bekkeløpet også får tilfredsstillende sikkerhet. Et eventuelt ras på sørsiden av bekkeløpet 
vil ikke påvirke tiltaksområdet, og anses dermed ikke som nødvendig for å kunne godkjenne 
uteområdene i forbindelse med skolen.  

  

104055qoab
Utheving
Christopher:I sthis required along all of the 255 m or only in the critical area between the profile 2 and 3. Then how much the filling and which slop should we achieve (1:15?)

104055qoab
Utheving
Frode:7/2014. This means that we can ask for additional cost.

104055qoab
Utheving
Christofer: we need the distance exactly from til and the width of fill
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Figurer 

 

Figur 1 - Landskapsplan. Nye uteområder er vist. Bildet er hentet fra Ref. 9 

 

 

Figur 2 – Forslag til ny plassering av rinkbandybane. Røde linjer viser plassering av innmålte snitt av HENT.  
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Figur 3 - Utførte grunnundersøkelser. Bildet er hentet fra borplan Ref. 2 

 

Figur 4 - Valg av tiltakskategori. Figuren er hentet fra Ref. 5 
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Figur 5 - Faregrad. Løsneområde er markert med gult, utløpsområdet er markert med lilla 

 

 

Figur 6 – Vurdering av faregrad iht. til Ref. 5 
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Figur 7 – Krav til forbedring av stabiliteten. Bildet er hentet fra Ref. 5.  

 

Figur 8 – Skjærstyrkeprofil(Su,d). Valgt designkurve er hentet fra borpunkt R4 

 

Figur 9 – Valg av ADP-forhold. Tabellen er hentet fra Ref. 8.  
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Figur 10 - Plassering av beregningssnitt, Profil1, Profil2 og Profil 3 
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Tegninger 

Nr  

01 Innmåling 

V101 Motfylling langs bekken: Plan og snitt 

V201 Områdestabilitet mot bekken: Plan 

V301-V305 Områdestabilitet mot bekken: Beregningssnitt 
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 Innledning 
Norconsult har tidligere foretatt stabilitetsvurdering i forbindelse med oppføring av nye Vestmyra 
barne- og ungdomsskole, Ref. 1. Tidligere vurderinger har påpekt at stabiliteten ned mot 
Farvikbekken, sør på tomten, ikke er tilfredsstillende. Da det er påvist sensitive masser i området ned 
mot bekken, er det foretatt vurderinger iht. NVEs kvikkleireveilder, Ref. 2. 

Vurderingene utført så langt har konkludert med at for å tilfredsstille regelverket må stabiliteten ned 
mot bekken forbedres med 10%, fordi skråningens sikkerhet før tiltaket ligger under absoluttkravet til 
sikkerhet på F=1,4 eller høyere. Det er primært to tiltak som vil være aktuelle 

 Hevning av bekkeløpet/motfylling langs bekkeløpet 
 Fjerning av masser fra skråningstoppen 

Uavhengig av hvilket tiltak som velges må bekkeløpet erosjonssikres. 

 Innmålinger 
Som anbefalt i tidligere rapport, Ref. 1, er det foretatt en innmåling av Farvikbekken. Innmålingen er 
gjennomført i bunn av Farvikbekken, innenfor det aktuelle området.  

I tillegg til innmåling av bunn av bekkeløpet er det også foretatt innmåling av syv profil fra 
skråningskanten og ned mot bekkeløpet. 

Innmåling av kulverter på nedstrøms og oppstrøms side ble også foretatt.  

Resultatene fra innmålingene er vist på Tegning 01.  

 Vurderinger av alternativ 
Omfanget av de to aktuelle stabiliseringsmetodene er vurdert.  

 Fjerning av masser på topp av skråning 

Det er gjort overslagsberegninger for å vurdere omfang av masser som må fjernes på topp av 
skråninger for å oppnå ønsket forbedring av sikkerhet. Det er funnet at nødvendig utgraving vil komme 
i konflikt med utomhusanlegg (uteklasserom, BMX-løype, bålplass, balansepark) for nye Vestmyra 
skole. Dette alternativet ansees derfor som ikke aktuelt.  
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 Motfylling langs bekkeløpet 

Basert på de innmålte profilene anslås høydeforskjellen fra skråningstopp og ned til elvebunn i 
størrelsesorden 6-8 meter. Det er ikke mulig å heve bekkeløpet betydelig, da dette ville føre til 
oppdemning videre oppover i bekken. Det anbefales derfor å rette bekkeløpet og å etablere en 
motfylling langs bekken mot skolen i vest. 

Det er utført stabilitetsberegninger i fem snitt langs bekken for å bestemme nødvendig omfang av 
motfyllingen. Samme laginndeling og jordparametere som beskrevet i Ref. 1 er brukt i beregningen. 
Hvor sikkerheten ligger under 1,0 i utgangspunktet oppjusteres skjærstyrken med dybden for å oppnå 
sikkerhetsfaktor lik 1,0 før dimensjonering av motfyllingen, fordi observasjon av stabil skråning i dag 
tilsier at den må ha en reell sikkerhet på 1,0 eller høyere. GeoSuite Stability brukes til beregningen. 
Beregningssnittene presenteres på vedlagte tegninger V301 til V305, oversikt i plan på tegning V201. 
Resultater oppsummeres i Tabell 1. 

Stabilitetsberegningene viser helningen av motfyllingen på 1:1,5.  

Tabell 1 Oppsummering av beregningsresultater 

Snitt Opprinnelig 
sikkerhetsfaktor (-) 

Justert 
sikkerhetsfaktor (-) 

Krav til forbedring 
iht. Ref. 2 

Oppnådd 
sikkerhetsfaktor med 
motfylling (-) 

1 0,98 1,00 10 % 1,13 (13 % -> OK) 

2 0,88 1,00 10 % 1,12 (12 % -> OK) 

3 1,01 - 10 % 1,12 (10 % -> OK) 

4 0,94 1,00 10 % 1,11 (11 % -> OK) 

5 1,06 - 8 % 1,14 (8 % -> OK) 
 

Oppfylling minst til kote +24,5 med helning på 1:1,5 ned mot bekken tilfredsstiller krav til forbedring av 
områdestabilitet. Det leveres stikningsdata for den nødvendige utstrekningen av fyllingen, som vist på 
tegning V101 i vedlegg. 

Det er også utført en beregning på effektivspenningsbasis i snitt 1, som vist på tegning V301. 
Oppnådd sikkerhetsfaktor ligger tett under absoluttkravet på F=1,4. Krav til forbedring ligger derfor 
under 3 % iht. Ref. 2, dette ansees som innfridd med den foreslåtte motfyllingen. 

 Oppsummering 

Tiltaket kunne ha vært plassert i tiltaksklasse K4 da det ligger i tilknytning til en skole. Da det ikke er 
påvist sprøbruddsmateriale i nærheten av skolebygget er det valgt K3, da løsneområdet begrenser 
seg til uteområdet for skolen. Med angitt faregrad (middels) vil uansett krav til stabilitetsberegningene 
være det samme om tiltaket plasseres i K3 eller K4.   

Iht. NVEs kvikkleireveileder (Ref. 2) skal poretrykksforholdene bestemme på minimum én sentral 
lokalitet i hver faresone. Dette medfører krav om at det skal installeres poretrykksmålere i minimum to 
nivåer på hver lokalitet. Det er ikke foretatatt poretrykksmåling innenfor det aktuelle området. 
Grunnvannet er på nabotomten, Ref. 3, målt til 0,7-1,7m under terreng. 
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Topografien i området anses som flatt slik at det forventes ikke et poreovertrykk i massene utenfor 
bekkedalen. Valgt løsning baser seg i 3 av 5 snitt på at beregningsmessig sikkerhet er under 1,0, men 
skråningen må ha en reell sikkerhet på 1,0 eller høyere. Selv med et eventuelt poreovertrykk vil krav til 
prosentvis økning være tilsvarende.  

At det ikke er foretatt nødvendige poretrykksinstallasjoner anses ikke som et avvik av betydning for 
prosjektet. Med de skisserte løsningene anses stabilitetsforholdene på tiltaksområdet tilfredsstilt iht. 
de offentlige krav.  

 Konklusjon 
Det anbefales å etablere en motfylling i det aktuelle området på vestsida av Farvikbekken for å oppnå 
tilfredsstillende forbedring av områdestabilitet. 

Farvikbekken må i tillegg erosjonssikres i det aktuelle området. Erosjonssikringa må omfatte begge 
sider av bekkeløpet og bunnen. Utforming av erosjonssikring er dimensjonert av hydrolog (Ref. 4). Det 
velges å føre erosjonssikring av bredder til 1,5 m over bunn med tanke på geometrisk avvik under 
utførelsen og robusthet av løsningen. 

 Kontrollplan 
Kontrollpunkt Omfang/ beskrivelse Ansvarlig/utføres av 
Fyllinger og masseutskifting Vegetasjonslaget fjernes før 

utlegging av motfylling. 
 
Ingen utgraving utover 
vegetasjonslaget i skråningen 
og ved skråningsfoten. 
 
Masser må ikke mellomlagres 
på skråningstoppen. 
 
Masser for motfyllingen skal 
legges ut lagvis og 
komprimeres iht. til tabell 2 i NS 
3458. Lett eller normal 
komprimering.  
 
Vegetasjonslaget fjernes før 
utlegging av erosjonssikring. 
 
Der det er fare for at 
erosjonssikringslaget demmer 
opp bekken, må eksisterende 

Entreprenør 
 
 
Entreprenør 
 
 
 
Entreprenør 
 
 
Entreprenør 
 
 
 
 
 
Entreprenør 
 
 
Entreprenør 
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bunnmasser fjernes i 
tilsvarende tykkelse før 
erosjonssikring etableres.  
Utgravingen må foretas 
seksjonsvis. 

 
 

Referanser 
Ref. 1 Stabilitetsvurdering av utomshuskonstruksjoner, dokumentnr: 5145638-RIG06, Utarbeidet 
av/dato: Norconsult/2016-09-26 

Ref. 2 NVE veileder 7/2014, «Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper», vedlegg 1 til NVEs retningslinjer 2/2011, Internett: http://www.nve.no/no/flom-
og-skred/arealplaner-i-fareomrader/panlegging-og-utbygging-i-fareomrader-langs-vassdrag/ 

Ref. 3 Datarapport geoteknisk Fause VGS, rapportnr: 477441-01, Utarbeidet av/dato: Sweco/2012-
06-21 

Ref. 4 Flomberegning og erosjonssikring av Farvikbekken, dokumentnr: 5145638-HYDRO-01, 
Utarbeidet av/dato: Norconsult/2017-01-23 

 

 

http://www.nve.no/no/flom-og-skred/arealplaner-i-fareomrader/panlegging-og-utbygging-i-fareomrader-langs-vassdrag/
http://www.nve.no/no/flom-og-skred/arealplaner-i-fareomrader/panlegging-og-utbygging-i-fareomrader-langs-vassdrag/
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ANMERKNINGER:

* Kartreferanse: EUREF89 33, høydereferanse: NN1954.

* Målingene er gjort den 04.01.2017 med en Trimble R10 GPS

   rover som mottok korreksjonsdata fra CPOS.
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TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Tegningsnummer Revisjon

Motfylling langs bekken

Plan og snitt

var.

Vestmyra skole

Geoteknikk

V101

HENT AS

5145638

(gjelder A1)

C01

V101 C01

FORKLARINGER

Motfyllingen etableres for å tilfredsstille krav til forbedring av

områdestabilitet.

Farvikbekken må erosjonssikres på begge sider og i bunn i det

aktuelle området. Koordinatsystem EUREF89 UTM sone 33.

Høydesystem NN2000.

ANVISNINGER

1. Bunn og bredd av Farvikbekken erosjonssikres i dette avsnittet.

Bekkeløpet tilpasses hvor det er nødvendig mtp. motfllingen.

2. Motfyllingen etableres:

2.1. Topp motfylling må ligge på kote +24,5 eller høyere.

2.2. Stikningslinjen definerer det ytterste punktet på kote +24,5.

3. Fyllingen avsluttes mot bekken med skråningshelning 1:2.

4. Erosjonssikring etableres:

4.1. Før sikringen plasseres fjernes organisk materiale (gress,

jord, torv) ned til leire, og det avdekkede profilet jevnes ut og

gis om lag samme form som erosjonssikringen.

4.2. Bunn og bredder sikres. Sikringen av breddene føres

ca. 1,5 meter (vertikalt) høyere enn bunnen. Sikringen

legges ut i et minimum 500 mm tykt lag.

4.3. Sikringen utføres med samfengt stein fra brudd, der de

største steinene er siktet bort: D

10

 = 5 - 10 mm, D

50

 = 100

mm - 200 mm, D

maks

 < 350 mm

4.4. Der det er fare for at erosjonssikringslaget demmer opp

bekken, må eksisterende bunnmasser fjernes i tilsvarende

tykkelse før erosjonssikring etableres. Utgravingen må

foretas seksjonsvis.

Helning 1:2

Oppfylling til kote +24,5

0 10 15 20 25 m

1:250

5

Stikningslinje

Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

C01 2017-01-24 For kontroll hos eksterne parter MiHub ErRom ChKle

HENVISNINGER

1. V201 Områdestabilitet: Plan

2. V301-V305 Områdestabilitet: Beregningssnitt
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/4767     
 Arkiv sakID.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 
031/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig 
bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får ikke 
overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra gjennomsnittlig terreng. 
Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig 
bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 



tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får ikke 
overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra gjennomsnittlig terreng. 
Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 033/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldloven § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes 
fra planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 skal lyde slik:  
Rammetillatelse 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

· Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 
bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med 
nødvendig sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig 
bruk av ubebygde arealer. 

· Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 
tiltaket. 

 
Reguleringsbestemmelsenes § 3, 2. avsnitt skal lyde slik: Maksimal utnyttelsesgrad får ikke 
overstige %-BYA=35%. Maksimal tillatt gesimshøyde settes til 10 m fra gjennomsnittlig terreng. 
Byggegrenser fremgår av plankartet. 
  

 
Vedlegg: 
18.01.2017 Detaljregulering for Kirkeveien 13 1331974 

04.10.2016 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1328105 

04.11.2016 Kirkeveien 13 AS - ny planbeskrivelse 1330896 

16.11.2016 Kirkeveien 13- justert plankart 1331862 

22.03.2017 Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Vestmyra skolesenter og Kirkeveien 
13 - Fauske 

1343664 

17.03.2017 Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Kirkeveien 13 - Fauske 
kommune. 

1343323 

08.03.2017 17/17881 Uttalelse til forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13 - Fauske 
kommune 

1342169 

 
Sammendrag: 
2. gangs behandling 
 



Det fremmes forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13. Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for riving-sanering av eksisterende kontorbygg i planområdet som muliggjør etablering av ny 
bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet i forhold til 4 -8 boenheter enten i form av 
leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående. 
 
Planforslaget innebærer altså en reguleringsendring der gjeldende arealformål Kontor/industri/lager 
foreslås endret til arealformål Boligbebyggelse. 
 
Saksopplysninger: 
Planforslaget har følgende dokumentasjon: 
Plankart i målestokk 1:500 (A3), planbestemmelser og planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 31.01 – 15.03.2017. Det er innkommet 3 
uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert utdrag og 
deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, 15.03.2017 
«Vi viser til oversendelse av 24.01.2017, hvor detaljregulering for Kirkeveien 13 ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne 
uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. 
 
Det foreligger uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fylkesmannen har ikke egne 
merknader til planen. 
 
Den samordnede uttalelsen bygger på mal beskrevet i Rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, og er inndelt i Innsigelser, Planfaglige mangler og Planfaglige råd. Det foreligger ikke 
noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor til NVEs uttalelse. Deres planfaglige råd inntas 
også i dette brev.» 
 
Vurdering/anbefaling: Tas til etterretning. Viser til egen vurdering/anbefaling nedenfor under NVE. 
 
 
Nordland Fylkeskommune, 08.03.2017 
«Saken gjelder detaljregulering med sikte på bygging av 4-8 boenheter i form av leiligheter eller 
eneboliger i rekke. Området er i dag regulert til kontor/industri/lager. Eksisterende bygninger skal rives. 
Kommunens vurdering er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
Forholdet til regional arealpolitikk 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet går fram av 
de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vi har ingen merknader utover det 
som går fram av vårt innspill av 4. mars 2016. 
 
Kulturminnefaglig 



Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen 
vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på 
fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem 
som skal utføre arbeidet i marken.» 
 
Vurdering/anbefaling: Tas til etterretning. Forholdet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsenes 
§ 2, punkt 2.8. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 14.03.2017 
«Vi viser til offentlig ettersyn datert 24.01.2017 og vårt innspill til planoppstart datert 25.02.2016. 
 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, herunder grunnforhold, samt 
energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for riving/sanering av eksisterende kontorbygg som 
muliggjør etablering av ny bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet til 4-8 boenheter, enten 
i form av leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående. 
 
I vårt innspill til planoppstart skrev vi følgende: 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tykk 
havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges ny 
bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik 
at det kan være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. 
rapport datert 04.12.2009. Planområdet grenser i nord inntil kvikkleiresone 1653 Farvikbekken Sør. 
Vi gjør oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for 
kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, jfr. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 

 
Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på at grunnforholdene er vurdert. NVE mener i 
utgangspunktet at slike vurderinger skal foreligge før detaljreguleringsplan vedtas. I dette tilfellet 
foreligger det imidlertid overordnet kvikkleirekartlegging av området som viser at selve 
utbyggingsområdet ikke berører kartlagt kvikkleiresone. Det er videre i planbestemmelsene § 5.2 stilt 
krav om at før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge dokumentasjon på at grunnen har 
tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. Vi mener dette kravet med fordel bør flyttes frem 
til å gjelde før rammetillatelse kan gis, altså planbestemmelsene § 5.1. Dette fordi en utredning av 
grunnforholdene kan være med på å gi føringer for utførelsen av selve tiltaket. 
 
Opppsummering: 
NVE ber om at krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak 
flyttes fra planbestemmelsene § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
 
Vurdering/anbefaling: Rådmannen ser poenget med at dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig 
stabilitet i forhold til omsøkt tiltak kobles mot rammetillatelse og anbefaler å etterkomme dette. Krav 
om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt tiltak flyttes fra 
planbestemmelsenes § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 
 
 
Samlet vurdering/anbefaling: På området for Boligbebyggelse – B er maksimal utnyttelsesgrad foreslått 
til %-BYA=45 %. I gjeldende reguleringsplan for området der formålet er Kontor/industri/lager er %-
BYA=30%. Kommuneplanens arealdel er under revisjon. I denne er maksimal utnyttelsesgrad i dette 

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


området (sone C) foreslått til %-BYA=35%. Omkringliggende nærområder med boligbebyggelse er i 
hovedsak eneboliger med lav utnyttelsesgrad og ny boligbebyggelse skal derfor ha en føring med 
tilpasning til eksisterende boligbebyggelse i dette området, jfr. bestemmelsenes § 2, pkt. 2.3. Med 
denne bakgrunn anbefaler rådmannen at bestemmelsenes § 3, 2. avsnitt endres i tråd med dette og 
maksimal utnyttelsesgrad i området for Boligbebyggelse – B settes til %BYA=35%. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
004/17 Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017 

 
 
Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Vedlegg: 
16.11.2016 Kirkeveien 13- justert plankart 1331862 

04.11.2016 Kirkeveien 13 AS - ny planbeskrivelse 1330896 

04.10.2016 Planbestemmelser Kirkeveien 13 1328105 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.01.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PLUT- 004/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Kirkeveien 13 ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Sammendrag: 
1. gangs behandling 
Norconsult AS har på oppdrag fra Kirkeveien 13 AS utarbeidet detaljregulering for Kirkeveien 13. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rivning-sanering av eksisterende kontorbygg i 
planområdet som muliggjør etablering av ny bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet i 
forhold til 4-8 boenheter enten i form av leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående. 
 
Foreliggende planforslag innebærer en endring av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble 
vedtatt 27.06.2005. Det vil si en omregulering av dette arealet (1.915 daa) fra kontor-industri-
lagerformål til boligformål.   
 
Planområdet innbefatter eiendommen gnr. 103 bnr. 1201 (eier Kirkeveien 13 AS), del av gnr. 103 bnr. 
521 (eier Fauske kommune) og del av gnr. 103 bnr. 570 (eier Galvano-Tia AS). En forutsetning for 
planlagt utnyttelse i planområdet er derfor at tiltakshaver klarerer eiendomsforholdene. 



 
 
Saksopplysninger: 
Detaljreguleringsplanen omfatter: 

· Plankart i målestokk 1:500 (A3) 
· Planbestemmelser 
· Planbeskrivelse 

 
Planforslaget inneholder følgende arealformål, jevnfør plan-og bygningsloven § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse (B) 
2. Bestemmelsesområde – Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg – Lek (#1) 

 
I kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter er videreført-tatt inn i kommunedelplanen. Det vises til 
kapittel 3 i planbeskrivelsen. 
 
Krav om konsekvensutredning er vurdert i punkt 1.5 i planbeskrivelsen og konkluderer med at tiltaket 
ikke vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Krav til vurdering av rasfare og grunnforhold er nedfelt i planbestemmelsenes § 5, punkt 5.2. Det vises 
også til punkt 4.14 i planbeskrivelsen. 
 
Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i planbestemmelsenes § 2, punkt 2.2. 
 
Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven kapittel II §§ 4-14, er vurdert. Tilgjengelige naturdatabaser er 
sjekket og finner ikke forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Tiltaksområdet er et 
område som allerede er preget av menneskelig virksomhet og aktivitet. Sannsynligheten for å finne 
verdifullt naturmangfold vurderes som liten. Det vises til planbeskrivelsens punkt 6.3.  
 
Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 
oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt og kommentert av Norconsult i 
planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer – vurderinger fra Norconsult til etterretning og har ikke 
ytterligere kommentarer direkte til disse. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, blant annet hos helsekoordinator, barnas 
representant, representantene for miljø – friluft og VVA. 
 
Barnas representant har følgende kommentar: Planforslaget tar hensyn til barns interesser med tanke 
på avsetting av areal til lek. Det må også sørges for at ferdsel fra området for myke trafikanter og 
spesielt barn ivaretas på en sikkerhetsmessig god måte. 
 
Adkomst til planområdet er lagt til Kirkeveien som har opparbeidet fortau fra Rv80 til E6. Rådmannen 
viser i denne sammenheng til vedlagt planbeskrivelse og planbestemmelser.  
 
For øvrig avstedkom denne høringen ingen merknader.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
På angjeldende område står et kontorbygg som skal fjernes. Områdene vest for planområdet er 



eksisterende boligområder. I nord og øst er det eksisterende bebyggelse til kontor-bolig og industri 
(Galvano).  
 
Planlagt område er begrenset og har en beliggenhet i vestre del av område avsatt til industri-kontor-
lager i gjeldende reguleringsplan. Området ligger opp mot Farvikveien og Kirkeveien og dominerende 
bruk av områdene rundt er boligformål. Ny boligbebyggelse som planlagt vil ikke endre stedets karakter. 
 
Planområdet har altså veg på to av sidene og grenser opp mot lettere industrilokaler og 
kontor(bolig)bebyggelse på resten. Det vil nok forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være 
begrenset da vegens ÅDT (årsdøgntrafikk) og fartsgrense er lav. 
 
Planområdet ligger sentralt mot eksisterende infrastruktur, skole, nærmiljøanlegg, idrettshall og butikk. 
Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter boliger-leiligheter på 
Fauske. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PLANBESTEMMELSER     
til detaljregulering for 

Kirkeveien 13 
 
 
 
 

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. 
Oppstartsmøte 04.12.2015 RM 
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.01.2016 GAn 
1.gangs behandling i planutvalget   
Offentlig ettersyn i tidsrommet   
2.gangs offentlig behandling i planutvalget   
   
   
Vedtatt kommunestyret   

 
Planident: 1841-2015008 

 
 
 
 

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart 
til bestemmelsene er vist i eget dokument. 

 
Dato……………………………………………………………………………………………... 

ordførerens 
underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestemmelsene er utarbeidet 29.09.2016 av Norconsult AS. 
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§1 GENERELT 
 
1.1  Formål 

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende leke- og 
uteoppholdsareal, samt parkerings- og trafikkareal.  

 
1.2  Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i ett vertikalnivå (på grunnen) med 
plan-id 2015008. 

 
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter vedtatt 27.06.05 (plan ID 
2004002).   

 
1.3  Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse (B) 
 

Bestemmelesesområde - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 
 Lek (#1) 

 
 

 
§ 2  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1  Støy – støyskjerming 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging           
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 
2.2  Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
2.3  Arkitektur og estetikk 

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk 
innenfor planområdet. Byggene skal reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, 
materialvalg og fargesetting.  

 
2.4  Parkering 

Det skal etableres parkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
 
2.5  Leke- og uteoppholdsareal 

Det skal opparbeides min. 35 m2 leke- og uteoppholdsareal per boenhet. Minst 5 m2 av disse skal 
være privat uteareal (terrasse/balkong). 
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2.6 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det skal tas hensyn til VA og kabelanlegg i grunnen. Flytting, nærbygging etc. må avklares med 
den enkelte anleggseier.  

 
2.7  Avfall  

Det skal avsettes nødvendig areal for avfallshåndtering i planområdet. Plassering av disse skal 
fremgå av situasjonsplan/utomhusplan, jf. § 5.1.  

 
2.8  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og 
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

2.9  Radon 
Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet 
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 

 
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, pkt.1) 
 
3.1  Boligbebyggelse – B 

I område benevnt B kan det etableres boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, 
trafikkareal, herunder parkering/carport, boder samt avfallshåndtering.   

 
Maksimal utnyttelsesgrad får ikke overstige %-BYA=45 %. Maksimal tillatt gesimshøyde settes 
til 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser fremgår av plankartet.  
 
Garasjer/carport, uteboder, etc. tillates inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til 
offentlig veg. Dersom avstand til nye og/eller eksisterende bygninger blir mindre enn 8 m må 
byggene prosjekteres og bygges med tilstrekkelig brannmotstand i henhold til teknisk forskrift. 
 
Inntegnet planlagt bebyggelse og parkeringsplasser er kun å oppfatte som en illustrasjon av en 
mulig utnyttelse. Endelig løsning dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.   

 
 
§ 4 BESTEMMELSESOMRÅDE - Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg                

(PBL §12-7, pkt. 1) 
 
4.1 Lek (# 1 LEK) 

Innenfor områdene benevnt #1 LEK skal det tilrettelegges for leke- og uteoppholdsareal jf. § 2.5.  
Arealene skal ha god sikring mot biltrafikk.  

 
 
 
 
 
 
 



4  

§ 5  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
5.1 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
 Situasjonsplan/utomhusplan som viser bebyggelse med høyder og byggelinjer, 

bilparkering/carport, avfallshåndtering, atkomst, leke- og uteoppholdsarealer med nødvendig 
sikring mot trafikk, gjerder, eksisterende og fremtidig terreng, samt øvrig bruk av ubebygde 
arealer. 
 

5.2 Igangsettingstillatelse 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge: 
 Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av kommunen.  

 Dokumentasjon på at grunnen ikke er forurenset. 

 Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. 
 Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen.  

 
5.3 Brukstillatelse 

Før brukstillatelsen kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet: 
 Teknisk infrastruktur (VA, atkomst, parkering osv.) og leke- og uteoppholdsareal  

 Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsareal. 
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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendom med gnr. 103 bnr. 1201 og deler av gnr.103 
bnr. 521 og 570 fra kontor-/industriformål til boligformål med tilhørende infrastruktur. 

I gjeldende plan for området, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området avsatt til 
«kombinert kontor og industri/lager».  

Tiltakene planen hjemler er vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

Planforslaget vurderes å være et godt bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på 
Fauske.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for rivning/sanering av eksisterende kontorbygg i 
planområdet som muliggjøre etablering av ny bebyggelse i form av boliger. 

Tomten ønskes utnyttet i forhold med 4-8 boenheter enten i form av leiligheter eller som eneboliger i 
rekke eller frittstående.  

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Kirkeveien 13 AS. 
 

Planarbeidet utføres av konsulent: 
Norconsult AS 
Sjøgata 74 
8200 Fauske 

 Eierforhold 

Kirkeveien 13 AS eier gårds- og bruksnummer 103/1201, Fauske kommune eier gårds- og 
bruksnummer 103/521 og Galvano-Tia eier gårds- og bruksnummer 103/570.  

 Tidligere vedtak i saken 

Ingen tidligere vedtak i saken. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Planforslaget innebærer endring av reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 
27.06.2005 som igjen er nedfelt/hjemlet i kommuneplanens arealdel, dvs. en omregulering fra 
kontor/industriformål til boligformål. Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger (jf. § 3) at 
detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av kommuneplan (herunder 
kommunedelplan) eller områderegulering skal vurderes etter vedlegg III i forskriften. Ved 
gjennomgang av vedlegg III er det konkludert med at tiltaket ikke vil kunne få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn.  
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 Planprosess 

 Medvirkning og møter 

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 04.12.2015. Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 
ble annonsert i Saltenposten 21.01.2016 og berørte parter (private og offentlige) ble skriftlig varslet om 
planoppstarten i brev datert 21.01.2016. 

 Innspill til planen 

Det er mottatt i alt 2 innspill til varsel om planoppstart. Disse er oppsummert og kommentert i tabellen 
nedenfor. 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

NVE 25.02.2016 Innspill til varsel om oppstart av 
detaljregulering - Endring av deler 
av reguleringsplanene for 
Vestmyra skolesenter og 
Kirkeveien – Fauske kommune 
Vi viser til varsel om planoppstart 
datert 21.01.2016. NVE skal som 
høringspart bidra til at hensynet til 
vassdrag, skredfare, herunder 
grunnforhold, samt energianlegg 
blir vurdert og innarbeidet i 
arealplaner. 
Hensikten med planarbeidet er å 
omregulere fra samferdselsformål 
til boligformål, nærmere bestemt 
til ene- og flermannsboliger og 
leilighetsbygg med tilhørende 
parkerings- og lekeareal i henhold 
til krav fastsatt i kommuneplanens 
arealdel. 
I henhold til NGUs løsmassekart 
(www.ngu.no/kart/losmasse/) 
består området av tykk 
havavsetning, noe 
som kan være en indikasjon på 
ustabile grunnforhold. Når det 
planlegges ny bebyggelse på 
slike arealer må det gjøres en 
vurdering av om grunn- og 
terrengforholdene er slik at det 
kan være fare for kvikkleireskred. 
NGI har foretatt 

Det er i 
rekkefølgebestemmelsene 
medtatt bestemmelse om at 
dokumentasjon på  
grunnforholdene (stabilitet, 
kvikkleireskred, etc.) må foreligge 
før byggetillatelse kan gis. 
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kvikkleirekartlegging i området, jfr. 
rapport datert 04.12.2009. 
Planområdet grenser i nord inntil 
kvikkleiresone 1653 Farvikbekken 
Sør. Vi gjør oppmerksom på at 
plandokumentene på en tydelig 
måte skal vise hvordan fare for 
kvikkleireskred er vurdert og tatt 
hensyn til, jfr. NVEs veileder 
7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Nordland 
Fylkeskommune 

04.03.2016 Planfaglig innspill 
I gjeldende Fylkesplan for 
Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i 
Nordland er det uttalt klare mål for 
arealpolitikken i perioden. Vi ber 
om at disse hensynstas i 
planarbeidet.  
Vi viser her spesielt til kap. 8.2 
By- og tettstedsutvikling, hvor det 
blant annet heter:  
l) Det skal legges til rette for 
gående og syklende gjennom et 
trafikksikkert og 
sammenhengende gang- og 
sykkelveinett.  
n) Boliger, skoler og barnehager 
skal ha trygg ferdsel til lek og 
annen aktivitet i en variert og 
sammenhengende grønnstruktur 
med gode forbindelser til 
omkringliggende naturområder.  
På generelt grunnlag vil 
fylkeskommunen bemerke at:  
- Det bør tas hensyn til fremtidige 
klimaendringer i planlegging og 
utbygging. Dette er spesielt viktig 
i forhold til utbygginger, 
plassering og dimensjonering av 
viktig infrastruktur. Sårbarhet for 
klimaendringer skal vektlegges i 
kommunenes ROS-analyser  
- Alternative energikilder bør alltid 
vurderes. Det bes om at 
bygninger og tiltak oppføres med 
tanke på fremtidige 
klimaendringer, og med tanke på 
å redusere energibehov og 
klimagassutslipp.  
- Nasjonal politikk pålegger også 
kommunen å planlegge med 
tanke på en utforming som er 
tilrettelagt for alle grupper. Dette 
vil blant annet si at interessene til 
personer med 
funksjonsnedsettelser må 

Ivaretas i planforslaget. 
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ivaretas.  

- Hensynet til barn og unge må 
ivaretas i planleggingen. Sikker 
skolevei, samt god tilgang til 
lekearealer og andre uteområder 
er viktige hensyn som bør være i 
fokus. Det bes også om at man i 
planleggingen fokuserer på 
sikring av områder der barn og 
unges ferdsel og tilstedeværelse 
kan utgjøre en særlig risiko for liv 
og helse.  
- Planprosessen skal legge opp til 
en medvirkning i tråd med plan- 
og bygningslovens bestemmelser. 
Det vil si at berørte parter i 
området må trekkes aktivt inn i 
prosessen.  
- Det vises til 
naturmangfoldlovens § 7 som gir 
prinsipper for offentlig 
beslutningstaking jf. 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Kulturminnefaglig  
Planforslaget er sjekket mot våre 
arkiver. Så langt vi kjenner til, er 
planforslaget ikke i konflikt med 
registrerte verneverdige 
kulturminner. Vi har foreløpig 
ingen merknader til planarbeidet, 
og vil avgi endelig uttalelse når 
planforslag foreligger.  
Når det gjelder samiske 
kulturminner, vises det til egen 
uttalelse fra Sametinget.  
Kulturminnefaglig vurdering: Kari 
Torp Larsen, tlf. 47660675. 
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 Planstatus og rammebetingelser 
 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1 er planområdet avsatt til kontor og industri ved at 
reguleringsplan for Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er videreført/tatt inn i 
kommunedelplan. 

 
 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum del 1. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

I gjeldende reguleringsplan for området, Vestmyra skolesenter som ble vedtatt 27.06.2005 er området 
avsatt til «kombinert kontor og industri/lager».  
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 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Naturmangfoldloven (2012) 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet som er på cirka 1,9 daa, ligger på Vestmyra, vest for Fauske sentrum.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter et bygg (brakkerigg) benyttet som kontorbygg, overnatting samt 
lagervirksomhet.  

Området vest for planområdet består i hovedsak av småhusbebyggelse, mens området i nord og i øst 
består henholdsvis av industribygninger og en kirkegård.  

 Stedets karakter 

Planområdet ligger sentrumsnært. Bebyggelsen består av lavere eneboligbebyggelse og rekkehus 
med romslige tomter og åpenhet mellom husene og fremstår som ensartet i felt.  Område i nord består 
av sammensatte industribygninger i inntil to etasjer. 

 Landskap 

Planområdet er tilnærmet flatt. Noe av område er opparbeidet, men deler av området består av kratt 
og annen vegetasjon. I bakkant mot nord synker terrenget noe mot veien som går ned i Farvikdalen.  

Det er meget gode solforhold på tomten.  

 Kulturminner og kulturell verdi 

Oppført bebyggelse i planområdet er ikke verneverdig. Det er heller ikke kjent at det er verneverdige 
kulturminner og/eller -miljøer i tilstøtende områder. 
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 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier eller viktige naturtyper/arter i eller i nærheten av planområdet.  

 Rekreasjonsverdi/bruk 

Det er ingen spor etter lek eller uteaktivitet i planområdet, men det er tilgjengelige lekeplasser og 
ballbaner tilknyttet skoler i nærområdet. 

 Landbruk, skogbruk og reindrift 

Det utøves ingen landbruk, skogbruk eller reindrift i planområdet eller i umiddelbar nærhet til området. 

 Trafikale forhold 

Planområdet grenser til Kirkeveien i sør og Farvikveien i vest og i nord. Vegene er kommunale og er 
tilknyttet Rv. 80 vest for planområdet. Vegene har 30 km/t sone og det er etablert fartsdumper. 

Gang- og sykkelvei 

Kirkeveien er opparbeidet med fortau.  

Kollektivtilbud  

Det er godt kollektivtilbud i området. Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 200 m unna ved RV 80 og 
ved kirken. 

 Barns interesser 

Det er ikke kjent at planområdet er brukt som leke- eller uteoppholdsareal. 

 Sosial infrastruktur 

Nye Vestmyra skole er under bygging og er lokalisert i kort gangavstand til planområdet. I umiddelbar 
nærhet til planområdet ligger det også en dagligvareforretning, samt at det er gangavstand til sentrum.  

 Universell tilgjengelighet 

Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder er forholdsvis flatt og legger derfor til rette for 
universell tilgjengelighet.  
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 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp er ført fram til eksisterende bebyggelse. Kapasitet på anlegget er tilstrekkelig for 
eksisterende bygninger. Likså er tele og el ført fram til eksisterende bygninger  

Området ligger innenfor område hvor det kan fremføres fjernvarme, men det vites ikke om når dette 
tenkes tilbudt i området.  

 Grunnforhold, forurensning og flom 

Løsmassene i planområdet består i hovedsak av strandavsetninger i ulik tykkelse. 

Bygget som står der i dag er fundamentert på peler på fjell.  Man antar derfor at hele området som 
skal bebygges har en relativ god fundamenteringsevne.  

  

Figur 2: Løsmassekart. Kilde: Arealis. 

 

I følge NVEs karttjeneste ligger området utenfor, men opp mot fareområdet for kvikkleire i Farvikdalen.  

 

Figur 3: Kvikkleirekart. Kilde: Arealis.   
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I tillegg har NVE startet en sikring av Farvikdalen i dette området for å hindre eventuelle setninger i 
fremtiden. 

 Støy 

Planområdet har vei på to av sidene og grenser opp mot lettere industri lokaler på resten. Det vil nok 
forekomme noe trafikkstøy, men dette anses å være begrenset da veiens ÅDT og fartsgrense er lav.  

 Forurensning 

Luftforurensningen i planområdet er hovedsakelig knyttet til trafikk. Det er ikke kjent at området har 
luftforurensning som overstiger grenseverdiene for konsentrasjoner av tillatt luftforurensning (jf. 
Forurensningsforskriften § 7). 

Planlegger kjenner ikke til at det er drevet virksomhet som kan ha forurenset grunn eller vann i 
planområdet. 

 

 



 

Oppdragsnr.: 5157467   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01
Detaljregulering for                 Kirkeveien 13  |  Plan-ID: 2015008

 
 

x:\nor\oppdrag\fauske\515\74\5157467\5 arbeidsdokumenter\52 reguleringsplan\planbeskrivelse kirkeveien 13_gan.docx 2016-09-29  |  Side 16 av 24
 

 Beskrivelse av planforslaget 

 Analyser og utredninger 

Det er ikke gjennomført noen analyser eller utredninger i forbindelse med planarbeidet utover det som 
fremgår av denne planbeskrivelsen. 

 Planlagt arealbruk 

I planområdet tenkes det bygd boliger med tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Parkering 
tenkes løst på bakkeplan i carporter, samt noen plasser ute i dagen.   

Videre er det regulert inn leke- og uteoppholdsareal til boligene iht. kommuneplanens bestemmelser
  

Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
o Boligbebyggelse (B) 

 
- Bestemmelsesområde (PBL § 12-7) 

o Lek (#) 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor området avsatt til «boligbebyggelse», jf. plankart. Byggegrenser 
fremgår av plankartet. I forhold til Kirkeveien og Farvikveien er byggegrensen satt til 10 m fra 
senterlinjen på disse vegene. Mot nordøst er byggegrensen satt til 4 m, men det tillates at 
carportanlegg/garasjer settes opp inntil 1 m fra formålslinjen der en ikke grenser til offentlig veg.  

Det tenkes bygd eneboliger i rekke, rekkehus eller tomannsboliger i planområdet.  

Utarbeidet plankart viser en mulig utnyttelse av planområdet med inntil 8 leiligheter og der 
carportanlegg er integrert i hovedbygningen.  

Maks tillatt bebygd areal, %-BYA er foreslått satt til 45 % og maks tillatt gesimshøyde er foreslått satt 
til 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Heissjakter, trapperom, etc. tillates over de oppgitte 
byggehøydene med inntil 3,0 m. Terrenget i planområdet og i omkringliggende områder ligger på ca. 
+31,0. 
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 Uteoppholdsareal 

Til hver boenhet skal det iht. krav i gjeldende kommuneplan, avsettes minimum 35 m2 med leke- og 
uteoppholdsareal, hvorav minst 5 m2 av disse skal utgjøre privat uteareal (terrasse/balkong). Det er 
regulert inn areal til leke- og uteoppholdsareal tilsvarende ca. 8 boenheter i plankartet. 

Utover dette bygges det i forbindelse med Vestmyra skolesenter et innholdsrikt nærmiljøanlegg med 
en rekke fasiliteter for utøvelse av rekreasjon for barn og unge i alle aldre. 

 Parkering 

I kommuneplan som er under revidering forslås det et parkeringskrav på 1,4 plasser pr boenhet for 
enheter med et areal større enn 50 m2.   

Parkering vil bli løst på egen tomt ved carport til hver boenhet, samt 0,4 plass ekstra oppstilling til 
besøkende. Man har derfor lagt inn 12 parkeringsplasser for 8 boenheter.  

 Trafikkløsning 

Bilatkomst til planområdet tenkes lagt sørfra via Kirkeveien. Byggegrensen er satt 10 m fra veiens 
regulerte senterlinje. Kirkeveien har videre forbindelser mot RV80 og E6. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

De nye byggene vil kunne knyttes til eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg som har 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Energibehovet i planområdet er planlagt dekket med elektrisitet. Planområdet må søkes på vanlig 
måte for oppkobling mot strømnettet. 

 Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen vil skje på eget område.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Forslagstiller kjenner ikke til at det er planlagt nye offentlige anlegg i nærheten av planområdet, 
foruten ny skole/nærmiljøanlegg ifbm. Vestmyra skole. 
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 Sosial infrastruktur 

Det er god dekning hva angår barnehage og skole i området. Den sentrale beliggenheten gjør at det 
ellers er godt utbygd med sosial infrastruktur i nærområdet. 

 Universell utforming 

Arealer innenfor planområdet skal så langt det er mulig opparbeides og utformes etter prinsippene om 
universell utforming.   

 Miljøoppfølging 

Det planlegges ikke virksomheter som genererer lukt, støv eller annen forurensning i planområdet. 

Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal foreligge kartlegging av mulig forurensning i grunnen, og 
evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. forurensningsforskriftens kap. 2 ved søknad 
om igangsettingstillatelse. 

 Grunnforhold 

Sikker byggegrunn skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis.  

 Støy 

Ingen nødvendige tiltak. Støy i anleggsperioden skal skje i tråd med veileder T-1442 Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging (2012). 
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 Risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Må senest dokumenteres ved 
søknad om igangsettingstillatelse. 

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x  

Er det radon i grunnen?  Radonsperre- lovpålagt krav fra 
1.7.2010. 

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

 Hendelser på veg x  

 Hendelser på jernbane x  

 Hendelser på sjø/vann/elv x  

 Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

 Ingen særskilt risiko. 

 Utslipp av giftige gasser/væsker x  

 Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen særskilt risiko. 

 Elektrisitet x  

 Teletjenester x   

 Vannforsyning x  

 Renovasjon/spillvann X 
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Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

x  

 Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

 Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen særskilt risiko.  

 Til skole/barnehage x  

 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

 Til forretning x  

 Til busstopp x  

Brannberedskap   

 Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

 Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Antas tilstrekkelig. 

 Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x   

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

 Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

 Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

 Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x Må sjekkes ut og dokumenteres 
før igangsettingstillatelse gis. 

 Annet (spesifiser) x  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  
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 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

ROS-skjemaet er gjennomgått og vurdert og det konkluderes med at det ikke er behov for spesielle 
tiltak i forbindelse med dette planarbeidet, foruten dokumentasjonskrav ift. forurenset grunn og 
stabilitet. 

 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold: 

o Situasjonsplan/utomhusplan. 
o Kommunaltekniske planer. 
o Håndtering av ulemper i bygge- og anleggsfasen, herunder ift. gjeldende 

kulturminner/-miljø. 
o Teknisk infrastruktur. 
o Nødvendig sikring av leke- og uteoppholdsarealene. 
o Dokumentasjon på grunnforhold. 

 

Annet (spesifiser) x  
 

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger  Ingen særskilt risiko. 

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

 Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget medfører endring av formål i ift. det som er bestemt å gjelde i kommunedelplanen for 
området. Dominerende bruk av områdene rundt er boligformål, og i så måte vil en omregulering fra 
industri til boligformål passe fint inn. 

 Stedets karakter 

Planforslaget innebære en videreføring av dagens situasjon og dermed ingen endring av 
stedskarakteren. Området forslås fortsatt bebygd, men da med boligbebyggelse slik som 
mestepartene av omkringliggende områder.  

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering opp mot Naturmangfoldloven kap II § 4 - § 14 og funnet at tiltaket ikke 
er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tiltaksområdet mot tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan trues eller ødelegges av tiltaket. Det er ikke 
registrert utvalgte naturtyper, verdifulle arter eller høy bonitet/jordkvalitet i forbindelse med 
naturområdene og jordbruksområdene.  

Tiltaksområdet hvor det planlegges nye boliger ligger i et område allerede preget av menneskelig 
virksomhet og aktivitet, hvor vi har vurdert sannsynligheten for å finne verdifull naturmangfold som 
liten. På bakgrunn av dette er det ikke gjort nærmere feltundersøkelser i planområdet av hensyn til 
naturmangfold.  

Oppføringen av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og 
vurderes å ivareta hensynet til naturmiljøet. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planlagt utbygging vurderes ikke å gi negative konsekvenser for landbruk.  
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 Trafikale forhold 

Planlagt utbygging vil føre til økt biltrafikk, men beregnet økning forventes ikke å gi 
avviklingsproblemer i omkringliggende vegnett. 

 Teknisk infrastruktur 

Ny bebyggelse i planområdet kan tilkobles eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

 Rekreasjon og uteoppholdsarealer 

Planlagt utbygging innebærer ikke nedbygging av rekreasjonsområder, men vil derimot kunne føre til 
at nytt leke- og uteoppholdsareal blir opparbeidet. 

 Barns interesser 

Hensyn til barn og unge anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 

 Sosial infrastruktur 

Planlagt utbygging utløser ikke behov for å øke verken barnehage- eller skolekapasitet, da det 
allerede i dag er god kapasitet ift. disse funksjonene.  

 Universell tilgjengelighet 

For uteområder, adkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i til enhver tid gjeldene Teknisk 
forskrift. 

 ROS 

Det er ikke avdekket noen spesielle hensyn i forhold til risiko og sikkerhetsvurderinger. Tilstrekkelig 
brannvannstilførsel og grunnforhold skal dokumenteres før igangsettingstillatelse gis. 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket i planen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Fauske kommune. Alle kostnader ved 
tiltaket bæres av tiltakshaver. 
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 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket noen interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 

 Avveininger av virkninger 

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort ovenfor vil planforslaget etter forslagstillers vurdering i liten 
grad medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn. Planforslaget vurderes å være et godt 
bidrag for å imøtekomme etterspørsel etter leiligheter på Fauske.  
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Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Kirkeveien 13 - Fauske  
 
Vi viser til oversendelse av 24.01.2017, hvor detaljregulering for Kirkeveien 13 ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å 
samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.  
 
Det foreligger uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fylkesmannen har 
ikke egne merknader til planen. 
 
Den samordnede uttalelsen bygger på mal beskrevet i Rutinebeskrivelse for effektive 
avklaringer i arealplanleggingen, og er inndelt i Innsigelser, Planfaglige mangler og 
Planfaglige råd. Det foreligger ikke noe samordningsbehov i denne saken og det vises derfor 
til NVEs uttalelse. Deres planfaglige råd inntas også i dette brev. 
 
 
PLANFAGLIGE RÅD1 
 
NVE: 
NVE viser til sitt innspill ved planoppstart hvor de uttalte følgende: 
 

«I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av 
tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det 
planlegges ny bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- 
og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt 
kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Planområdet grenser i 
nord inntil kvikkleiresone 1653 Farvikbekken Sør. Vi gjør oppmerksom på at 
plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er 
vurdert og tatt hensyn til, jfr. NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.» 

 
De kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på at grunnforholdene er vurdert. NVE mener 
i utgangspunktet at slike vurderinger skal foreligge før detaljreguleringsplan vedtas. I dette 
tilfellet foreligger det imidlertid overordnet kvikkleirekartlegging av området som viser at selve 

 
1 Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i planleggingen, og anbefalinger i 
forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å foreta de endelige valgene.  
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utbyggingsområdet ikke berører kartlagt kvikkleiresone. Det er videre i planbestemmelsene § 
5.2 stilt krav om at før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge dokumentasjon på at 
grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. NVE mener dette kravet 
med fordel bør flyttes frem til å gjelde før rammetillatelse kan gis, altså til 
planbestemmelsene § 5.1. Dette fordi en utredning av grunnforholdene kan være med på å 
gi føringer for utførelsen av selve tiltaket. 
 
NVE ber om at krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til 
omsøkt tiltak flyttes fra planbestemmelsene § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 
Rammetillatelse 
 
 
Med hilsen 
 
 
Egil Johansen (e.f.)  
avdelingsdirektør Cathrine Hoff Mikalsen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
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1 

NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Kirkeveien 13 - 

Fauske kommune 

Vi viser til offentlig ettersyn datert 24.01.2017 og vårt innspill til planoppstart datert 25.02.2016.  

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare, herunder grunnforhold, samt 

energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for riving/sanering av eksisterende kontorbygg som 

muliggjør etablering av ny bebyggelse i form av boliger. Tomten ønskes utnyttet til 4-8 boenheter, enten 

i form av leiligheter eller som eneboliger i rekke eller frittstående. 

I vårt innspill til planoppstart skrev vi følgende:  

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

havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges ny 

bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er 

slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, 

jfr. rapport datert 04.12.2009. Planområdet grenser i nord inntil kvikkleiresone 1653 

Farvikbekken Sør. Vi gjør oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise 

hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og tatt hensyn til, jfr. NVEs veileder 7/2014 

Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Vi kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på at grunnforholdene er vurdert. NVE mener i 

utgangspunktet at slike vurderinger skal foreligge før detaljreguleringsplan vedtas. I dette tilfellet 

foreligger det imidlertid overordnet kvikkleirekartlegging av området som viser at selve 

utbyggingsområdet ikke berører kartlagt kvikkleiresone. Det er videre i planbestemmelsene § 5.2 stilt 

krav om at før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge dokumentasjon på at grunnen har 

tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket. Vi mener dette kravet med fordel bør flyttes frem 

til å gjelde før rammetillatelse kan gis, altså til planbestemmelsene § 5.1. Dette fordi en utredning av 

grunnforholdene kan være med på å gi føringer for utførelsen av selve tiltaket. 

 

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


 
Side 2 

 

 

 

Oppsummering: 

NVE ber om at krav om dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkt 

tiltak flyttes fra planbestemmelsene § 5.2 Igangsettingstillatelse til § 5.1 Rammetillatelse. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

Fungerende regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Uttalelse til forslag til detaljregulering for Kirkeveien 13 - Fauske kommune   

Saken gjelder detaljregulering med sikte på bygging av 4-8 boenheter i form av leiligheter eller 

eneboliger i rekke. Området er i dag regulert til kontor/industri/lager. Eksisterende bygninger skal 

rives. Kommunens vurdering er at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.  

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:  

 

Forholdet til regional arealpolitikk 

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

fram av de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Vi har ingen 

merknader utover det som går fram av vårt innspill av 4. mars 2016. 
 

Kulturminnefaglig 

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

registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. 

Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 

markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det forutsettes at 

nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566.Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15182&FilId=20596
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 Arkiv sakID.: 16/12097 Saksbehandler: Kristine Rønning Fjellbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
045/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 
032/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Sulitjelma 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte parter. 

 
Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjemla. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte parter. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 045/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid i Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119.   
Det forutsettes at det snarest startes opp med planarbeidet med temaplan for Sulitjelma.  
Det føres nær dialog mellom Fauske kommune, Fylkesmann/kommune og andre berørte parter. 

 
Sammendrag: 
Det gjelder Riksantikvaren og Fylkeskommunes oppfordring til å utarbeide en kulturminneplan for 
kommunen. Det har blitt vist interesse for Sulitjelma av både Riksantikvaren og fylkeskommunen, og det 
er ett behov for vern av Sulitjelma da tettstedet innehar historie og en rekke verneverdige objekter. 
 
Sulitjelma gruver har en rik historie basert på produksjon av svovelkis og kobber fra 1887 til 1991. 
Sulitjelma var Norges betydeligste bergverk i indistruell tid, målt i antall årsverk, og sammen med 
Løkken Verk det tredje største gjennom tidene. Sulitjelma var Norges største kobberprodusent.  
 
Gruvebyen ved Langvatnet og Sulitjelmadalen hadde på det meste 3000 innbyggere (1910).  Før 



gruvedriften bodde det 45 personer i Sulitjelma. Årsproduksjonen på 1970-tallet kom opp i ca 500.000 
tonn råmalm i året. Av dette ble det produsert ca. 25.000 tonn kobberkonsentrat, ca.100.000 tonn 
svovelkiskonsentrat og ca. 2.000 tonn sinkkonsentrat.  
 
Kulturminnet Sulitjelma gruver består av ulike objekter knyttet til bergverksdrift, oppredningsverk, 
kobbersmelteverk og kraftstasjon, samt en rekke forskjellige bygningsmiljøer. Sulitjelmabanen var ved 
åpningen i oktober 1892 Nord-Norges første jernbaneanlegg. Gruvebyen Sulitjelma består av flere 
gruvesteder og bydeler lokalisert rundt Langvatnet og Sulitjelmadalen.  
 
Sulitjelma har en langstrakt form uten noe geografisk sentrum. Boligområdet Bursimarka ligger nord for 
riksveien med Bursi gruve i fjellsiden. Boligområdet Glastunes ligger ovenfor riksveien. Furulund var 
verkets administrasjons- og kommunikasjonssentrum, samt funksjonærstrøk. Charlotta er et gruve- og 
boligområde mellom Furulund og Sandnes. Sandnes var transport- og produksjonssentrum samt 
boligområde.  
 
Smelteverks- og boligområdet Fagerli ligger i østre ende av Langvatnet. I fjellsiden nordøst for Sandnes 
ligger gruvestedene Giken, Ny-Sulitjelma(Hanken) og Hankabakken. Gruvestedene Anna, Jakobsbakken, 
Sagmo og Furuhaugen ligger på sørsiden av Langvatnet.  
 
Det er ennå mange fysike minner etter gruvesamfunnet både fra selve gruvedrifta, infrastruktur, 
boligområder og det generelle samfunnslivet. Begyggelsen i Sulitjelma har en egenart. Det er mange 
arktiektegnede hus samt Namsos- og Lillehammerhus, og vi ser tydelige skiller mellom de forskjellige 
samfunnslag. 
I søknaden har vi anslått at det vil være behov for en tilstandsregistrering av 75 objekter.  
 
Det anses som en behov for en kulturminneplan for nyere tidskulturminner fra området Finneid- via 
Øvrevatnet- «Sulisdalen» - området Langvatet til Svenskegrensen, der hele produksjonsbanen vil være 
representert og vi kan se vesentlige elementer av ett fungerende gruvesamfunn.  
 
Dersom det blir oppstart av ny gruvedrift vil det kunne skape pressområdet som er uheldige for enkelte 
kulturminner, det er behov for en kartlegging i forkant. De nye reglene i byggesaksforskiften (SAK10) §4 
åpner for tiltak uten søknad og det gjør det vanskelig å styre utviklingen av bo- og byggemiljøene som er 
verneverdige.  
 
I gjeldene kommuneplan er det retningsliner, men de gir ikke vern eller lovhjemmel.  
Sultjelma er av nasjonal verdi, og det er viktig at vi ikke mister viktige elementer knyttet til vår 
kulturhistorie.  
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen har satt igang revidering av kommunelplanens arealdel. I «Forslag til planstategi» er det 
vedtatt i kommunestyret at det skal igangsettes i 2017/2018 en kulturminneplan. Fauske kommune har 
fått tildelt 100.000,- til oppstart av kulturminneplanarbeid, samt 273.000,- for tilstandsanalyse av tiltakt 
knyttet til kulturminneplanen. Tilstandsanalysen er ett samarbeid med Fylkeskommunen og vil kunne gi 
grunnlag for støtte fra Riksantikvaren senere i prosessen.  
 
Planarbeidet har fokus på kulturminner, som nevnt i planprogrammet vedtatt i kommunestyret 02.10.14 
k-sak 083/14. Som en del av dette arbeidet vil det nå startes opp planarbeid av kulturminner for 
Sulitjelma, da Riksantikvaren og Fylkeskommunen har visst særlig interesse for området med tilhørende 
indistriuelle kultruminner.  
 
Et vedvarende press for å endre eksisternde bygningsmasse og nye utbyggingsprosjekter, og tiltak som 



truer de spesielle bygningsmiljøene, har ført til at kommunen ønsker å gjennomføre en kulturminneplan 
for Sulitjelma som vil være en temaplan som del av kommuneplanens arealdel, med tillhørende 
temakart samt hensynssoner og tilknyttete retningslinjer for å ivareta interessene.  
 
Fra kommunens ståsted vil det være svært viktig å få en juridisk bindene plan for Sulitjelma, som avløser 
eksisterende plan da denne er mangelfull med tanke på kulturminner.  
 
For å unngå at det settes i gang tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av 
reguleringsplan foreslås det å legge ned midlertidig forbud mot deling og byggearbeid i medhold av 
plan- og bygningsloven § 13 inntil ny plan er vedtatt, maksimalt for inntil 4år. Bestemmelsen har som 
formål å gi bygningsmyndighetene nødvendig tid til å få utarbeidet og stadfestet reguleringsplaner.  
 
Temaplanen kulturminner i Sulitjelma, er anslått ferdigstilt ett år fra oppstart av planarbeid. 
 
Utdrag fra plan- og bygningslovens § 13-1.Midlertidig forbud mot tiltak 
Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den 
bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan 
vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort. 

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige 
samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen også bestemme at 
grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom på 
en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt 
vedtak tinglyse på de berørte eiendommer. 

§ 13-2.Varighet og frist 
Er planspørsmålet ikke endelig avgjort senest fire år etter at forbud er nedlagt, faller forbudet bort og 
tinglyst vedtak etter § 13-1 tredje ledd skal slettes. Tidligere innsendte forslag til oppretting eller endring 
av eiendom og søknader om byggetillatelse tas straks opp til behandling og avgjørelse. Kommunen kan i 
tilfelle fastsette eiendomsgrenser og bebyggelsens beliggenhet, høyde og grad av utnytting. 

 
§ 13-3.Fristforlengelse 
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Vedtak må treffes innen fristens utløp. 

Ved fristforlengelse kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere, straks eller fra 
et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning som om eiendommen - eller den del av eiendommen 
som berøres av byggeforbudet - var blitt regulert til offentlig trafikkområde, friområde, fellesområde 
eller område angitt til omforming og fornyelse samt til statens, regionens og kommunens bygninger og 
grav- og urnelunder. Bestemmelsene i § 15-2 gis tilsvarende anvendelse. 

 
 
Nedleggelse av midlertidig forbud mot deling og byggearbeid forutsetter at planarbeidet settes i gang 
snarest og pågår kontinuerlig til det er ferdig. Grunnen til at forbud mot deling- og byggearbeider ønskes 
behandling nå har bakgrunn i at det foreligger uavklarte forespørsler i planområdet og at tiltakshaver 
har krav på svar innen rimelig tid. Et byggeforbud som er nedlagt år etter at søknaden om byggetillatelse 
er sendt vil være en rettslig nullitet.  
 



Saksbehandlers vurdering: 
 
Konsekvensen av å ikke legge ned forbud kan bli at Sulitjelma fort mister sin identitet og at stedet ikke 
lengre er interessant i indistriuell kulturhistoriesammenheng.  
 
Konklusjon: Med hjemmel i plan- og bygningslovens §13 vurderes forbud mot deling og byggearbeid i 
Sulitjelma. Forbudet omfatter gårdsnummer 85-92,96-101 og 119. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/4818     
 Arkiv sakID.: 17/1161 Saksbehandler: Gunnar Myrstad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
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Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart av planarbeid og 
høring og offentlig ettersyn av planprogram 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i samme lov.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Plan og utviklingsutvalget vedtar følgende:  
1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i samme lov.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar følgende:  

1. Oppstart av interkommunalt plansamarbeid for kommunedelplan for Skjerstadfjorden.  

2. Utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket gjøres i henhold til plan og bygningsloven §§ 11-12, 11- 13 og i h.t. kap. 9 i samme lov.  

 
Vedlegg: 
22.03.2017 Planprogram Skjerstadfjorden revidert1503DavidV4 1343620 
 
Sammendrag: 
En kommunedelplan har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som 



kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i at denne saken berører sjøområder i tre ulike kommuner vil 
planprosessen bli behandlet som et interkommunalt plansamarbeid, men selve planforslaget vil være en 
kommunedelplan, jfr. plan- og bygningsloven §§ 9-1 og 11-1 tredje ledd.  
 
Som ledd i planoppstart skal kommunen utarbeide et forslag til planprogram. Planprogrammet skal først 
behandles av  Plan og utviklingsutvalget før saken sendes videre til Kommunestyret som skal fatte 
vedtak om oppstart og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram. De samarbeidende 
kommunene vil ha samme planprosess som Fauske  kommune.   
 
Planprogrammet angir rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet skal legges ut 
til offentlig ettersyn i 6 uker før det fastsettes av Kommunestyre. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn 
Fauske  kommunestyre vedtok den 13.12.16 kommunal planstrategi for 2017-2020 i k-sak 183/16. I 
planstrategien ble det vedtatt følgene om sjøområdene:. I pågående rullering av kommuneplanens 
arealdel er sjøarealene tatt ut. Etter avtale med Bodø og Saltdal kommune reviderer disse 3 kommunene 
sjøarealene sammen for å få en mer helhetlig planlegging og forvaltning av Skjerstadfjorden innenfor 
Saltstraumen. Kommunedelplan for sjøarealene igangsettes/revideres sammen med Bodø og Saltdal 
kommune  i 2017. Innledende møte i oktober 2016. 
 
 
Med bakgrunn i tidligere vedtak, samt vedtak av kommunal planstrategi, har administrasjonen i de tre 
samarbeidende kommunene startet opp arbeidet med å utarbeide kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden. Første del av planprosessen er å melde oppstart av planarbeidet, samt å sende utkast 
til planprogram på offentlig ettersyn og høring.  
 
 
Andre forhold som har innvirkning på planarbeidet 
Komite for plan, næring og miljø i Bodø kommune fattet i møte den 03.03.2015 følgende vedtak: 
1. Gildeskål Forskningsstasjon AS sin søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Mjønes krever en 
avveiing mellom belastning på miljøet og næringsutvikling. Etablering av oppdrettsanlegg ved Mjønes er 
konfliktfylt i forhold til andre næringer/brukere. Det er derfor ønskelig å ha en restriktiv holdning til 
oppdrett i dette området. 
2. Bodø kommune anbefaler på denne bakgrunn at det ikke etableres ny virksomhet i 
Mjønes området før det startes nytt felles planarbeid for sjøarealene i Skjerstadfjorden som skal avklare 
forholdet mellom de enkelte interessene i fjorden. 
  
Følgende ble også enstemmig vedtatt som oversendelse til administrasjonen: 
PNM-komitéen ber om at det fremmes egen sak fra byplan som vurderer innføring av bygge- og 
deleforbud i Skjerstadfjorden 
 
På denne bakgrunnen ble det i brev datert 15.04. 2015 varslet om at Bodø Kommune, med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 13-1, første ledd, vurderer å fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. 
Begrunnelsen for et midlertidig forbud mot tiltak var at kommunene Saltdal, Bodø og Fauske vurderer å 
etablere en felles planlegging av fjordsystemet. I den forbindelse ble det avholdt møte mellom de tre 
kommune hvor det ble foreslått et samarbeid med sikte på en felles planprosess hvor hvert 
kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. I møtet ble det enighet om å foreslå å ta 
planarbeidet inn i ny planstrategi for hver enkelt kommune.  
 



Komite for plan, næring og miljø i Bodø kommune vedtok den 02.06.15 / sak 15/33 midlertidig forbud 
mot tiltak i Skjerstadfjorden. Området som blir omfattet av forbudet omfatter sjøarealene øst for 
grensen til kommunedelplan for Saltstraumen og fram til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal 
kommuner, inklusiv Misværfjorden. 
 
Skjerstadfjorden utgjør et felles fjordområde beliggende i de samarbeidende kommunene, og det er 
derfor behov for en samordnet/kommuneovergripende planlegging. Det er også ønskelig å utarbeide en 
felles plan da et tiltak i en kommune kan få konsekvenser for nabokommunene.   
 
Det overordnede målet for planleggingen er å fremme en langsiktig bærekraftig bruk og forvaltning av 
Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, skipsfart, turisme, friluftsliv og 
naturmangfold blir ivaretatt.  
 
Alle de involverte kommunene har i sine planstrategier vedtatt å sette i verk et felles planarbeid for 
Skjerstadfjorden, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. Det felles planforslaget skal utarbeides som en 
kommunedelplan og planarbeidet omfatter sjøarealene med øyer i Skjerstadjorden, øst for 
planavgrensning for kommunedelplan for Saltstraumen.   
 
Om planprogrammet 
Planprogrammet avklarer rammer og premisser for planarbeidet. Vedlagt planprogram beskriver forslag 
til prosess med strategi for informasjon og medvirkning, antatte problemstillinger som vil bli belyst og 
utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  
Kommunedelplanen utarbeides med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11- 5 og forskrift om 
konsekvensutredninger (KU) av 26. juni 2009 der det angis at områder for utbyggingsformål skal 
utredes. 
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. 
Høringsperioden skal være minst 6 uker. Kommunestyret fastsetter planprogrammet etter høringen. 
 
Planavgrensning 
Arealet som inngår i Bodø kommunes del av planområdet utgjør ca. 115 km². Planen avgrenses i vest 
mot kommunedelplan for Saltstraumen og følger kystkonturen til Skjerstadfjorden. Indre fjordsystemer i 
Misvær, Fauske tas med herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet.  Øyer i fjorden tas også 
med i planen. 
 



 
Kartillustrasjonen viser planavgrensningen.  
 
 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel; I gjeldende kommuneplanens arealdel fra 2011 er fjordsystemet avsatt med 
følgende arealformål:  
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
- Akvakultur Nåværende.  
- Ankringsområde (Akvakultur A- 25).  
- Farled. 
- Båndlegging etter lov om naturvern 
 

 
Utsnittet viser arealstatus i kommuneplanens arealdel.  
 



Natur, miljø og samfunn 
Fjordsystemet: Skjerstadfjorden er et stort fjordsystem som dekker et areal på totalt 260 km². 
Fjordsystemet består av en hovedarm og sidefjordene Valnesfjorden, Klungsetvika, Fauskevika, 
Saltdalsfjorden og Misværfjorden. Hovedarmen har en langsgående dypvannsrenne som er omlag 500 
meter dyp. Skjerstadfjorden er forbundet til vannmassene utenfor via Saltstraumen, verdens sterkeste 
tidevannsstrøm, og den nærliggende Godøystraumen. Terskelen i utløpet gjennom Saltstraumen er ikke 
mer enn 26 meter dyp. Dette smale og grunne utløpet, kombinert med de store vannmassene i fjorden, 
gjør Skjerstadfjorden til en ekstrem terskelfjord. Ferskvannstilførselsen til fjordsystemet kommer fra 
flere vassdrag, deriblant Valnesfjordvatnet, Sulitjelmavassdraget og Saltdalselva.  
 
Naturregistreringer: En gjennomgang av Naturdatabasen; www.miljøstatus.no viser at det er registrert 
betydelige naturressurser i/ved Skjerstadfjorden. I fjordsystemet finnes bl.a. store fiskeressurser av 
torsk, hyse sei, sild og kveite, samt anadrome fiskeslag som laks, sjøørett og sjørøye. Videre er det 
registrert flere viktige hekkelokaliteter og oppvekstområder for truede/sårbare arter av sjøfugl 
(Ljønesøya og Mjønes). Flere lokaliteter med ålegrassamfunn, brakkvannsdelta (Misvær), 
bløtbunnsområder, sandstrender, strandenger, samt vassdrag med vandrende laksefisk.  
 
For å bedre datagrunnlaget som skal ligge til grunn for dette planarbeidet har de samarbeidende 
kommunene besluttet å sette i verk et prosjekt med sikte på å kartlegge sjøørretens arealbruk, 
bestandsstatus og populasjonsgenetikk i Skjerstadfjorden. Prosjektet er et samarbeid mellom 
forskningsmiljøet (NTNU Vitenskapsmuseet) og kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. Bidragsytere er 
blant annet Salten Aqua, Fylkesmannen i Nordland, Miljødirektoratet, NINA (Norsk institutt for 
naturforskning), NTNU (Norges teknisknaturvitenskaplige universitet), UIN (Universitetet i Nordland) og 
lokale elveeierlag. 
Prosjektet vil bidra til økt kompetanse og danne grunnlag for at kommunene kan forvalte felles ressurser 
i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.  

http://www.milj'f8status.no/


 
Kartutsnittet viser et utvalg av naturregistreringer i Skjerstadfjorden, Kilde: Miljøstatus. no.  
 
Samfunn: En rekke tettsteder er lokalisert ved fjorden, deriblant Misvær, Skjerstad, Saltstraumen, 
Valnesfjord, Fauske og Rognan, og langs fjorden er det stor jordbruksaktivitet. Videre er det lokalisert 
flere områder for fritidsbebyggelse og småbåthavner/småbåtanlegg ved fjorden.  
 
Mange av vassdragene som har sitt utløp i fjorden regulert til vannkraft og det er i dag tre kraftverk i 
Sulitjelmavassdraget og ett ved Oldereid. 
 
Det pågår en betydelig akvakulturvirksomhet i Skjerstadfjorden, med totalt 6 lokaliteter for akvakultur, 
samt tradisjonelt fiskeri etter villfisk (sild, sei, torsk og hyse). Ut over akvakultur og fiskeri foregår det 
fritids- og turistfiske i fjorden.  
Vurderinger 
Tema og problemstillinger i ny plan: 
Det foreslås følgende målsettinger for planarbeidet: 
 
Formålet med planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles planlegging av fjordsystemet mellom 
nabokommunene og en felles forvaltning av fjorden.  
 
En felles planprosess vil medføre en helhetlig planlegging av fjorden og vil gi et godt grunnlag for en 
felles forvaltningen av arealene.  Et viktig mål for planleggingen er å fremme en langsiktig og bærekraftig 
bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, akvakultur, skipsfart, 



turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt. 
 
Planen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere til 
samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet. 
 
Konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven setter krav til konsekvensutredning av områder som setter rammer for utbygging 
(§ 4-2). Akvakulturområder faller innenfor konsekvens-utredningskravet knyttet til kommuneplanen. 
Andre typer arealbruk i sjø som skal konsekvensutredes i kommuneplanen vil være småbåthavner, 
utfyllinger og deponiområder samt eventuelle andre utbyggingsformål. 
 
Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold vil det i konsekvensutredningen 
gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn.  
 
Organisering, medvirkning og framdrift. 
Plansamarbeidet hjemles i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid.  
Planen vil bli en sammenstilling av flere formelt selvstendige kommunaledelplaner fra de forskjellige 
kommunene. Felles plan for Skjerstadfjorden vil altså være kommunedelplaner for sjøområdene i 
medvirkende kommuner, utarbeidet i en felles planleggingsprosess.  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin arealplan innenfor sine respektive kommunegrenser jfr. PBL § 3-3. Det 
interkommunale samarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9 omfatter ikke selve 
planvedtakene, men er begrenset til «planprosessen». 
 
Arbeidet ledes av et styre bestående av administrasjonen i de tre kommunene Bodø, Fauske og Saltdal.   
 
Styringsgruppa består av 3 personer fra administrasjonen i de tre kommunene: 
- byplansjef i Bodø kommune. 
- virksomhetsleder (plan og utvikling, Saltdal kommune). 
- enhetsleder plan/utvikling i Fauske kommune.   
 
Styringsgruppa har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjektet.   
 
Arbeidsgruppen består av to saksbehandlere i Bodø kommune, en fra Fauske kommune og en fra Saltdal 
kommune.  Arbeidsgruppa har ansvar for fremdrift, saksbehandling og innsamling av data.  
 
Øverste myndighet for plansamarbeidet er de tre kommunestyrene.  Alle vedtak i prosessen er fattes av 
de enkelte kommuner for sin del av planen. 
Medvirkning: Det vil i denne planprosessen bli lagt godt til rette for medvirkning, både gjennom møter 
med overordnede myndigheter, interesseorganisasjoner, næringsaktører og innbyggere. 
 
Det vil i forbindelse med oppstart av planarbeidet og ved offentlig ettersyn av planforslaget bli lagt til 
rette for informasjonsmøter i alle de berørte kommunene. Videre vil en gjennomføre arbeidsmøter med 
næringsaktørene, interesseorganisasjoner og sektormyndigheter.  
 
 Framdriftsplan: 

· Vedtak om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram vil annonseres felles i 
etterkant av møtene i  Bodø Bystyre den 11.05.17, Kommunestyret i Fauske den 11.05.17 og 
Kommunestyret i Saltdal den 04.05.17.  

· Høring forslag til planprogram: mai/juni 2017 
· Oppsummering og justering: juni – august 2017 
· Vedtak av planprogram: oktober 2017 



· Utarbeiding av planforslag: august – desember 2017 
· Høring planforslag: mars – mai 2018 
· Oppsummering og prioritering: mai – juni 2018 
· Vedtak av plan: juni 2018 

 
Konklusjon og anbefaling 
Forslag til planprogrammet gir en god oversikt over aktuelle tema som må belyses for å få gjennomført 
en god planprosess. Vedlagt forslag til planprogram for kommunedelplan forSkjerstadfjorden anbefales 
sendt på høring. Høringen skal være reell og det inviteres til innspill fra allmennheten, næringslivet, 
interesseorganisasjoner og offentlige høringsinstanser.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Innledning 
Dette planprogrammet skal sette rammene for det interkommunale plansamarbeidet mellom 
kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene 
i sjøområdene innenfor Saltstraumen skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må 
ivaretas ved disponeringen av arealene. 
 
Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal 
legges til rette for en bred, åpen og mer omfattende diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet. Avklaring av behovet for utredninger er en sentral 
del av arbeidet med planprogrammet. Det gjøres rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt 
 
 
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL § 4-1. Forslag til planprogram skal 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 
kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse 
skal være minst seks uker. 
 
Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar 
med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 
skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. PBL § 
4-2 andre ledd. 
 
 
Forslag til felles planprogram behandles av hver enkelt kommune, som legger det ut til høring 
og offentlig ettersyn. Samtidig blir det varslet planoppstart. Etter høringsfristen på 6 uker 
revideres planprogrammet iht. innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av 
kommunestyrene i de respektive kommunene.  Fastsatt planprogram skal være grunnlaget for 
det videre arbeidet med utredninger og øvrig planarbeid. Planprogrammet skal også avklare 
behovet og opplegget for utredninger av planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser: 
1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids, utrednings og 
medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. 
 
2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin plan innenfor egen kommune. Vedtatt plan skal være i tråd 
med planforslaget som er utarbeidet av styret for det interkommunale plansamarbeidet. Et 
flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over 
planarbeidet som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført. 

Planen skal til slutt bli en del av den enkelte kommunes arealplan i sjø, derav omtales den som 
kommunedelplan for hver kommune. 



 Saltdal   
 

 
 

 
 

Planprogram Skjerstadfjorden - side 5 av 23 – Rev 160317 
 

2. Planområdet 
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3. Formålet med planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles 
forvaltning av fjorden. 
 
En felles planprosess vil medføre en helhetlig planlegging av fjorden og vil gi et godt grunnlag 
for en felles forvaltningen av arealene.  Et viktig mål for planleggingen er å fremme en 
langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til 
havbruk, fiskeri, akvakultur, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt. 
 
Planen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere 
til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i 
planområdet. 

4. Planområdet 
Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan Saltstraumen i Bodø kommune samt 
Misværfjorden og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden. Indre fjordsystemer i Fauske tas med 
herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet. Landområder omfattes ikke av 
planområdet med unntak av øyer i fjorden. Planavgrensning i vist på side 6.  

5. Interkommunalt plansamarbeid og organisering av 
planarbeidet 

Plansamarbeidet hjemles i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid.  
Planen vil bli en sammenstilling av flere formelt selvstendige kommunaledelplaner fra de 
forskjellige kommunene. Felles plan for Skjerstadfjorden vil altså være kommunedelplaner for 
sjøområdene i medvirkende kommuner, utarbeidet i en felles planleggingsprosess.  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin arealplan innenfor sine respektive kommunegrenser jfr. PBL § 
3-3. Det interkommunale samarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9 omfatter 
ikke selve planvedtakene, men er begrenset til «planprosessen». 
 
Kapittel 9 inneholder også prosessregler ved uenighet om samlet planforslag (PBL §9-6) der 
styret eller den enkelte kommune kan anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om 
å mekle. I tillegg er det egne prosessregler (PBL § 9-6) dersom en av kommunene ensidig 
senere ønsker å endre planen innen sin kommune.  
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Organisering og planprosess 
 
PBL § 9-2. Organisering 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med 
mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, 
fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det 
hensiktsmessig. 
 
 
Arbeidet ledes av et styre bestående av administrasjonen i de tre kommunene Bodø, Fauske og 
Saltdal.  Styringsgruppa består av 3 personer fra administrasjonen i de tre kommunene: 

• byplansjef i Bodø kommune. 
• virksomhetsleder (plan og utvikling, Saltdal kommune). 
• leder planavdeling i Fauske kommune.   

 
Styringsgruppa har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjektet.   
 
Arbeidsgruppen består av to saksbehandlere i Bodø kommune, en fra Fauske kommune og en 
fra Saltdal kommune.  Arbeidsgruppa har ansvar for fremdrift, saksbehandling og innsamling 
av data.  
 
Øverste myndighet for plansamarbeidet er de tre kommunestyrene.  Alle vedtak i prosessen er 
fattes av de enkelte kommuner for sin del av planen. 
 
 
PBL § 9-3 Planprosess og planinnhold 
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 
og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
 
De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 
 
Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
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Bakgrunn for planarbeidet 
Følgende vedtak ligger til grunn for det interkommunale plansamarbeidet i Skjerstadfjorden: 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 03.03.2015 følgende: 
1. Gildeskål Forskningsstasjon AS sin søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Mjønes 

krever en avveiing mellom belastning på miljøet og næringsutvikling. Etablering av 
oppdrettsanlegg ved Mjønes er konfliktfylt i forhold til andre næringer/brukere. Det er 
derfor ønskelig å ha en restriktiv holdning til oppdrett i dette området. 

2. Bodø kommune anbefaler på denne bakgrunn at det ikke etableres ny virksomhet i Mjønes 
området før det startes nytt felles planarbeid for sjøarealene i Skjerstadfjorden som skal 
avklare forholdet mellom de enkelte interessene i fjorden.  

 
Følgende ble også enstemmig vedtatt som oversendelse til administrasjonen: 
PNM-komitéen ber om at det fremmes egen sak fra byplan som vurderer innføring av bygge- 
og deleforbud i Skjerstadfjorden. 
 
På denne bakgrunnen ble det i brev datert 15.04. 2015 varslet om at Bodø Kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, første ledd, vurderer å fatte vedtak om midlertidig 
forbud mot tiltak. Begrunnelsen for et midlertidig forbud mot tiltak var at kommunene Saltdal, 
Bodø og Fauske vurderer å etablere en felles planlegging av fjordsystemet. I den forbindelse 
ble det avholdt møte mellom de tre kommunene hvor det ble foreslått et samarbeid med sikte 
på en felles planprosess hvor hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. I 
møtet ble det enighet om å foreslå å ta planarbeidet inn i ny planstrategi for hver enkelt 
kommune, noe som kan skje i løpet av 2016. 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 02.06.15 / sak 15/33 midlertidig forbud mot 
tiltak i Skjerstadfjorden. Forbudet omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for 
Saltstraumen til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. 
 
Kommunal planstrategi for Bodø Kommune ble vedtatt 27.10.2016 
I kommunal planstrategi er det vedtatt følgene om sjøområdene: I gjeldende kommuneplan er 
det avsatt mange områder som flerbruksområder der havbruk er en del av formålene. 
Kommuneplanen bør bli tydeligere ved at det gjennomføres en konfliktavklaring av områdene 
og vurdering av egnethet for områder til havbruk. Det skal utarbeides en egen delplan for 
Skjerstadfjorden i samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner. I planarbeidet skal en se på 
kartlegging av funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø, dersom det er nok ressurser i 
planarbeidet. 
 
Saltdal kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Fauske kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 22.06.2016, sak 43/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
 
Fauske kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Saltdal kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 13.12.16. Sak 183/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
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6. Premisser for planarbeidet 
Nedenfor vises eksisterende nasjonale, regionale mål og planer som er relevante for 
planarbeidet, og hvordan disse kommer til anvendelse. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 
12.juni 2015. 
• Gode og effektive planprosesser. 
Relevante føringer for planprosessen for kommunedelplan for Skjerstadfjorden er å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget hvis planprosessen viser det er nødvendig. Det er også viktig å sikre tidlig 
medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og 
interesseorganisasjoner.  
 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Kommunene vil vurdere planlagt bruk av fjorden i forhold til naturfare og klima. Viktige verdier 
av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø vil bli ivaretatt i 
planforslaget. 
Tilgjengelig kunnskap tas i bruk og planforslagets virkninger vil bli vurdert i samsvar med 
veileder T-1493. Det settes av tilstrekkelige arealer for sjørelatert næring og viktige arealer for 
samferdsel og transport ivaretas i planforslaget.  
 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Punktet er ikke direkte relevant for planforslaget, men planen vil sikre naturverdiene og viktige 
områder for fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 

Melding til Stortinget nr. 16 (2014/15).  Forutsigbar og miljømessig 
bærekraftig vekst i norske lakse- og ørretoppdrett 
Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert 
på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. 
 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, arealpolitikk i Nordland   
• Mål for arealforvaltningen er at arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi 

forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag 
av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

• Naturressurser, kulturminner og landskap. Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og 
forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, kulturminner, 
landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.  

• Næringsutvikling.  Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og 
nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag 
av ressursgrunnlaget i fylket. 

• Kystsonen. I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der land 
og sjø ses i sammenheng. 
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Alle punktene vil bli fulgt opp i planforslaget. Planen vil i særlig grad være samordnet med 
nabokommunene og vil fremme en helhetlig arealdisponering. Forholdet mellom land og sjø 
blir sett i sammenheng så langt som det passer i forhold til de forskjellige interessene. 

Vanndirektivet  
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, 
og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende tiltak for å sikre miljøtilstanden i 
ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og 
målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av 
sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. 
 
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden vil ikke legge til rette for nye eller utvidete aktiviteter 
som kan få negative konsekvenser for vannmiljøet. Det er heller ingen kjent kunnskap som 
tilsier at det er nødvendig med forebyggende tiltak i fjorden. Planen vil også medføre at det 
blir enklere å gjennomføre tiltaksprogram og forbedrende miljøtiltak for fjordområdet. Dagens 
miljøtilstand er dokumentert i miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden 2014 som viser at 
miljøtilstanden i fjorden er tilfredsstillende. 

7. Innhold i planarbeidet 

Arealformål i planen 
Hovedformålene i planen vil hovedsakelig være formål innenfor PBL § 11-7 nr. 6.  
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone for arealplaner tilknyttet 
sjøområder. Formålet er delt inn i følgende underformål:   
Ferdsel, farled, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder, hver for seg eller i 
kombinasjon. 
 
I tillegg er småbåthavn eget underformål under farled i kommuneplan. For havner og 
småbåthavner vil det være krav om utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 
 
I områder hvor arealplanen bare angir hovedformålet vilkårene for bruk og vern avklares 
gjennom bestemmelsene, jfr. PBL § 11-7 tredje ledd. 
 
Der hvor det er naturlig vil andre formål gitt i PBL § 11-7 bli brukt, som for eksempel LNFR på 
større øyer i fjorden. 
 

Hensynssoner 
PBL § 11-8. Hensynssoner. 
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan 
markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det 
kan angis flere soner for samme areal. 
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Det kan fastsettes følgende hensynssoner: 
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  
b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. 
c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 
d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse. 
f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne 
hensynssonen skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og 
regionale interesser. 
 

Det vil bli vurdert bruk av hensynssoner i forhold til den informasjon vi får gjennom 
planprosess og medvirkning, og i forhold kjent informasjon om f. eks. verneområder og andre 
områder som de må tas særlige hensyn til. 

8. Innhold og utredninger 

Konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven setter krav til konsekvensutredning av områder som setter rammer for 
utbygging (§ 4-2). Akvakulturområder faller innenfor konsekvensutredningskravet knyttet til 
kommuneplanen. Andre typer arealbruk i sjø som skal konsekvensutredes i kommuneplanen 
vil være småbåthavner, utfyllinger og deponiområder samt eventuelle andre utbyggingsformål. 
 
Vedlegg IV i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslova gir en 
oversikt over relevante utredningstema i en konsekvensutredning.  
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel (herunder kystsoneplaner) skal ha et overordnet, 
helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kystsoneplanleggingsarbeidet vil 
være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelt senere ved 
detaljregulering og iverksetting av tiltak. KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene 
både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene 
i planen. Kravet om en samlet beskrivelse innebærer et overordnet nivå der langsiktighet og 
helhet står sentralt. 
 
Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data. Påvirkningen av det som planlegges i 
området vurderes i forhold til null-alternativet. Konsekvensene av eventuelle foreslåtte 
endringer i arealbruk kommer frem ved å sammenstille vurderingene av områdets verdi med 
utbyggingens omfang og påvirkning. I vurderingen må det brukes faglig skjønn og tilgjengelig 
kunnskap. Tilgjengelige veiledere for enkelttema vil bli brukt i vurderingen. Metode gitt i 
veileder T-1493 følges så langt det passer. 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726#KAPITTEL_4
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Beredskap/T-1493.pdf
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Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold vil det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan 
få for miljø og samfunn, herunder: 
• Naturens mangfold 
• Landskap 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Samisk natur- og kulturgrunnlag 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Friluftsliv 
• Forurensning 
• Støy 
• Beredskap og ulykkesrisiko, (jf. pbl. § 4-3) 
• Transportbehov og energiløsninger 
• Risiko ved havstigning (dersom dette er aktuelt) 
Påvirkning av konkurranseforholdene 
• Hvis relevant kan det gis en beskrivelse av estetisk utforming, uttrykk og 
kvalitet 
 
Det presiseres at konsekvensutredningen hovedsakelig blir basert på eksisterende 
kartgrunnlag og tilgjengelig/kjent informasjon, noe som er i tråd med kravet i forskriften om 
konsekvensutredning.   
 

ROS-analyse 
I gjeldende plan- og bygningslov er det lagt økt vekt på samfunnssikkerhet. Plan- og 
bygningsloven stiller derfor bl.a. krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeiding av 
planer for utbygging. Før man kan fastslå om et område er ”fareområde”, og hvordan man 
eventuelt skal innrette seg for å unngå skader, må det foretas en vurdering av risikoen.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energiverk og 
Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet ulike veiledere for utbygging i fareområder og 
ivaretakelse av samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Se http://www.dsb.no/, 
http://www.nve.no/ og http://www.ngu.no/. 
 
 
  

http://www.dsb.no/
http://www.nve.no/
http://www.ngu.no/
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Kunnskapsgrunnlaget i Skjerstadfjorden 
For kunnskapsgrunnlaget tas det utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av disse.  For eksisterende kunnskap benyttes offentlig tilgjengelige kartdata som 
jevnlig oppdateres. Eksempel på kartbase som benyttes er bla. 
http://www.miljostatus.no/kart/.   
 
Det vil ikke bli gjort egnethetsanalyse av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder 
akvakulturområder, utfyllinger i sjø, kaianlegg/havner). Dette må tiltakshavere selv gi innspill 
på i planprosessen i forhold til de krav kommunene stiller til dokumentasjon. 
 
Det foreligger også kunnskap hos alle tre kommunene ved utarbeidelse av tidligere arealplaner 
og innspill i forbindelse med disse.   
 
Tabell 1. Oversikt over behov for oppdatering av planens kunnskapsgrunnlag 
 
Tema Vurdering av kunnskapsgrunnlaget Behov for oppdatering/ny 

utredning 
Friluftsliv Alle tre kommunene har kartlagt 

friluftsområder etter 
Miljødirektoratets veileder, jfr. 
Naturbasen der disse er kartfestet.  
Eksisterende kunnskap omkring 
bruk av sjøområdene vurderes å 
kunne være mangelfulle. 

Revidere og kvalitetssikre 
friluftskartlegging i sjø i henhold til 
veileder. Kartleggingen må tilpasses 
sjøområder.  Dorging etter sjøørret 
vil bla. inngå i kartleggingen, samt 
bruken av området for fritidsfiske 
fra fiskecamper. Kombinasjon 
land/sjø viktig. 
 

Naturbasert 
reiseliv 

Det foreligger ingen 
dokumentasjon om reiselivets bruk 
av Skjerstadfjorden (fiskecamper, 
safariturer, rib-båter m.m.) som 
benyttes i forbindelse med næring 
tilknyttet sjø.  
 

Temaet naturbasert reiseliv inngår i 
beskrivelsen sammen med 
friluftslivet.  Fritidsfiske vil være del 
av friluftskartleggingen.  

Naturmangfold Det foreligger ingen 
dokumentasjon om sjøørretens 
bruk av Skjerstadfjorden.  

Det gjennomføres et treårig prosjekt 
som kan dokumentere noe av 
sjøørretens arealbruk i 
Skjerstadfjorden. Prosjektet vil ikke 
være fullført slik at endelig rapport 
kan benyttes ved arealplanen. 
Oppdaterte data undervegs vil 
benyttes i datagrunnlaget.  
 

 

  

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
http://kart.naturbase.no/
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Tabell 2. Oversikt over kunnskapsgrunnlag der det ikke gjøres oppdatering av kunnskap 

Naturmangfold, 
marine 
naturtyper. 

Kartlegging av marint biologisk mangfold 
gjennomført i alle kommunene.  Norsk 
institutt for vannforskning. 2014. Fiskeri- og 
miljødirektoratets baser vil benyttes i 
kunnskapsgrunnlaget.   

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging.  
Naturmangfoldloven §§ 
8-12 er sentral. 
 

Landskap Nasjonalt referansesystem for landskap. Prosjekt 
landskapstyper i Nordland - ny metodikk for 
kartlegging av landskap 2011-2013 gjennomført i alle 
tre kommunene. 
 

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging. 

Miljø Skjerstadfjorden ble med på det 
nasjonale overvåkingsprogrammet 
i 2016.  Det vises også til rapport 
vedrørende risikovurdering av 
norsk fiskeoppdrett 2016 
 
Nasjonale 
overvåkingsprogrammet 
lakslusinfeksjon på vill laksefisk 
 

Data fra overvåkingsprogrammet vil 
benyttes ved vurdering av fremtidige 
akvakulturområder for laksefisk og 
fellesområder der akvakultur er en del av 
fellesområdet. Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 

Miljø  
Salinitet i Skjerstadfjorden 

Det foreligger detaljerte 
salinitetsundersøkelser fra alle 
akvakulturanlegg i Skjerstadfjorden.  
Salinitetsforholdene i fjorden vil kunne si 
noe om vilkårene for lakselus i fjorden.  
Innsamling og bruk av eksisterende 
kunnskap, sammen med lusetelling fra 
eksisterende akvakulturanlegg.  Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
 

Miljø Korallrev 

 

Det foreligger kart over korallrev i Bodø og 
Fauske kommune. Kartene er basert på 
dykkeobservasjoner og adekvate data fra 
fiskere siden 1800-tallet.  Det er imidlertid 
ikke kartfestet med ROW (undervannsbåt).   

 

 

 

 

ttp://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/69/H%C3%A5ndbok%2019-2001rev%202007_marin_nett.pdf
ttp://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/69/H%C3%A5ndbok%2019-2001rev%202007_marin_nett.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
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Miljø Miljø-
undersøkelser 
Skjerstadfjorden 
SALT I 

 

Miljøtilstanden i Skjerstadfjorden er GOD eller MEGET 
GOD på alle undersøkte målestasjoner.  Saltdalsfjorden 
påvist forhøyede nivåer av ammonium i overflatevannet 
i desember og høye konsentrasjoner av tarmgrønske i 
Skjerstadfjorden, dette kan være en indikator på 
overgjødsling.    

Tas med i kunnskapsgrunnlaget. Ingen nye utredninger.   
Det vises for øvrig til vann-nett for mer informasjon 
vedrørende miljøtilstanden i Skjerstadfjorden. 

Fiskerier Bruk av Fiskeridirektoratets data.  
Fiskere og andre representanter fra 
næringa blir invitert til å komme med 
innspill. Det foreligger data på ulike 
typer fiskeriaktiviteter i 
Skjerstadfjorden, samt gyte- og 
oppvekstområder.  
Fiskermanntall og fartøyregister viser 
andelen A og B fiskere i kommunene.   
 

Tas med i kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen nye utredninger.   
Registeret viser ikke omfang av 
fiske i Skjerstadfjorden. 
Kommunene ønsker å få 
oppdatert kunnskap om dette.  
 

Akvakultur 
(fiskeoppdrett 
samt tang og 
tare) 

Det er 6 lokaliteter for akvakultur i 
Skjerstadfjorden.  Dette fordelt på 
Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfisk.  
Næringa må komme med egne innspill 
om behov for arealbruk.  

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger for etablering av 
akvakulturområder i 
Skjerstadfjorden.  Kommunen vil 
kunne vurdere områders 
egnethet for oppdrett av tang og 
tare. 

Fiskerihavner, 
havner, 
småbåthavner 
og farleder 

Det vises til offentlige databaser 
Kystinfo og gjeldende reguleringsplaner 
der tilhørende kaiområder, 
småbåthavner er regulert.  

Kommunene utreder ikke 
behovet for nye havner. 
Brukerinteressene må gi egne 
innspill 

Kulturminner i 
sjø 

Askeladden og Universitetet i Tromsø 
benyttes som kunnskapsbaser. Data 
foreligger også på Nordlandsatlas. 

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger på kulturminner i sjø. 
Kulturminner er lokalisert i 
Saltdal (regulert område). Tas 
med i kunnskapsgrunnlaget. 

Vannforvaltning Skjerstadfjorden er del av eget 
vannområde mellom de tre 
kommunene. Forurensing fra industri i 
Rognanfjæra, gruveavrenning i 
Øvrevatn og Nedrevatn. For mere info. 
om vanntilstanden i din kommune 
trykk her 

Ny aktivitet eller nye inngrep i 
vannforekomst vurderes etter § 
12 i vannforskriften. Antas ikke 
at planarbeidet påvirker 
vannforekomsten.   

 

http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://vann-nett.no/portal/map
http://www.fiskeridir.no/Kart
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2016/1116/Kontroller-statusen-din-i-fiskarmanntalet/Framlegg-til-fiskermanntall-2017
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-og-skjema/Fartoeyregisteret
http://saltenaqua.no/
http://kart.kystverket.no/
http://nordlandsatlas.no/flexviewers/plan/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
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Viktige problemstillinger i Skjerstadfjorden 

Eksisterende og fremtidig akvakultur 
I planen skal det legges til rette for å videreutvikle havbruksnæringa innenfor en bærekraftig 
ramme. Det er viktig å få oversikt over hvilke behov eksisterende næring i Skjerstadfjorden har 
for å kunne drifte anleggene på en bærekraftig måte innenfor hvert akvakulturområde.  I all 
hovedsak har eksisterende næring i Skjerstadfjorden tilstrekkelig med produksjonsområder.    
 
Fortøyningene til akvakulturanlegg omfatter større areal enn det arealet som blir brukt på 
overflaten. I enkelte områder har det vist seg problematisk å sette av store nok arealer til slike 
formål.  Fortøyninger kan komme i konflikt med farleder og fiskeplasser med aktivt og passivt 
redskap, samt reketrål. Disse områdene er viktige å ivareta for eksisterende og fremtidig 
fiskerinæring. Det er en utfordring å forutse hvor og hvordan forankring av akvakulturanlegg vil 
være i fjordsystemet.  Det er viktig med god medvirkning i forhold til andre næringer i 
skjerstadfjorden ved planlegging.  
 
• Sikre eksisterende akvakultur miljømessige og driftsmessige gode forhold i 

Skjerstadfjorden. 
• Gjennom planlegging sikre tilstrekkelig arealer til eksisterende akvakulturnæring, herunder 

også fortøyningsområder. 
• Gjennom planlegging sikre viktige områder for fiskeriene 
 
Ved eventuelt flere anlegg og økt produksjon må en se på de samvirkende miljø—og 
smitteeffektene fra flere anlegg i området og hvilken påvirkning dette kan ha for eksisterende 
næring.   Mattilsynet har en viktig rolle her.  Lokalisering av akvakulturområder er ofte 
kontroversielt, og det er avgjørende med åpne og gode planprosesser. 
 

Produksjon av tare og blåskjell 
Planen skal vurdere hvilke områder det kan være mulig å etablere tareproduksjon på. 
Tareproduksjon er svært arealkrevende, men foreløpig anser en at produksjon har få/ingen 
negative konsekvenser på miljø.   Imidlertid vil det kunne være konflikt med andre 
brukerinteresser.  
 
Det er søkt om konsesjon for oppdrett av tare (sukkertare) ved Kvalnesbukta i Bodø kommune.  
Søknaden er blant annet en del av et forskningsprosjekt i SINTEF som omhandler produksjon 
av sukkertare langs kysten av Norge. Omsøkt område er lokalisert på samme lokalitet der 
Salten Stamfisk har akvakulturlokalitet for produksjon av stamfisk.  Søknaden er på værende 
tidspunkt ikke godkjent.  Forskningsprosjektet vil vise om det er mulig å drive på omtalt 
område og forutsetninger for å drive produksjon i Skjerstadfjorden.  
 
Flere områder ble tidligere avsatt for å følge opp statens satsning på oppdrett av blåskjell. Det 
har vært forsøkt produksjon i Bodø kommune (Misvær). I Saltdal kommune ble det gjort 
forundersøkelser for å sette i gang produksjon. Det foreligger ingen produksjon i dag.   
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Anadrom laksefisk (sjøørret og sjørøye)  
I Skjerstadfjorden finnes det flere bestander av sjøørret (Botn, - Saltdals og Setsåvassdraget i 
Saltdal, Lakselva i Bodø (Misvær) samt Lakså og Lakselva i Fauske.  Saltdalselva er spesielt kjent 
for stor og grovvokst sjøørret av internasjonal standard og det er kun to elver på verdensbasis 
som kan måle seg med denne, bla Mörrumsån i Sverige. Fiske etter sjøørret fra båt og land er 
en viktig rekreasjonskilde i Skjerstadfjorden, samt i enkelte vassdrag.   
 
Lakselus er et krepsdyr som lever i sjøen og angriper laks, sjøørret og sjørøye. De senere årene 
har lakselus blitt en alvorlig trussel mot mange av våre ville bestander av laksefisk. Det er fare 
for at de økte mengdene lakselus kan utrydde bestander av laks og sjøørret i enkelte områder.  
Akvakulturanleggene i Skjerstadfjorden er mindre plaget av lakselus og har i hovedsak færre 
enn 0,2 hunnlus per fisk i de aller fleste lokalitetene. Ytre lokalitet i Skjerstadfjorden har færre 
enn 0,5 hunnlus. Næringa har også dispensasjon Forskrift om bekjempelse av lakselus i 
akvakulturanlegg for sjeldnere tellinger enn forskriften krever som følge av de særskilte 
forholdene i fjorden. Havforskningsinstituttets overvåkingsprogram av lakselus på villfisk i 
Skjerstadfjorden viser imidlertid at sjøørreten på varslingsstasjonene indikerer en sannsynlig 
negativ effekt på sjøørreten i undersøkte områdene i sommerperioden.  Lokalisering av nye 
anlegg og økt produksjon på nye områder kan øke produksjon av lakselus og gi ytterligere 
negativ påvirkning på sjøørreten.  Det er derfor også viktig å identifisere viktige 
oppvekstområder for sjøørreten. Spesielt sjøørret av yngre årsklasse er mest utsatt for 
lakselus. NTNUs undersøkelse i Skjerstadfjorden vil benyttes som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for kartlegging av leveområder. I tillegg vil friluftsregisteringene kunne 
identifisere viktige områder for sjøørreten.  
 

Eksisterende områder i sjø, ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø 
(FFFNA). 
Formål 6 i plan- og bygningslova «bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» 
med underformål (ferdsel, - fiske-, natur, - friluftsområder og akvakultur).  Akvakulturformål 
som i utgangspunktet krever eksklusiv bruk kan dermed kombineres med for eksempel fiske og 
friluftsliv. En slik kombinasjon av formål vil ikke gi tilstrekkelig planavklaring for videre 
planlegging. Dersom akvakultur inngår i flerbruksformålet oppnås liten styring og 
interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder til akvakultur som egne 
akvakulturområder. 
 
Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for akvakultur i områder med 
blant annet fiske, ferdsel, friluftsliv og natur.   
 
Bodø kommune vedtok i 2015 bygge- og deleforbud i sjøområdene som følge av en 
akvakultursøknad i et slikt fellesområde.   
 
Bodø kommune har i tillegg store områder satt av til slike formål, Saltdal kommune har ett 
mindre område.  
 
• Gjennom planleggingen vil kommunene vurdere å reduseres antall fellesområder der 

akvakultur er inkludert og der en eller flere fellesinteresser (FFFN) er styrende.    

http://www.laxlyckan.se/se/egen-fiskestr%C3%A4cka-1591819
https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/32657/2017/24
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
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Eksisterende hovedformål akvakultur 
Det er fire områder avsatt til akvakultur i Misværfjorden. Ingen av disse områdene er tatt i 
bruk. Planen vil ta stilling til om disse områdene fremdeles skal være akvakulturområder eller 
utgå i sin helhet.   Saltdal kommune har to områder med hovedformål akvakultur. På begge 
områdene er det produksjon av anadrom laksefisk. 

9. Medvirkning 
Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning er hjemlet i § 5-1.  

 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 
 

Høring og offentlig ettersyn 
• Oppstart planarbeid og planprogram kunngjøres i avis og gjennom elektroniske 

medier. 
• Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles. Kunngjøring og varsling 

skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. 
• Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 

om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. 
Deretter fastsettes planprogrammet av hvert kommunestyre. 

• Utarbeidet arealplanforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale 
myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som 
blir berørt av forslaget. Høring kunngjøres i avis og elektroniske medier. 

• Kommunestyrene vedtar endelig planen som kommunedelplan for sjø. Etter vedtak 
skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte 
myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og 
regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag. 

 

Møtevirksomhet 
• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende planprogrammet. 

Oppstartsmøtet vil bli annonsert i aviser og på kommunenes hjemmeside. 
 

• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende forslag til plan på 
høring. Møtet vil bli annonsert i aviser og på kommunens hjemmeside. 
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Næringsaktører i kystsonen 
Fiskerne er en gruppe næringsaktører som det er sentralt å trekke inn i planleggingen. Deler av 
året vil ikke denne gruppen være tilgjengelig på grunn av sesongfiske, og det er viktig at det 
blir lagt til rette for fiskernes medvirkning i planprosessen. Kommunene vil ha egne møter med 
fiskeriinteressene i Skjerstadfjorden for å ivareta disse i planen.  
 
Det gjennomføres eget arbeidsmøte med eksisterende akvakulturnæring i Skjerstadfjorden for 
dialog angående næringens fremtidige behov.  
 
Innen naturbasert reiseliv nevnes blant annet Saltstraumen Brygge, Rognan fjordcamp og 
Artic Seasport på Naurstad. I tillegg vil det også være andre aktører som kan benytte seg av 
fjordområdene.  Disse er viktig å identifisere. Fritidsfiske vil være en naturlig del av denne 
kartlegging, men også annen bruk må identifiseres.  Reiselivsaktørene vil bli invitert for å 
beskrive bruken av fjordområdene. Arbeidsgruppa har ansvar for innhenting av data. 
 
Rognan Fjordcamp har i forbindelse med kystsoneplan i Saltdal kommune bidratt med 
identifisering av slike områder i Saltdal kommune. 
 

Medvirkning tema friluftsliv og naturmangfold  
Det legges spesielt vekt på temaene friluftsliv, naturmangfold. Innhenting av data vil 
gjennomføres i 2017. 
 
For temaet friluftsliv, vil kommunene legge til rette for at ressurspersoner, lag og foreninger, 
småbåtforeninger og hytteforeninger kan delta i kartleggingsarbeidet. Kommunen vil aktivt 
samle inn informasjon for å kvalitetssikre eksisterende data om bruken av Skjerstadfjorden til 
utøvelse av friluftsliv. Registeringene tilpasses DN ‘veileder for kartlegging og verdifastsetting 
av friluftsområder.   
 
For temaet naturmangfold vil forskningsmiljøet og ressurspersoner bidra innenfor temaet bla. 
marine naturtyper og viktige biotoper tilknyttet sjøområdene. Samarbeidsprosjektet mellom 
kommunene vedrørende sjøørreten benyttes så langt det er mulig. Fritidsfiskere vil også være 
en viktig bidragskilde for å kartlegge oppholdsarealene til sjøørreten.   
 
Registeringene/arbeidet benyttes som del av kunnskapsgrunnlaget ved vurdering av 
utbyggingstiltak. 
 

Samråd med offentlige myndigheter 
Utkast til planprogram ble presentert i Regionalt planforum fro Nordland 05.04.2017 for 
berørte offentlige myndigheter som ble invitert til å komme med innspill til utkast til 
planprogram. Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om planoppstart og får 
forslag til planprogram tilsendt når dette legges ut på høring i juni 2017. Det avtales også 
samråd (møter) med sektormyndighetene i 2017. 
 
  

http://www.sfc.no/?id=1043353579
http://www.rognanfjordcamp.no/
http://www.arctic-seasport.no/nor/index.php
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En aktiv dialog vil bli holdt med offentlige myndigheter i prosessen med utarbeidelse av 
planforslag. Offentlige myndigheter inviteres til deltakelse i temamøter og dialogmøter 
ved utarbeidelse av planforslag våren 2018. 
 
Kommunene har intensjon om at planforslaget blir presentert i planforum før den legges ut til 
offentlig ettersyn våren 2018. 
 

Kommunens egen medvirkning 
Det forutsettes at kommunene gjennomfører gode interne arbeidsprosesser vedrørende tema 
som er viktige i planarbeidet. Planutvalgene i hver kommune vil bli informert underveis i 
prosessen.  Det er ikke foreslått egne interne arbeidsgrupper i kommunene.  
 

Informasjon 
• Informasjon om planarbeidet vil finnes på alle kommunenes hjemmesider Bodø kommune, 

Fauske kommune og Saltdal kommune .  
• All informasjon vil være lokalisert til Bodø kommunes hjemmeside. I Fauske og Saltdal 

kommune vil det være link til denne siden. Her kan alle følge med i arbeidet med planen, 
frister og nyheter.  Alle dokumenter vedrørende saken skal finnes på hjemmesiden til Bodø 
kommune. 

• Utskrift og vedlegg til politiske behandlinger i egne kommuner vil finnes på hver 
kommunes hjemmeside. 

• Det vil bli opprettet egen facebookside for prosjektet. Her legges nyheter, bilder, 
befaringer, arbeidsmøter m.m. Spørsmål eller henvendelser som angår saken bør likevel 
rettes til kommunene ved de ordinære postmottakene. Kommunene vil så godt som mulig 
svare via facebook fortløpende. 
 

 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
http://www.fauske.kommune.no/planutvikling.368236.no.html
http://www.saltdal.kommune.no/tekniske-tjenester/plan-og-utvikling/regulering--og-arealplan/melding-om-planvedtak-og-fastsatt-planprogram
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Fremdriftsplan 
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10. Innspill til planarbeidet 
Skriftlige innspill sendes som e-post eller som post. Ved forslag til utbygging er det utarbeidet 
krav til forslag om utbygging. 
 
Nettside: Bodø kommune,  
Facebook kommer etter hvert. 
e-post: postmottak@bodo.kommune.no 
Adresse: Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø 
 
Innspill MERKES med «Høring kommunedelplan for Skjerstadfjorden»  
 

Krav til dokumentasjon ved forslag om utbygging 
Alle innspill til nye eller utvidete arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av 
foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Hvis formålet krever tilrettelagt 
atkomst så skal det også vises på kartet hvordan atkomst kan løses. Innspillet må informere 
om: 
 
1. Lokalisering og omfang på kart, inkludert adkomst til området.   
2. Hvilken type utbygging/inngrep. For akvakulturanlegg SKAL forankringsområder vises. 
3. Ved tekst redegjøres for intensjon, omfang om annen kjent bruk av området.  

Innspill til kartleggingstema 
Friluftsliv i sjø og fra land 
For identifisering av friluftsinteresser er det viktig med innspill til planen. Kommunene vil 
uavhengig av dette innhente informasjon for bruk av sjøområdene.    
1. Lokalisering og omfang på kart 
2. Beskrive hvilken bruk (aktivitet) og fiskeart (kveitefiske, torsk, sei etc.). 
3. Brukerinteresser (kommunens innbyggere, tilreisende fra nabokommuner, regional bruk).  
4. Bruksperiode (sommer, vår, vinter, høst.) 
5. Er fiskeplassen/stedet/området mye brukt?. 
6. Adkomstmuligheter (parkering god/dårlig).  
 
Naturmangfold 
Sjøørret 
I forbindelse med arbeidet ønsker kommunene tilbakemelding på gode oppvekstområder for 
sjøørret. Oppvekstområdene har nær sammenheng med fritidsfiske.  Det er derfor ønskelig 
med en nærmere beskrivelse av området: 
1. Gode fiskeområder for sjøørret (land/sjø) 
2. Når på året 
3. Type sjøørret som fås (størrelse) 
 
Spørsmål vedrørende kartleggingen kan rettes til kontaktpersoner i planen: 
 
 
De som ønsker å bidra aktivt kan gi innspill til registreringsarbeidet innen de ulike temaene, 
eller meld deg som ressursperson innen ett tema. 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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Spørsmål til planleggingen kan rettes til følgende kontaktpersoner: 
 
Kommune Navn Tlf e-post 
Bodø kommune Kjetil 

Christensen 
75 55 53 52,  
992 92 661 

Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no 
 

 David Losvik 75 55 52 26 David.Losvik@bodo.kommune.no 
Fauske 
kommune 

Gunnar 
Myrstad 

75 60 40 72 
 

Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no 
 

Saltdal 
kommune 

Frode Tjønn 75 68 53 67,  
482 45 367 

frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no
mailto:David.Losvik@bodo.kommune.no
mailto:Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no
mailto:frode.tjoenn@saltdal.kommune.no
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Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og 
installere denne.» 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 
 
Følgende tilføyelse vedtas: 
 
I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og 
installere denne.» 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – 
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Følgende tilføyelse vedtas: 
 



I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og 
installere denne.» 
 

 
Vedlegg: 
20.03.2017 K-sak 012-10 1343360 

20.03.2017 Informasjonsskriv fra KS vedr ny utgave av abonnementsvilkår 1343361 

20.03.2017 Administrative bestemmelser_til intern bruk 1343362 

20.03.2017 Tekniske bestemmelser 1343363 
 
Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 12/10, den 11/2-2010 standard abonnementsvilkår, administrative 
og tekniske bestemmelser, se vedlegg. 
 
På vegne av KS har Kommuneforlaget gjennomført en revisjon av Standard abonnentsvilkår for vann og 
avløp, se vedlagte brev fra KS. 
 
Vedlagt er Standard abonnementsvilkår – administrative og tekniske bestemmelser.  
 
I administrative bestemmelser punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk, 3. avsnitt foreslås det å tilføye følgende 
tekst: 
 
«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og installere 
denne.» 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 Forord

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, en videre føring 
av Normalreglementet for sanitæranlegg, ble sist utgitt av Kom-
muneforlaget på vegne av KS i 2008. KS oversendte reglemen-
tet til landets kommuner og anbefalte dem å vedta å innføre 
bestemmelsene. Bestemmelsene er delt i to, administrative 
bestemmelser og tekniske bestemmelser. Revisjonsarbeidet har 
vært utført av en egen redaksjonskomité i 2015-2016 og har 
bestått av:

Bjørn Grimsrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom
Ann-Janette Hansen, juridisk rådgiver, Moss kommune
Guttorm Jakobsen, advokat, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS
Pål R. Johansen, redaktør, Kommuneforlaget as
Are Skaar Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene Norge

Et høringsutkast ble i juni 2016 sendt ut til en rekke kommuner, 
offentlige instanser og private selskaper og organisasjoner. Deres 
innspill har vært verdifulle bidrag til denne reviderte utgaven.
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Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av admi-
nistrative og tekniske bestemmelser – utgitt i hvert sitt hefte. 
De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og for-
valtningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene 
fastlegger krav til teknisk utførelse.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet 
mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryg-
gende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den 
enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vil-
kårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommu-
nen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge 
inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hoved-
anleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. 
En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet 

 Innledning
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i lover og forskrifter som forurensningsloven, plan- og bygnings-
loven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende teksten er 
ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende 
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av 
de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere 
informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig 
for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger 
til aktuelt regelverk der dette er naturlig.

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og 
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står over-
for, blant annet når det gjelder klimaendringer, samt endringer 
i rettspraksis når det gjelder pkt. 3.14 om ansvarsforhold.

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kom-
munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonne-
mentsvilkårene.

Kommentar:

Dersom kommunestyret har vedtatt å innføre bestemmelsene, 

skal kommunen benytte dem.
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KAPITTEL

1  Generelt

1.1 Formål
Formålet med disse bestemmelsene er å

• fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, 
som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av 
tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- 
og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvars-
forholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som 
er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.

• stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløps-
anlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en 
betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og 
anleggs- og utstyrskvalitet.

1.2 Virkeområde/hjemmel
Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg 
tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for 
eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnen-
ten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene 
eller ikke.
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For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel-
sene, gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med 
unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke 
foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2 og kravet til avstands-
grense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel-
sene, gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring 
av anlegg bare for følgende punkter:

• Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste 
innvendig avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser

• Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging 
fra privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 
i tekniske bestemmelser

Kommentar:

Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen håndhever 

øvrige lover og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner 

er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppførings-

tidspunktet. eksempler på dette kan være oppføring av byg-

ninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommu-

nale vedtekter, normer, etc., eller i strid med servituttlovens 

alminnelige bestemmelser om hvordan eieren av en eiendom 

med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å 

opptre.

For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning 
til drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer.

Kommentar:

Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et 

brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med 

et pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt.
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Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de 
passer, også for påslipp til kommunal ledning fra offentlig veg, 
plass o.l.

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen 
som eier av hovedanleggene og leverandør av vann- og avløps-
tjenester. En del vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter.

Kommentar:

private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning om-

fattes ikke av abonnementsvilkårene, med mindre pålegg 

om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er gitt etter 

plan- og bygningslovens bestemmelser.

Henvisninger til lover og forskrifter

Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk 

som det er viktig å ha kjennskap til og følge. plan- og byg-

ningsloven, med byggteknisk forskrift (tek) og veiledning 

til byggteknisk forskrift (Vtek), gir rammebetingelsene for 

planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og 

avløpsanlegg. i tillegg kommer enkelte lover med tilhørende 

forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte 

kommunes vann- og avløpsabonnenter. Vi gjør oppmerksom 

på at lover og forskrifter kan endre seg over tid:

lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg-

ningsloven) med bl.a. følgende forskrifter:

 – Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 

26. mars 2010, sist endret 22. februar 2016

 – Byggteknisk forskrift (TEK) av 26. mars 2010 nr. 489

• lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurens-

ningsloven) med bl.a. følgende forskrift:

 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurens-

ningsforskriften)
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• lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med 

bl.a. følgende forskrift:

 – Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevanns-

forskriften)

• lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. føl-

gende forskrifter:

 – Forskrift om miljørettet helsevern

 – Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.

• lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

• lov om kommunale vass- og avløpsanlegg med bl.a. føl-

gende forskrifter:

 – Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 

om kommunale vann- og avløpsgebyrer

 – kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Nettbaserte kilder

Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, 

detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som 

arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig 

informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:

www.lovdata.no
lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter 

m.m. i Norge.

www.norskvann.no
På Norsk Vanns hjemmesider finner du bl.a. informasjon om 

interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rap-

porter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og 

avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.

© Kommuneforlaget AS.  
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas. 

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre. 



13

GENERELT

www.va-jus.no
på Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut 

informasjon om nytt regel verk på vann- og avløpsområdet. 

Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inne holder også 

bl.a. følgende hjelpemidler:

• Regelverksdatabasen

• Boken  «Vann- og avløpsrett»

• Selvkostveiledningen

• en rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m.

• typiske spørsmål og svar

www.va-norm.no
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entre-

prenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er 

kommunens krav til Va-tekniske anlegg.

www.rorsenter.no
Norsk Rørsenter aS er et kurs- og kompetansesenter innen vann- 

og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NkF og Norsk Vanns 

Va/Miljø-blad og for Norsk Vanns Va-norm (www.va-norm.no).

www.regelhjelp.no
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over 

regelverket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn, 

Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets 

sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap.

www.dibk.no
Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, forskrif-

ter, veiledninger, blanketter mv.

www.miljokommune.no

www.standard.no
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt 

over standarder på VVS- og Va-området.

Vi gjør oppmerksom på at nettadressene kan endre seg.
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1.3	 Definisjoner

Kommentar:

Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom 

abonnent og kommunen som leverandør av tjenestene, og 

for bedre presisering er det derfor valgt å avvike noe fra den 

terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og for-

skrift.

Avløpsanlegg
Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige anlegg både for 
sanitært avløpsvann (spillvann), industrielt avløpsvann og over-
vann.

Kommentar:

avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger.

Offentlig vann- og avløpsanlegg
Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommunen eller annet 
offentligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for.

Kommentar:

Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg regnes i disse 

vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. Det fremgår av 

brev fra Klima- og Miljøverndepartementet 28. mars 2014 til 

Sivilombudsmannen at ved tolkningen av hva som er å anse 

som et vann- og avløpsanlegg som omfattes av § 1 andre ledd 

i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og hva som er å 

anse som private stikkledninger, vil anleggets dimensjon og 

formål være relevant. Det er videre et sentralt moment om 

anlegget er nødvendig for å levere vann- og avløpstjenester i 

kommunen, og hvorvidt kommunen selv har vedtatt at anleg-

get skal være en hovedledning, samt om ledningen er finan-
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siert av vann- og avløpsgebyrer etter loven.  Disse momentene 

vil på samme måte kunne være relevante ved tolkningen av 

hva som er å anse som offentlige vann- og avløpsanlegg etter 

standard abonnementsvilkår for vann- og avløp.

Privat vann- og avløpsanlegg
Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets ytter-
vegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.

Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som kommunen 
eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har 
overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller 
ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig 
erklæring eller ved sin handlemåte/adferd.

Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det pri-
vate og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoplingspunk-
tet på offentlig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen 
er å anse som privat (se figur nedenfor):
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Sanitærinstallasjoner
Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg som er 
tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.

Abonnent
Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som 
enten er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har 
fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. 
Kommunen kan etter søknad godta at andre enn eieren står som 
abonnent, der særlige forhold tilsier det.

Kommentar:

Sistnevnte tilføyelse tar sikte på tilfeller der eiendommen er 

festet bort i lengre tid, eller hvor et større bygg er leid ut i 

lengre tid til en leietaker, og det av denne grunn vil være 

mest praktisk å forholde seg til den som bruker bygget og/

eller eiendommen direkte. Selv om leietaker aksepteres som 

abonnent, kan kommunen i alle tilfeller holde eieren ansvarlig 

dersom leietaker misligholder sine forpliktelser etter avtalen.

Ansvarlig foretak
Ansvarlig foretak er i disse vilkårene foretak som er godkjent i hen-
hold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, dvs. som 
er  sentralt godkjent eller har erklært ansvarsrett. Foretaket skal 
i tillegg dokumentere at det utførende personellet har følgende 
minimumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet:

Sanitærinstallasjoner
• Svennebrev som rørlegger

Privat vann- og avløpsanlegg
• Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-

sertifikat
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eller
• Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskin-

førerfaget, samt ADK1-sertifikat

Kommentar:

For å opprettholde tilstrekkelig kvalifikasjoner på dem som 

skal utføre arbeidet med sanitærinstallasjoner og private 

vann- og avløpsanlegg, og sikre den nødvendige faglige kva-

liteten på disse arbeidene, er det som tidligere holdt fast ved 

kravet om at foretaket i tillegg til enten å være sentralt god-

kjent, eller å ha erklært ansvarsrett, må kunne dokumentere 

at det utførende personellet har visse nærmere angitte mini-

mumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet.

1.4 Plikt til å overholde bestemmelsene
Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsan-
legg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver 
tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, 
jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten 
er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som 
benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene.

Ansvarlig foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløps-
anleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov- 
og regelverk. Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og 
sanitærinstallasjoner skal utføres av ansvarlig foretak i henhold 
til pkt. 1.3, med mindre kommunen, som eier av hovedanleggene, 
i det enkelte tilfelle har godkjent en annen utførende.

Kommentar:

Firmaer som engasjeres til å spyle private stikkledninger, tren-

ger ikke forhåndsgodkjenninger til dette eller tilfredsstille kra-

vene i pkt. 3.2. kommunen kan kreve opplysninger fra slike 
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firmaer om hvor og når spyling har funnet sted og sannsynlig 

årsak til spylingen. Spyling eller annet arbeid på kommunens 

hovedledningsnett kan ikke finne sted uten skriftlig tillatelse 

fra kommunen.

1.5 Overtredelser og håndhevelse
Abonnementsvilkårene for vann og avløp skal håndheves av kom-
munen eller den kommunestyret delegerer myndighet til, med 
mindre noe annet framgår av disse bestemmelsene.

Kommunen kan kreve at anlegg blir reparert, utbedret, omlagt 
eller fjernet dersom de er i strid med de administrative eller tek-
niske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene eller med 
plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrift (TEK). 
Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er 
tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når 
det gjelder krav om reparasjon av anlegg.

Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for 
abonnentens regning dersom et slikt pålegg ikke etterkommes. 
Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten for-
utgående varsel.

Kommentar:

Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av 

privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som ut-

øvelse av offentlig myndighet. i den grad et vilkår er stilt med 

hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann- og 

avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang 

til noen overordnet instans. Dette gjelder hvis kommunen 

har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten som hjemmels-

grunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ 

hjemmel for pålegget i lovverket. et eksempel på dette kan 
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være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor 

det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle ved-

taket i plan- og bygningsloven § 31-3. Hvis kommunen derimot 

bruker gjeldende lovverk som hjemmel for pålegg, gjelder for-

valtningslovens bestemmelser.

Hvis det ikke kommer til en minnelig ordning med den aktuel-

le abonnenten, skjer håndhevelsen ved at det reises søksmål 

for de ordinære domstoler med krav om dom for at abonnen-

ten plikter å etterkomme et gitt pålegg eller må unnlate å fore-

ta en nærmere bestemt handling. kommunen kan ev. kreve å 

få dekket utgifter for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre 

og tredje ledd. på samme måte kan abonnenten reise sivilt 

søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnements-

vilkårene.

i den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har 

hjemmel i sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd 

med disse, jf. pkt. 1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette 

lovverket benyttes.

Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnements-
vilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt 
til forholdet er rettet.

Kommentar:

Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, spe-

sielt når det gjelder vanntilførsel til boliger. en eventuell sten-

ging må ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare.

Kommunen kan nekte et ansvarlig foretak som ikke overholder de 
til enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative 
og tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis 
forholdene ikke blir brakt i orden innen rimelig tid. Det samme 
gjelder hvis krav til utførelsen etter plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter ikke blir overholdt.
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1.6 Endringer
Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestem-
melsene. Kommunestyret, eller den kommunestyret delegerer 
myndighet til, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene.

1.7 Dispensasjon
Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det 
organ som kommunestyret har delegert myndighet til, gi dis-
pensasjon fra disse abonnementsvilkårene.

1.7.1 ikrafttreden. Opphevelse av tidligere 
bestemmelser
Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra den dato 
kommunestyret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tid-
ligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser 
om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett.
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2  Søknad og godkjenning 
av tilknytning m.m.

2.1 Søknad om tilknytning til offentlig 
vann- og avløpsanlegg
I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygnings-
loven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, 
ha søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg.

Søknadsskjema fås hos kommunen.

Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og 
ansvarlig foretak. Søknaden må inneholde tilstrekkelig dokumen-
tasjon til at kommunen kan ta stilling til den, som erklæringer og 
situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, angitt tilkoblings-
punkt og høydeangivelser. Søknaden skal være godkjent før arbei-
det settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder 
leietakere, festere etc., skriver under på en slik søknad.

Overdras et arbeid under utførelsen til et annet ansvarlig foretak, 
skal det sendes ny søknad. Er et arbeid ikke påbegynt innen tre 
år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
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Ansvarlig foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan 
som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart 
anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling 
av anlegget sendes til kommunen. Dersom mottatt dokumenta-
sjon er tilfredsstillende, gis ferdigmelding av kommunen. Ferdig-
melding gitt av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad 
om ferdigattest.

Kommentar:

Andre søknader
tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og 

avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for 

omgivelser eller allmenne interesser, f.eks. lokal drenering og 

reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd, kan unntas fra søk-

nadsplikten.

Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmel-

ser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift ivaretas av 

tiltakshaveren.

Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, 

henvises det til forurensningsforskriftens kap. 15, jf. pkt. 3.12.2. 

kommunen kan også kreve søknad om påslipp av fettholdig 

avløpsvann.

2.2 Søknad om endringer
Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner 
og private vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige 
endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, krever tillatelse 
fra kommunen.
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Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot 
brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omleg-
ging, rehabilitering eller opphør/stenging av private vann- og 
avløpsanlegg.

Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og et 
ansvarlig foretak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også 
kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., 
skriver under på en slik søknad.

For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1, 
og det benyttes samme søknadsskjema.

2.3 Tinglyste erklæringer
Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæ-
ring for følgende forhold:
• At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde 

og skifte ut privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom
• At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår 

vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt
• At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og 

avløpsanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere

Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det 
er nødvendig for å sikre noens rett.

Kommentar:

Se f.eks. plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, der plan- og 

bygningsmyndigheten skal påse at retten til å føre vann- og 

avløpsledning over annen manns grunn er tilstrekkelig sikret 

ved tinglyst dokument, eller på annen måte som kommunen 

godtar som tilfredsstillende. Den tinglyste erklæringen om 
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solidar ansvar gjelder kun i forholdet mellom den enkelte sam-

eier i en privat fellesledning og kommunen.  Det er intet i veien 

for at det i samme erklæring fremgår at sameierne, hva gjelder 

forholdet dem imellom, kun skal ha et proratarisk ansvar for 

de aktuelle ledningene, dvs. at den enkelte sameier kun har 

ansvar for den delen av et felles ledningsnett som vedkom-

mende benytter seg av.  Dette vil i tilfelle være i samsvar med 

sameieloven § 9.

De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være 
påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke.

2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning
De vilkårene som skal gjelde for godkjenning av søknad om 
tilknytning, herunder nærmere krav til det private vann- og 
avløpsanlegget, fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, 
herunder også eventuell påslippsavtale i henhold til forurens-
ningsforskriften.

Kommunen kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon 
av overvann i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten 
urimelige kostnader. Det kan i den forbindelse gis pålegg om 
etablering og drift av overvannsanlegg eller tilknytning til et 
allerede etablert overvannsanlegg.

Kommentar:

kommunen kan stille nærmere krav til søknaden eller anleg-

get for å godkjenne denne. kommunen har også hjemmel til å 

gi pålegg som vil kunne motvirke problemer forbundet med 

økt avrenning av overvann fra den enkelte eiendom. Bestem-

melsen er i stor grad sammenfallende med det som er foreslått 

av overvannsutvalget til ny § 29-8 i plan- og bygningsloven. 

Men med det unntaket at det ikke stilles krav om at et etablert 
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overvannsanlegg må være fastsatt i plan for at det skal kunne 

gis pålegg om tilknytning til dette. Dette fordi det ikke alltid 

vil foreligge en areal- eller reguleringsplan der slike anlegg er 

omfattet, og at det like fullt vil kunne være praktisk å kunne 

pålegge slik tilknytning uavhengig av om anlegget er forankret 

i plan. kommunen har til en viss grad allerede adgang til å gi 

denne typen pålegg etter vannressurslovens § 7, 2. ledd.

Kommunen kan sette krav både overfor nye og eksisterende 
abonnenter om maksimal mengde som kan føres til offentlig 
eller privat avløpsanlegg, og til forrensing av særlig forurenset 
avløpsvann.

Kommentar:

Dette er i samsvar med det som er foreslått som ny pkt. 7.3 

tredje avsnitt i sektorlov for vanntjenester i Norsk Vann Rap-

port 214/2015. Uavhengig av om en slik lov blir vedtatt er det 

et praktisk behov for og hensiktsmessig at det inntas en klar 

hjemmel på dette punktet.

Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til 
gjeldende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, med mindre 
skriftlig dispensasjon er gitt.

Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig foretak 
og abonnenten.

2.5 Kontroll og besiktigelse av anlegg og 
installasjoner under utførelse
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til 
å kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning 
for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller 
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for gebyrberegningen. Vedkommende kontrollør skal uten opp-
fordring legitimere seg.

Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor 
abonnenten, utførende ansvarlig foretak eller tredjemann.

Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. omleg-
ging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom 
de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative 
og tekniske bestemmelser.

Kommentar:

Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksis-

terende anlegg og installasjoner. Dersom det f.eks. er mistan-

ke om lekkasje på en privat stikkledning, vil dette kunne ha 

betydning for gebyrberegningen, og kommunen vil derfor ha 

hjemmel til å kontrollere nevnte stikkledning for å undersøke 

om dette er tilfelle eller ikke.

2.6 Prøving
I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan kommunen forlange 
dokumentasjon av trykk og tetthets- og funksjonsprøving av 
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

2.7 Krav til materiell og utførelse
Det henvises til abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser 
når det gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til 
plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift.

Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installa-
sjoner og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten.
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2.7.1 Separatsystem
Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsys-
tem i områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombi-
nertsystem der det foreligger et saklig behov for dette.

Kommentar:

et eksempel på dette kan f.eks. være der kommunen har til 

hensikt å skifte ut sin eksisterende fellesledning med et se-

paratsystem innen rimelig tid, f.eks. 5–10 år fram i tid, på det 

tidspunkt abonnenten søker om tillatelse til å anlegge avløps-

ledninger fra hovedledningen og inn til eiendommen. Det vil 

her være lite hensiktsmessig om kommunen godkjente et fel-

lessystem, for så å gi pålegg om utskiftning til separatsystem 

noen år senere, når kommunen skulle legge om sitt lednings-

nett til separatsystem, slik kommunen blant annet har hjem-

mel for i dette regelverket og i medhold av forurensningsloven 

§ 22 andre ledd.
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3  Øvrige bestemmelser

3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter
Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedlike-
hold av private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten.

Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse 
monteres på offentlig vann- og avløpsanlegg som del av det 
private anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abon-
nent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av 
kommunen.

3.2 Funksjonskrav og tekniske krav
Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske 
kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven 
med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets leve-
tid. Dette gjelder også krav om at det private vann- og avløps-
anlegget til enhver tid skal være tett, at de til enhver tid gjel-
dende krav til overhøyde mellom innvendig topp hovedledning 
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i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for 
eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pum-
pes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet 
(gravitasjonspunktet) på pumpeledningen.

I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med 
lavere overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes tiltak for 
å kompensere for dette, f.eks. ved å installere tilbakeslagsventil 
eller pumpestasjon etter dispensasjon fra kommunen for å mot-
virke tilbakeslag. Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike 
installasjoner regelmessig.

Kommunen kan, dersom det foreligger et saklig behov for det, 
kreve at eksisterende abonnenter for egen kostnad skal koble 
takvannet fra offentlig avløpsanlegg, etablere fordrøyningstil-
tak på eiendommen eller etablere nytt privat avløpsanlegg for 
å håndtere overvann til kommunalt ledningsnett, dersom dette 
ikke vil medføre uforholdsmessige kostnader for abonnenten.

Kommentar:

på samme måte som det er behov for å kunne stille relevante 

krav for håndtering av overvann på nyanlegg, er det også behov 

for å ha en klar hjemmel for at kommunene kan stille krav til 

overvannshåndteringen overfor eksisterende abonnenter. Det er 

derfor inntatt en uttrykkelig hjemmel for dette for  eksisterende 

abonnenter. Dette er for øvrig i samsvar med forslag til § 7-3 

fjerde ledd i Norsk Vanns Rapport 214/2015 med forslag til ny 

sektorlov på vann- og avløpsområdet. Det er føyd til at det må 

foreligge et saklig behov for et slikt krav, og videre oppstilt en 

begrensning om at det ikke må medføre uforholdsmessige kost-

nader for abonnenten.
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3.3 Eksisterende offentlige vann- og 
avløpsanlegg
Abonnenten godtar ved tilknytning til kommunens nett at even-
tuelle eksisterende lovlig anlagte offentlige vann- og avløpsan-
legg på abonnentens grunn har rett til å bli liggende uavhengig 
av om denne retten er tinglyst eller ikke, og uavhengig av om 
abonnenten kjenner til ledningen på overtakelsestidspunktet 
for eiendommen. Abonnenten har bevisbyrden for at anlegget 
eventuelt er ulovlig anlagt.

Kommentar:

For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt 

over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyt-

tet kommunens nett, må kommunen inngå en avtale med 

abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen.

Overvannsutvalget har foreslått at bestemmelsen blir lovfes-

tet som ny § 27-6 i plan- og bygningsloven fra 2008.

Dersom abonnenten hevder at de offentlige vann- og avløps-

ledningene over hans eiendom i sin tid er anlagt ulovlig, er 

det abonnenten som har bevisbyrden. Bakgrunnen for dette 

er at en ny eier av en eiendom der det ligger kommunale Va- 

ledninger, ofte vil kunne bestride at kommunen i sin tid lovlig 

har fått tillatelse til å anlegge Va-ledninger over den aktuelle 

eiendommen.

Dette vil kunne være vanskelig å bevise for kommunen når 

det er inngått muntlige avtaler med tidligere grunneier, som 

i ettertid har flyttet fra eiendommen eller ikke lenger er i live.

For å unngå at bestemmelsen mister mye av sin betydning 

for kommunen, og før det har gått så lang tid at det uansett 

foreligger hevdsgrunnlag, er det presisert at det er nåværen-

de abonnent/eier av den aktuelle eiendommen som må kunne 

dokumentere at kommunen i sin tid ulovlig la ledningene. i ut-
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gangspunktet må det antas at kommunen ikke ville ha anlagt 

ledningen dersom kommunen på det aktuelle tidspunktet ikke 

hadde innhentet nødvendig tillatelse til dette.

3.4 Bygging nær offentlig vann- og 
avløpsanlegg
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyg-
gelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at 
den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og 
avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadspliktige tiltak 
og øvrige tiltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller 
utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike tiltak skal 
ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 
4 meter beregnet fra ytterkant ledning/anlegg.

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad 
hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av offentlige lednin-
ger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom 
tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene 
etter servituttlovens regler.

Eier av offentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte 
krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig paral-
lelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter 
plan- og bygningsloven.

Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 
i disse bestemmelsene.

Kommentar:

For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, 

må kommunen sikre dette i en egen avtale. Bakgrunnen for 

© Kommuneforlaget AS.  
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas. 

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre. 



32

KAPITTEL 3

presiseringen i forhold til tidligere utgave av de administra-

tive bestemmelsene fra 2008, er at det ofte vil kunne være 

et behov for å hindre å anlegge øvrige søknadspliktige tiltak 

over offentlige vann- og avløpsanlegg, ut over oppføring av 

bebyggelse og støttemurer. Dette vil f.eks. kunne gjelde anlegg 

med vesentlige terrengoppfyllinger, da slike fyllinger i praksis 

vil kunne gjøre det svært vanskelig for kommunen å komme til 

med forsvarlig drift og vedlikehold eller utskiftning av lednin-

gene. Det er også åpnet opp for at tiltak som ikke er søknads-

pliktige etter plan- og bygningsloven er omfattet av bestem-

melsen, der de vil kunne vanskeliggjøre drift og vedlikehold 

eller utskiftning av slike ledninger. Som eksempel på dette kan 

være ulike typer beplantning, så som å plante trær, en hekk, 

sette opp gjerde, etablere plattinger, etc.

Overvannsutvalget har i NOU 2015: 16 foreslått å lovfeste en 

ny § 29–4 femte ledd om at nye byggverk og tiltak skal ha 

en avstand til offentlige vann- og avløpsanlegg på minimum 

4 meter, med mindre kommunen bestemmer noe annet. Blir 

bestemmelsen vedtatt, vil det foreligge et overlappende hjem-

melsgrunnlag, men slik at bestemmelsen også vil gjelde over-

for dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, 

og derfor ikke bundet av abonnementsvilkårene.

3.5 Opphør av tilknytning
Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal 
abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytningen 
på hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan 
i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hoved-
ledningen blir fjernet.

Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens reg-
ning dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og 
avløpsanlegg.
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3.6 Stengning av offentlige ledninger
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndterin-
gen som skyldes arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent 
i rimelig tid på forhånd for de berørte abonnentene.

Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt 
arbeid på kommunens vannledninger, varsler kommunen de 
berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil 
være gjenopprettet.

Stengning av offentlig vannledning på grunn av tilknytning, opp-
hør eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av 
kommunen etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for 
stenging av kommunale vannledninger avtales med kommunen. 
Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av 
stengningen.

3.7 Besiktigelse og kontroll av 
eksisterende anlegg og installasjoner
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett 
til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann- 
og avløpsanlegg, i den grad disse kan ha betydning for drift og 
vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller for gebyr-
beregningen. Dette gjelder også kontroll av vannforbruket hos 
abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal 
uten oppfordring legitimere seg.

Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende 
eller andre med tillatelse fra kommunen som kan besiktige og 
kontrollere offentlige vann- og avløpsanlegg.
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Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omleg-
ging av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg 
som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administra-
tive og tekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende 
tiltak. Dette gjelder i den grad forholdet kan ha betydning for 
drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller for 
kommunens gebyrberegning.

Kommentar:

Som eksempel på dette kan nevnes:

• lekkasjer

• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og 

miljøskadelige stoffer

• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laves-

te vannlås i bygning

• Manglende tilbakestrømmingsbeskyttelse i abonnentens 

vannledningsnett, jf. pkt. 2.4 i abonnementsvilkårenes tek-

niske bestemmelser

3.8 Kontroll og innskrenking av 
vannforbruk
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kom-
munen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, 
for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner 
også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som 
kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vann-
mangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve 
erstatning eller prisavslag.
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3.9 Vannkvalitet og trykk
For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser 
i § 12 (jf. § 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Mattil-
synets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til 
vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan 
oppfylles før utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er 
gjennomført. Kommunen skal informere abonnentene om slike 
avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.

Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med 
kommunen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på 
den kommunale vannledningen. Dersom vanntrykket inne i byg-
ningen ikke er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende 
trykk på kommunens ledning, må abonnenten bekoste og instal-
lere trykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve installering 
av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne 
i bygningen overstiger 6 bar, jf. tekn. best. pkt. 2.1.3.

Kommunen plikter å varsle abonnentene ved vesentlige 
endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Kommentar:

i den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter 

forbrukerkjøpsloven § 16, kan abonnenten etter nærmere 

reg ler kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøps-

loven § 26.
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3.10 Videredistribusjon av vann- 
og avløpstjenester
Uten kommunens samtykke må det ikke tas, bortledes eller sel-
ges vann fra en eiendom som er tilknyttet offentlig vannanlegg, 
på en slik måte at uttaket i mengde overstiger et normalt hus-
holdningsabonnement eller det vannforbruk som den aktuelle 
type virksomhet vanligvis har.

Det samme gjelder for tilførte avløpsmengder fra den enkelte 
abonnent til offentlig avløpsanlegg.

3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store 
eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klimakjø-
ling, sprinkleranlegg, jordvanning eller ved tømming av bassen-
ger og oppfylling av tanker som overstiger det som er godkjent 
etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, må det innhentes særskilt tillatelse fra 
kommunen.

Kommentar:

Som eksempel må testing av sprinkleranlegg ikke gjennom-

føres uten at det på forhånd er innhentet særskilt tillatelse fra 

kommunen til dette.

Kommunen kan som vilkår for slik tillatelse f.eks. stille krav om 
installering av vannmåler, eller stille krav til særskilte tidspunkter 
som tiltaket må gjennomføres på, mv.
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3.12 Påslippenes beskaffenhet

3.12.1 Generelt
Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gas-
ser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, 
miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg. 
Dette innebærer at abonnenter som er tilknyttet offentlig avløps-
anlegg, må vise aktsomhet ved bruk av sine sanitærinstallasjoner 
for å unngå at slike væsker, stoffer, gasser eller produkter føres 
ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller toalett. Eksempelvis 
skal farlig avfall leveres til godkjent mottak, legemiddelrester skal 
leveres til apotek og hygieneprodukter skal avhendes gjennom 
avfallsinnsamlingen.

Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væs-
ker, stoffer, gasser eller produkter ved uhell blir ført til offentlig 
avløpsanlegg.

Kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til offentlig 
avløpsanlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøynings-
basseng m.m.

3.12.2 Forurensningsforskriften
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsfor-
skriften) har en rekke bestemmelser som regulerer påslipp 
av avløpsvann fra virksomheter og husholdninger til offentlig 
avløpsanlegg.

De viktigste i denne sammenhengen er:
• Utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder påslipp til offent-

lig avløpsanlegg, er regulert i forurensningsforskriften kap. 
15. Det skal bl.a. sendes søknad til kommunen ved etablering 
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av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp 
av oljeholdig avløpsvann.

• Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsanlegg fra 
virksomheter og husholdninger er regulert i forurensnings-
forskriften kap. 15A. Slike påslipp er forbudt med mindre 
kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet.

• Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av fotokjemikalie-
holdig eller amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet, 
herunder påslipp til offentlig avløpsanlegg, etableres og 
drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §§ 
15A-5 til 15A-7.

• Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav 
til virksomheters påslipp av avløpsvann til offentlig avløps-
anlegg, jf. forurensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan 
fastsettes ut fra hensynet til det offentlige avløpsanleggets 
utslippskrav, for å unngå skade på offentlig avløpsanlegg, for 
å sikre at driften av avløpsanlegget og slambehandlingen 
ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på avløpsslammet 
eller for å sikre helsen til personell som arbeider med offent-
lig avløpsanlegg. Kravene vil komme i tillegg til eventuelle 
krav som statlig forurensningsmyndighet har stilt i virksom-
hetens utslippstillatelse.

3.12.3 eksempler på uønskede væsker, 
stoffer, gasser eller produkter
Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker, 
stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplo-
sjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig 
avløpsanlegg, jf. pkt. 3.12.1.

© Kommuneforlaget AS.  
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas. 

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre. 



39

ØVRIGE BESTEMMELSER

Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, 
maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, olje, voks, 
sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidfor-
bindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kvikksølv, amalgam, bly, 
kopper, nikkel, sink, krom, ammonium og magnesiumsulfater. 
Andre eksempler er vaskefiller og hygieneprodukter som bind, 
bleier, tamponger og Q-tips.

Denne opplistingen er ikke uttømmende.

3.13 Utskillere og renseanlegg
Ettersyn, tømming og vedlikehold av private olje- og fettutskil-
lere, slamavskillere/septiktanker og andre renseanordninger til-
knyttet offentlig avløpsanlegg må utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vilkår som er 
satt.

Dersom slike anlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommu-
nen gi pålegg om utbedring eller stenging, eller overta driften 
midlertidig for abonnentens og/eller leietakerens regning. Eie-
ransvaret for de aktuelle anlegg tilligger fremdeles abonnenten/
leietakeren.

Eieren er pliktig til å sette utskillere og renseanlegg ut av drift 
og føre avløpet direkte til offentlig avløpsanlegg når kommunen 
krever det, jf. forurensningsloven § 26.
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3.14 Ansvarsforhold
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlike-
hold av kommunale ledninger for vann og avløp.

Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærin-
stallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Kommunen som anleggseier er ansvarlig, uten hensyn til skyld, 
for skade som avløpsledning eller vannledning volder. For skade 
fra avløpsanlegg som skyldes at kapasiteten ikke strekker til, er 
anleggseieren kun ansvarlig dersom han har utvist uaktsomhet 
og/eller forsett.

Kommentar:

teksten er revidert og tilpasset de senere årenes rettspraksis 

som på visse områder har innskrenket kommunens adgang til 

å fraskrive seg sitt objektive ansvar etter forurensningsloven 

§ 24 a, i forhold til det som var situasjonen da standard abon-

nementsvilkår pkt. 3.14 ble utformet i 2008.

endringene i reguleringen av bestemmelsene om ansvarsfor-

hold innebærer først og fremst at kommunen ikke kan fra-

skrive seg sitt objektive ansvar for manglende vedlikehold av 

en offentlig avløpsledning. Det følger av Høyesteretts dom i 

Stavanger-saken avsagt 19. mars 2007, at en kommune kan 

fraskrive seg det objektive ansvaret for manglende kapasitet 

etter forurensningsloven § 24 a dersom det regner mer enn 

kommunens avløpsledning er dimensjonert for, og dimen-

sjoneringen på det aktuelle tidspunktet var forsvarlig etter 

dagjeldende regler for dimensjonering av avløpsanlegg.

Senere rettspraksis har ikke endret på dette, og dommen an-

ses derfor fortsatt å gi uttrykk for gjeldende rett på området.
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Det vises her til at Alta-saken (Rt. 2011 s. 1304) gjaldt ansvars-

fraskrivelse for manglende vedlikehold, og Molde-saken (Rt. 

2014 s. 656) gjaldt spørsmålet om det foreligger et objektivt 

ansvar for andre skadeårsaker enn manglende vedlikehold el-

ler manglende kapasitet.

i det aktuelle tilfellet, der tilbakeslagsskaden var forårsaket av 

tilstopping av røret ved at en større stein hadde kommet inn 

i dette, ble det konstatert at det er et rent ulovfestet objek-

tivt ansvar også for denne type skader, og at adgangen til å 

fraskrive seg ansvaret måtte være den samme enten ansvaret 

var lovfestet (som i forurensningsloven § 24 a) eller ulovfestet, 

dvs. skapt av domstolene.

Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg 
eller sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det offentlige 
hovednettet, forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre 
stoffer, eller får frostskader.

Det samme gjelder ved svikt i vanntilførselen eller manglende 
vann til brannslokking/sprinkling og for skader som skyldes for-
hold som beskrevet i pkt. 3.8 og 3.9, så langt forholdet ikke ram-
mes av forbrukerkjøpslovens bestemmelser, og kommunen har 
opptrådt aktsomt.

Kommentar:

Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyg-

gende tiltak og tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø- 

blad nr. 82.

Kommunen er ikke ansvarlig dersom det oppstår skade på eien-
dom og det private vann- og avløpsanlegget eller sanitærinstalla-
sjonen ikke er i samsvar med leveringsvilkårenes tekniske og 
administrative bestemmelser.
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Kommentar:

Rettspraksis oppfattes fortsatt slik at den gir åpning for an-

svarsfritak for kommunen der skaden er forårsaket av feil el-

ler mangler ved abonnentens eiendom eller anlegg som f.eks. 

ikke godkjente kjellerrom eller abonnentens anlegg ikke til-

fredsstiller krav til 90 cm overhøyde fra topp hovedledning til 

laveste slukåpning, jf. pkt. 3.5 i de tekniske abonnementsvil-

kårene, eller der regnværet eller flomhendelsen for øvrig er å 

anse som en force majeure-begivenhet, dvs. med et gjentaks-

intervall på mer enn 50 år, jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 

19. juni 2007 i den såkalte Fredrikstad-saken.

I NOU 2015: 16 har overvannsutvalget delt seg i tre ulike frak-

sjoner når det gjelder synet på i hvilken utstrekning det objek-

tive ansvaret skal kunne fraskrives ved avtale eller ikke, og i 

synet på avgrensningen av kommunens objektive erstatnings-

ansvar etter forurensningsloven § 24 A. I den grad dette leder 

til at forurensningsloven § 24 a blir endret, slik at den ytter-

ligere innskrenker kommunens adgang til å fraskrive seg sitt 

objektive ansvar, ut over det som allerede følger av ovennevn-

te rettspraksis, vil dette også få konsekvenser for anvendelsen 

og forståelsen av pkt. 3.14 i standard abonnementsvilkår.

Kommunen er ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse 
i kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som 
skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer 
når skadetilfellene omfatter:
• Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som bru-

kes til varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksom-
het, og som mangler nødvendig godkjenning av bygnings-
myndighetene til slik bruk.

• Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig 
eller uaktsomt å oppbevare på slike steder.
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• Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.
• Skader som kan knyttes til manglende vedlikehold og tilsyn 

av tilbakeslagsanordning.

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett 
eller uaktsomhet påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. Abon-
nenten svarer også for skade eller ulempe som personer som 
bruker hans sanitærinstallasjoner, påfører offentlig vann- og 
avløpsanlegg.

Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk 
ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnen-
ten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmel-
sene.
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Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 



Ronny Borge (H) foreslo: 
Fauske kommune inngår avtale med Fjellfarer om leirskole for 7. trinn fra og med skoleåret 2017-2018. 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
FOR- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  

Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i Sulitjelma 
utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 
 
Vedlegg: 
27.03.2017 VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø kommune)! 1344474 

27.03.2017 BORG VIKINGLEIRSKOLE 1344478 

27.03.2017 Knutmarka 1344479 

31.03.2017 lokal leirskole Sulitjelma 1345311 
 
Sammendrag: 
Det har i alle år vært praksis i Fauske at elever på 7.trinn har fått reise på leirskole i regi av Fauske 
kommune. Skolene i Fauske har i de sist årene brukt både Borg leirskole og Knutmarka leirskole, begge 
beliggende i Lofoten.  
Ved behandling av årsbudsjettet for 2017 ble det fremlagt og vedtatt et tiltak for å redusere kostnadene 
knyttet til leirskole.  
 
Ut fra prinsippet der all grunnskoleundervisning skal være fritatt for egenandeler og foreldrebetaling har 
verken skolen eller kommunen anledning til å kreve at foresatte skal dekke deler av kostnadene knyttet 
til leirskole gjennom innsamlede midler. Dette er nedfelt i opplæringsloven § 2-15.  
 
Saksopplysninger: 
 
Opplæringsloven § 2-3 slår fast følgende: «Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og 
aktivitetar som skolen og elevane vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein 
arbeidsplass utanfor skolen.» Dette innebærer at bruk av leirskole i undervisningsøyemed er noe som 
avgjøres lokalt, og er ikke fastsatt i nasjonale krav.  
 
Når en skole sender elever på leirskole plikter de å sørge for at tilsynet med elevene er forsvarlig ut fra 
risikoen for at skade eller ulykke kan skje, jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1. Det betyr at det er 
kommunen som har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved leirskoleopphold. Kravet til 
forsvarlig tilsyn gjelder hele leirskoleoppholdet, og for reisen til og fra.  
 
Fylkesmannen tildeler et leirskoletilskudd pr gruppe av elever dersom en kommune velger å sende sine 
elever på leirskole. Forutsetningen for å motta dette tilskuddet er at opplæringen da skjer ved en 
bemannet leirskole eller ved turer/ekskursjoner som er en del av grunnopplæringen. Oppholdet må i 
tillegg strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger. Tilskuddet er ment å medvirke til å 
finansiere utgifter ved opplæringen. Kommunen kan bare søke om tilskudd til ett opphold pr elev i løpet 
av grunnskolen. Utgifter til opphold, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler.  
 
Det blir gitt et tilskudd på 5,5 timer pr dag, maks totalt 27,5 timer, pr gruppe. Tilskuddssatsen for 2017 
pr time er kr 569,- pr gruppe. Dersom gruppen overstiger 22 barn kan gruppen deles i 2.  Hvis 



leirskoleopplæringen er under 27,5 timer (5 dager) reduseres tilskuddet tilsvarende.  
 
Skolene i Fauske har over år manglet budsjett i forhold til reelle kostnader knyttet til leirskole. Det har 
ikke vært avsatt nok midler på den enkeltes skoles budsjett for å dekke kostnadene knyttet til transport, 
opphold og forsvarlig tilsyn i forbindelse med leirskoleopphold. Det har dermed vært en praksis på 
enkelte skoler der foreldregruppen har bidratt med innsamlede midler for å dekke deler av kostnadene 
knyttet til transport til og fra leirskolen. Midlene har blitt samlet inn gjennom blant annet kafe’, 
loddsalg, foreldrekvelder o.l. Skal vi sende elever fra Fauske på leirskole er det vår oppgave å sørge for 
at gratisprinsippet for grunnskole følges.  
 
Kostnadene knyttet til leirskoleopphold vil variere fra år til år ut fra flere forhold. De variablene som slår 
inn er antall elever, antall voksne som må følge elevene, og eventuelt behov for ekstra bemanning 
knyttet til enkeltbarn. Leirskoletilskuddet er derimot uendret uavhengig av disse variablene, så fremt 
gruppen ikke overstiger 22 barn og må deles. Da utløses dobbelt leirskoletilskudd.  
 
I tillegg til de 2 leirskolene som har vært benyttet av Fauske kommune har vi også en leirskole i vår 
nabokommune Bodø. Denne leirskolene har i liten grad blitt benyttet av elever fra Fauske. Derimot 
benyttes denne leirskolen av alle skolene i Bodø kommune, samt noen av våre nabokommuner. Vi har 
mottatt tilbud fra Sjunkhatten/Vatnlia leirskole i Bodø, der vi ønskes velkommen til å benytte det 
tilbudet som de har. Vi har også vært i dialog med Fjellfarer i Sulitjelma for å høre om det finnes 
muligheter for et lokalt leirskoletilbud i Fauske kommune. De har stilt seg positiv til å få i stand et 
leirskoletilbud og de har lagt frem et forslag på innholdet i et slik tilbud. Et siste alternativ er å velge bort 
leirskoletilbudet som har blitt gitt til skolens 7.klasser, og heller legge opp til alternativ undervisning der 
man i større grad enn i dag utnytter de mulighetene som finnes i egen kommune.  
 
Det er sett på kostnadene knyttet opp til benyttelse av de ulike tilbudene: Kostnadene er beregnet med 
bakgrunn i elevtallet på 7.trinn skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Dette er for å vise at kostnadene 
henger sammen med antall elever og hvor mange grupper som sendes på leirskole.  
Utgangspunktet for regnestykket er de oppgitte kostnadene pr elev ved de ulike leirskoletilbudene. Det 
er også lagt inn transportkostnader. Til Lofoten er kostnadene til transport beregnet ut fra pris på 
hurtigruten t/r Leknes/Svolvær samt togreise Fauske/Bodø og buss tilbake, siden hurtigruten ankommer 
Bodø om natten. For elever i Sulitjelma vil det være en ekstra kostnad med transport til Fauske for å ta 
toget. Ved benyttelse av leirskoletilbudet i Vatnlia/Sjunkhatten og Sulitjelma er det lagt inn 
transportkostnader på buss t/r.  
 
Leirskolene har ulik praksis på om det tas betalt for voksne som følger elevene, det er også tatt hensyn 
til denne praksisen ved beregning av kostnader. Det er også lagt inn personalkostnadene ved å sende 
elever på leirskole. Skal ansatte reise til Borg eller Knutmarka, må det legges inn ekstra reisedag, noe 
som fører til en betydelig økning i personalkostnadene. Når vi sender ansatte på overnatting med 
elevene skal leirskoleavtalen følges, og denne gir føringer for hvor mye overtid som utløses ved slike 
turer.  
 
Regnestykket under viser de reelle kostnadene knyttet til å gi elevene ved 7.trinn et leirskoletilbud. Som 
det fremkommer i regnestykket er det mulig å spare noe ved å velge det billigste alternativet. Tenkes 
det at leirskoletilbudet skal avvikles er det mulig å spare en større del av kostnaden, dvs. det som i dag 
er avsatt i den enkeltes skoles budsjett til leirskoleopphold.  
 



 
 
Leirskolene har ulike tilbud som er bakt inn prisen for oppholdet. Uansett hvilket av tilbudene som 
velges vil elevene få erfare noe som oppleves utenom det vanlige sammenlignet med ordinær 
undervisning.  
 
Dersom leirskoletilbudet i form av overnatting velges bort, og det tenkes at man kan ivaretar de samme 
tilbudene gjennom dagsopplegg i egen kommune, så vil også et slikt opplegg føre kostnader med seg for 
kommunen. Den største kostnaden vil være knyttet til transport, for å frakte elevene rundt i kommunen. 
Det vil også påløpe kostnader i form av anskaffelse av materiell, frakt og mulig innleie av ekstern 
kompetanse. Kommunen vil i tillegg miste leirskoletilskuddet. Det knytter seg derfor en usikkerhet rundt 
om et slikt opplegg vil være besparende.  
  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kommunen har som nevnt tidligere i saken hatt tradisjon på å sende elever på 7.trinn på leirskole. Det 
er noe elevene gjerne har sett frem til og gledet seg til, og for noen elever kan det være første gang de 
skal være borte fra familien over flere dager. Leirskoleopphold har også i mange tilfeller skapt vennskap 
og minner som har vart i mange år. Å gi elevene mulighet til å dra på leirskole, med den læringen og de 
opplevelsene som følger med, vil være med på å danne grunnlaget for elevens forberedelse på å bli 
voksen og ta ansvar og egne valg. Elevene får også oppfylt mål i læreplanen på en annen måte enn de 
ellers ville gjort.  
 
På samme tid må skolene vurdere sine økonomiske rammer og se hva de har mulighet til innenfor det 
som er disponibelt. Enhet skole har over flere år levert fra seg et negativt årsresultat, og en av grunnene 
er blant annet underfinansieringen av kostnadene knyttet til leirskole. Dette på tross av at foresatte har 
bidratt gjennom innsamlede midler for å dekke transport til og fra leirskolen.  
 
Rådmannen ønsker å legge til rette for at elevene fortsatt skal dra på leirskole, forutsatt at de 
økonomiske rammebetingelsene er på plass. Det er derfor ønskelig at Fauske kommune inngår avtale 
om leirskole for 7. trinn i Sjunkhatten leirskole fra og med skoleåret 2017-2018. Ved å benyttes seg av 
dette tilbudet, vil elevene få oppleve å dra på leirskole, elevene vil få et likt leirskoletilbud og de vil også 
få det samme leirskoletilbudet som gis til elevene i våre nabokommuner.  Sjunkhatten tilbyr det 
alternativet som pr i dag fremstår som det mest økonomiske, på samme tid får elevene ta del i den 
læringen og opplevelsen et leirskoleopphold gir.  
 



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Atle Borøy 
Sendt: 17. desember 2016 13:20 
Til: Inger Lise Evenstrøm 
Emne: Fwd: VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø kommune)! 
Vedlegg: sjunkhattenleirskole2.jpg; WP_20160606_10_37_03_Pro.jpg; 

WP_20161011_11_01_20_Pro-red.jpg 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Atle Borøy 
Rektor 
Vestmyra skole 
 
 
 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Tor Egil Kvalnes" <Tor.Egil.Kvalnes@bodo.kommune.no> 
Til: "Ordfører Fauske" <ordforer@fauske.kommune.no>, "Frank Krokstrand" 
<Frank.Krokstrand@fauske.kommune.no>, "Randi Myrbakk" 
<Randi.Myrbakk@fauske.kommune.no>, "Atle Borøy" 
<Atle.Boroy@fauske.kommune.no>, "Geir Mikkelsen" 
<geir.mikkelsen@fauske.kommune.no> 
Kopi: "Rolf Kåre Jensen" <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>, "Bjørn 
Godal" <Bjorn.Godal@salten.no>, "Ida Maria Pinnerød" 
<ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no> 
Emne: VELKOMMEN TIL SJUNKHATTEN LEIRSKOLE (Bodø 
kommune)! 

Hei, alle med ansvar for grunnskolene i Fauske kommune! 
 
Vi i Bodø naturskole ser at dere vurderer endringer i framtidig leirskoleordning for Fauske 
kommune, særlig av økonomiske grunner. Samarbeid mellom kommunene i Salten gir 
sterkere region og bedre tilbud for innbyggerne. Bodø kommune tilbyr leirskole for alle 7.-
trinnselever i Salten-kommunene, og andre norske kommuner. Fra før av har vi flere 
kommuner som har valgt å satse på Sjunkhatten leirskole som sitt leirskoletilbud til alle 
sine elever elever nå og i framtida. 
 
Alle 7.-trinnselever fra Fauske kommune er hjertelig velkommen på leirskole ved 
Sjunkhatten leirskole i Bodø kommune.  
 
Vi nevner følgende fordeler med lokal leirskole ved Sjunkhatten leirskole (pris for 2017 - 
kun oppholdsutgifter, undervisningen dekkes av staten): 

• 4-dagers leirskole (tirsdag-fredag) til kr 1 681,- pr elev (lærere/ledere går gratis)  
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o Alle skolene i Bodø kommune har denne leirskolemodellen 
• Leirskolen drives 100% av Bodø kommune (gjennom Bodø naturskole), og har 

svært lang erfaring og meget godt kvalifiserte og erfarne leirskolelærere 
• Sjunkhatten leirskole (tidligere Vatnlia leirskole) - betegnes som "nasjonalpark-

leirskolen" i forvaltningsplanen for Sjunkhatten nasjonalpark 
• Sjunkhatten nasjonalpark deles mellom kommunene Fauske, Sørfold og Bodø  

o Av disse tre kommunene har Sørfold og Bodø ei fast ordning ved 
Sjunkhatten leirskole for alle sine elever 

• Kort og rimelig reise mellom Fauske kommune og Sjunkhatten leirskole ved 
Tverlandet i Bodø kommune 

• Sjunkhatten leirskole står foran ei omfattende bygningsmessig oppgradering som 
vil gi enda mye bedre leirskole i framtida  

Vi har fra tid til annen hatt elever fra Fauske kommune. Dette har vært veldig gode 
erfaringer med elever og lærere fra vår nærmeste nabo! 

 

Viser ellers til ytterligere info på vårt nettsted for leirskoledriften 
http://www.sjunkhattenleirskole.no. Her er også link til vår satsing på facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh Tor Egil 

 
Tor Egil Kvalnes 
rektor Bodø naturskole 
Mob 908 97381 
E-post: tor.egil.kvalnes@bodo.kommune.no 
http://www.bodonaturskole.no 
http://www.sjunkhattenleirskole.no 
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BORG VIKINGLEIRSKOLE  
Pris Kr 1950,- pr elev inkl. ekskursjoner og utflukter. 1 voksen gratis pr 14. elev. Øvrige 
voksne betaler kr 1850,- for et opphold – alt inkludert.   Vikingleirskolen holder nå til i egne 
lokaler hvor vi har 65 sengeplasser, kjøkken, spisesal, oppholdsrom, aktivitetsrom, tørkerom, 
toalett/dusjer. All  overnatting foregår i utgangspunktet her. Vi bruker også en god del av 
Lofotr Vikingmuseets bygninger og fasiliteter    Vikingleirskolen bruker også Lofotr 
Vikingmuseets bygninger. Det er svært viktig at klær og utstyr merkes godt. Det er også 
viktig at elevene holder seg tørre. Dette er spesielt viktig i forbindelse med kanoøkta  
ettersom dere skal på fjelltur etterpå. Leirskolen har en liten kiosk hvor dere får handle snop, 
drikke, souvenirer, etc til fastsatte tider. Det er av største betydning at alle elever og lærere 
får nattero på vikingleirskolen. Det er ikke alle som får sove like godt når de overnatter borte 
Vi trenger å være mest mulig uthvilte til de lange dagene her hos oss. Dersom noen skulle bli 
trøtte og leie, blir det et problem for oss alle. Både klasselærere og leirskolelærere blir derfor 
nøye med å påse at det er stille når det skal være stille. Leirskolen kan ta imot ca 60 elever. 
Noen ganger må vi gjøre enkelte tilpasninger i forhold til fastlagt program. Særlig gjelder 
dette dersom  vikingmuseet er opptatt til Gilder i egen regi. Ved ekstremt dårlig vær, hender 
også at vi endrer program etter forholdene. De klassene som ankommer skolen kvelden før 
oppstarten, vil få servert et lett måltid etter nærmere avtale med vertskapet. Dere får 
samtidig en kort orientering om neste dag. Det er lett å ta seg frem til Borg Vikingleirskole 
som ligger like ved E10 (Bøstad skole) hvor rutebussen stopper både fra Stamsund og 
Svolvær.  Anbefalt reiserute hvis dere bruker hurtigruta: Dere som kommer nordfra enten 
med hurtigbåt eller hurtigruta, ta buss fra Svolvær kl 18.45 og dere er  fremme på Borg ca kl 
20.30. Når dere reiser tilbake, bruker dere også Svolvær som utreisested.  For dere som 
kommer sørfra, så går dere av i Stamsund og tar rutegående buss til Borg og dere er fremme 
ca 20.15. Når det gjelder returen, så er  det faktisk enklere å ta buss til Svolvær og 
hurtigruten derfra. Dette pga dårlig korrespondanse mellom bussene fra Borg til Stamsund. 
Alternativet kan  være å leie buss. Vi informerer trafikkselskapet om hvor klassene kommer 
fra og om hvor mange dere er, og så setter de inn ekstrabuss hvis behov. Flyplassen på 
Leknes ligger ca 12 km fra Borg. Et godt råd er å pakke fornuftig. Ryggsekk er lettere å bære 
enn koffert. Du som elev bør være med på pakkinga slik at du vet hvor de ulike tingene er  i 
sekken/kofferten. Merk! Dersom dere ønsker å overnatte i høvdinghuset, så må dette gis 
beskjed om til leirskolen i god tid på forhånd. Overnatting koster ekstra - kr 100,- per  
person. Min. 15 personer må overnatte. Merk! Hvis dere overnatter i høvdinghuset, skal det 
alltid være våken brannvakt i hht brannforskriftene. MATPAKKE  Dersom dere ønsker å 
smøre matpakke til heimturen, så må det gis beskjed til kjøkkenpersonalet minst dagen før 
avreise. Pr i dag koster en slik  matpakke kr 30,-. DISKOTEK  Vi har fått et flott diskotek med 
eget rom for lasergevær, biljard, bordtennis, etc. Billett kr 30. Dere kan også kjøpe brus og 
popkorn. Vi ønsker dere lykke til med forberedelsene. Skulle det være noe dere lurer på er 
det bare å ta kontakt. Vi ser fram til ei innholdsrik  og trivelig leirskoleuke på Borg sammen 
med dere.   Velkommen til Borg ! 

 
Dagsprogram 
 
  



DAG 1: AKTIVITETSDAG/»Bli-kjentdag»  
     
09.00  FROKOST -  Kort orientering  
10.00  DAGENS INFO  - Velkommen  - INFO  - Presentasjon - Voksenmøte  
11.15  ARKELOLGI (Grupper).  Tufter/vikinggraver, sålding  
13.30   LUNSJ   
14.00  KIOSK   
15.00  Fotballkamper  
16.30  Lett måltid  
17.15  Gruppe I: Ridning   Gruppe II: Aktiviteter i nærområdet (BMX-sykling,  Div 
spill og aktiviteter/førstehjelpskurs)  
18.15  Bytter gruppe  
19.00  Dusjing (Kan begynne 18.45)  
19.30  Middag (Serveres mellom 19.30 og 20.00) 
23.00  NATTERO  
 
 
 
DAG 2:   VIKINGDAG   
 
09.00  FROKOST - Smøre matpakke                                       
10.00  DAGENS INFO   
11.30  OMVISNING – Ankomstanlegget/museumsdel/film - Hustufta -                                                    
Høvdinghuset  
13.30 LUNSJ    
14.30  Gr 1.: Informasjon vikingtiden G:r. 2. BAKING i Høvdinghuset  -  
16.00 Forberedelser Gilde, - påkledning, dekke bord  etc. 
16.30: G I L D E  
17.30: Div aktiviteter Gruppedeling. (Brikkevev, Ringdans, Vikingleker, 
fortellerstund) 
19.30  Kveldsmat på leirskolen   
20.30  DISCOTEK (kr 30) + biljard, bordtennis, airhockey,  skyting med 
lasergevær. Salg av brus, popcorn, sjokolade.  
23.00  NATTERO  
 
 
 
DAG 3: TURDAG   
 
09.00  FROKOST  - Smøre matpakke  



10.00  DAGENS INFO  
11.00 Åpen kiosk (salg av tursjokolade og drikke)  
11.05 Fylle termoser med kakao 
11.15  Pakke til fjellturen  
11.45  BUSS TIL BORGFJORD  - Bueskyting, øksekast, spydkast  - KANOPADLING  
- LUNSJ  
14.30  FJELLTUR TIL ”VETEN”  
17.30  GÅRDSBESØK Aalan Gård i Løvdalen  
18.30  BUSS TILBAKE TIL LEIRSKOLEN  
19.00  Dusjing   
20.00  MIDDAG   
23.00  NATTERO  
 
 
 
 
DAG 4: AVSLUTNINGSDAG  
  
08.30  FROKOST (Evt smøre matpakke for heimturen - kr 30,-) 
09.15  DAGENS INFO:  - Oppsummering   - Premiering - bla for ryddigste rom og 

vinner av  fotballkampen   - Evaluering  
10.00  RYDDING AV ROMMENE  
10.30  VI GÅR TIL ”NAUSTET”  
11.00  ROTUR/SEILTUR MED VIKINGSKIPET ”VARGFOTR”  
ca 12.30 VARM LUNSJ  (Lunsjtiden bestemmes ut fra hjemreisetidspunkt for  
deltakerne)  - Flytte ut av rommene.  Godkjenning 
 - Åpen kiosk? (Avhengig av effektiviteten ved rydding)  
 
 
HJEMREISE ... 
 
TAKK FOR BESØKET OG GOD TUR HJEM! 
 
Hilsen 
Oss alle på leirskola 



Knutmarka  

Kostnader  

I år (pr 1.1.2017) betaler elevene totalt kr. 2200,-  for et fem dagers opphold. Læ rere/ledsagere; 
inntil 2 gratis (minimum 16 elever), ut over dette betales kr 

2200,- pr uke pr ledsager.   

Dette er et meget rimelig tilbud i forhold til sammenlignbare leirskoler. I denne sammenhengen er 
det viktig å se på hva brukerne får igjen av fasiliteter, aktiviteter og ekskursjoner. 

Ekskursjonsutgifter 

Av totalbelø pet (kr2200,-/uke), er kr. 400,- øremerket ekskursjoner. Dette kronebelø pet dekker 
leirskolens utgifter vedrørende transport til/fra lokale reisemå l, turer på Lofothavet, 
akvariumsbesø k og annet. Leirskoleopphold planlegges gjerne over lang tid. Hos oss fø rer vi 
bestillingslister for kommende femårs-periode. Det er derfor lurt å ta kontakt med oss så tidlig som 
mulig, slik at klassen kan legge oppholdet til ønsket årstid.  

Depositum. 

Et kronebeløp tilsvarende ca. 10% av totalbeløpet betales 1 år før anskomst, vha utsendt faktura. 
Sluttsummen betales senest to uker etter oppholdet - i hht faktura.   

LOFOTEN FERIESENTER 

8300 SVOLVÆR 

4580.13.94578 Sparebanken 1 Nord Norge 

Bestillinger/avbestillinger 

Vertsbedriften er behjelpelig med informasjon over tlf. 76 07 21 64. 

Merk at bestillinger er bindene og avbestillinger må  skje skriftlig til Knutmarka leirskole eller 
Lofoten Feriesenter 

Av den grunn er våre frister for kansellering av opphold 1 år før oppholdet skal finne sted . 

 

Aktivitetsplan  



Ved Knutmarka leirskole har vi  mange års erfaring med tilrettelegging av spennende aktiviteter for 
barn og voksne. Derfor kan vi tilby vå re brukere et faglig forsvarlig og variert program. 

Daglige rutiner:  

• Vekking 07.30 

• Frokost 08.00-09.00 

• Mø te ledere/læ rere 09.15-09.30 

•  "Vommy"  (vaske/ryddekonkurranse) 09.00-09.30 

• Dagens info/Undervisning./" Vommy-vinnere" 

• Aktiviteter 10.30 - 16.00 - middag 

• Middag (to spisegrupper) 16.45-17.45 

• Kiosk 17.50 - 18.15 

• Kveldsmat 19.45 - 20.15 

Mandag. 09.00-17.00 Uteaktiviteter: 

• Aktiviteter i nærområdet  

• Fjelltur  

• Aktiviteter 

Tirsdag. 09.00-17.00 Aktivitetsdag: 

• Lofothavet  (garn/juksafiske) 

• Lofotakvariet  



Onsdag. 09.00-16.00:  

• Fjellklatring  

• Bueskyting   

• Kanopadling  

Torsdag. 09.00-16.00 Grottevandring m.m 

• Grottevandring ved foten av Vågankallen 

• Bytur 

Fredag. 09.00...Div aktiviteter og felles avslutning 

• Div aktiviteter på områ det 

• Pakking / rydding m/avmelding av hytter 

• Luftgevær og stolpestup 

• Felles avslutning, premiering og middag 

• Avreise  

Programmet kan avvike noe fra planen, vi forsøker å  tilpasse dette i forhold til brukernes ønsker og 
behov. 

 



Fra: Mona Mosti [mailto:mona@fjellfarer.no]  
Sendt: torsdag 9. februar 2017 21.55 
Til: Jan Frode Setså <Jan.Frode.Setsa@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: Lokal leirskole 
 
Hei. 
 
Vi har sett litt på priser. Vi har tatt utgangspunkt i at det er 3 overnattinger og 4 dager med 
aktiviteter og matservering. Stemmer det? For dette vil prisen pr tiden være 2.000,- pr elev. 
En voksen gratis pr 14 elever (likt Borg). Hvis flere voksne utover 1 pr 14 elever - så betaler 
denne også 1850,-.  
 
Pris for 2 overnattinger og 3 dager med aktiviteter og matservering vil prisen være 1500,- pr 
elev. En voksen gratis pr 14 elever. Hvis flere voksne så er prisen 1350,- 
Pris for dagsopplegg i Sulitjelma vil vi kunne gi pris på i forhold til hva som er ønskelig mht 
matservering osv. Her må vi ha mer informasjon først. 
 
Overnatting i Titanic med frokost, lunsj, lett måltid og middag. (4 frokoster, 4 lunsj, 4 lette 
måltid og 3 middager) Hvis det er behov så leier vi kjøkken og spisesal hos Misjonen sånn at 
det ikke blir problemer med plassen. Dette ser vi jo bedre når vi har fått bygget ferdig. Titanic 
er tegnet med tanke på skoleklasser blant annet - så dette med leirskole vil være midt i blinken 
for oss å få til.  
 
Det vi kan tilby av aktiviteter er følgende: 
 
Fisketur/isfiske (vi har fiskeutstyr) 
Kart og kompassopplæring / og eller GPS (vi har kart, kompass og GPS) 
Turorientering  
Gruvemuseum (bestilles på forhånd hos Nordlandsmuseet og betales av skolen) 
Gruvebyhistorie fra Jakobsbakken (egen guide er inkl i prisen) 
Snøhule (vi har utstyr til dette) 
Alpinbakken (skolen betaler for dette - noen har sikker årskort der) 
Uteaktiviteter som f eks skihopp, orgeltramp, kulekjøring, aking (vi stiller med utstyr) 
Trugeturer (vi har truger) 
Pil og bue (vi har dette) 
Øksekast, gruveborkasting, gruvestøvelkasting (vi har utstyret) 
Samisk historie  
Bær og sopp (ut å plukke) 
Skitur (personlig utstyr medbringes) 
Vandretur på gammel ferdselsvei med historie 
Kano (vi har kanoer og redningsvester) 
Lage bål 
Lavvo med overnatting (vi har lavvo) 
Førstehjelpsopplæring (vi samarbeider med Sulitjelma røde kors) 
Film og bildefremvisning fra Sulitjelma (vi ordner dette) 
Diskotek 
Kiosk 
Grottetur eller omvisning på Sjønstå gård (dette kan foregå siste dagen - på turen hjem)  
Industrihistorie  
Tur til samisk gamme (skitur eller fottur) 

mailto:mona@fjellfarer.no
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Dette er noen av de aktiviteter som vi kan få til i Fjellfarer. Vi ønsker å krydre alle 
aktivitetene med innslag av historie fra Sulitjelma og Fauske kommune der det er naturlig. Vi 
ser for oss aktivieter som vi kan få til alle årstider.  
 
Vil du at vi skal lage en presentasjon med et spesifikt opplegg dag for dag så gjør vi det.  
 
Vi ser for oss at hver klasse kan få velge litt selv på forhånd hva de ønsker at dagene på 
Jakobsbakken skal inneholde av aktiviteter. Vi har tatt utgangspunkt i prisene som Knutmarka 
og Borg opererer med. I og med at vi er i egen kommune vil reisekostnadene bli betraktelig 
mindre. Man trenger heller ikke ekstra overnatting - ei heller ekstra lærer på jobb fra dagen 
før. Vi stiller selvsagt med pedagogisk personell ihht reglene som gjelder for dette.  
 
Dette er et forslag i stikkordsform og jeg håper vi kan jobbe videre ut fra dette slik at vi kan få 
til en opplegg som dere kan være fornøyd med. Vi skal strekke oss langt for at vi sammen skal 
få dette til. 
 
Hører gjerne fra deg så snart som mulig. 
 
mvh Mona Mosti 
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Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig prøveprosjekt. 
Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Oppvekst- og kulturutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 036/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
          Saken tas til orientering.  
 
Sammendrag: 
I forbindelse med behandling av K-sak 184/16 Folkehelsa i Fauske den 13/12 2016 ble det blant annet 
fattet følgende vedtak:  



«Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig og innen utgangen av april, fremlegge en sak med 
den hensikt å få til et prosjekt med gratis frokost for alle ungdomsskoleelever i Fauske.»  
 
UngData undersøkelsen i 2016, gjennomført blant ungdomsskoleelevene i Fauske, viser at 39 % av de 
spurte ikke spiser frokost hver dag og bare 53 % av de spurte oppgir at de spiser lunsj hver dag.  
 
 
Saksopplysninger: 
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved universitetet i Agder publiserte i 2014 en studie der det 
hadde blitt sett på sammenheng mellom levevaner og skoleprestasjoner. Undersøkelsen viser at det er 
en økt sannsynlighet for gode skoleprestasjoner blant ungdom som hadde et regelmessig matinntak av 
sunne matvarer og regelmessig fysisk aktivitet. Skolefrokost har vist seg å ha positiv effekt på 
skolerelaterte og kognitive oppgaver.  
 
Flere har rapportert i denne type ernæringsforskning (skolefrokost), at barn som er «dårlig ernært» får 
best effekt av tiltaket. Siden det gjerne er en liten gruppe blant mange elever som har «dårlig ernæring» 
(med uregelmessige måltider og usunt kosthold), får man ofte ikke signifikant effekt av tiltaket når man 
ser på gjennomsnittet for en skole (skoleprestasjoner m.m.). Imidlertid er dette noe som flere rektorer 
har påpekt når de har blitt intervjuet om effekten av et gratis mattilbud i skolen – de som trenger det 
mest, får nytte av tilbudet. Sosial utjevning har med andre ord vært en viktig motivasjon for mange å 
starte med et mattilbud.  
 
Det redegjøres i saken for ulike alternativer for innføring av tilbud om gratis frokost for 
ungdomsskoleelever i Fauske. Det har også vært gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene der 
det fremkommer hvor stor andel som ønsker tilbud om skolefrokost.  
 
Alternativ 1:  
Brødmat med variert pålegg 5 dager i uken 
 
Alternativ 2: 
Brødmat med variert pålegg 4 dager i uken, havregrøt 1 dag i uken 
 
Alternativ 3:  
Ferdigsmurt grov bagett med ost/skinke 5 dager i uken  
 
Alternativ 4:  
Ferdigsmurt grov bagett med ost/skinke 4 dager i uken, havregrøt 1 dag i uken  
 
Alternativ 1, 2 og 4 stiller krav til ekstra personell for å legge til rette for frokosten, lage grøt, ta vare på 
maten, rydde osv. Mattilsynet har strenge retningslinjer for hvordan man skal behandle matvarer i 
forbindelse med servering. Det er blant annet krav til renhold, hygiene og internkontrollrutiner i forhold 
til holdbarhet på matvarer som er åpnet.  
Alternativ 3 krever også en viss grad av personellressurs knyttet til bestilling, mottak og utlevering av 
bagetten, men ikke i samme grad som de øvrige alternativene.  
 
Antall elever som oppgir at de ønsker å benytte seg av et tilbud om gratis skolefrokost varierer i 
kommunen. I kartleggingen som er gjort i februar i år svarer rundt 50% av elevene i Valnesfjord og 80% 
av elevene på Vestmyra at de ville benyttet et slikt tilbud. Elevene i Sulitjelma ønsker også et 
frokosttilbud velkommen.  
 
Det er innhentet kostnader knyttet til de ulike alternativene fra storkjøkkenet når det gjelder brødmat, 
pålegg og grøt og fra Bodø bakeri (som vi har innkjøpsavtale med) når det gjelder ferdigsmurt bagett. 

http://mhfa.no/forskning-pa-sammenheng-mellom-levevaner-og-skoleprestasjoner-hos-norske-ungdommer/


Setter vi opp de ulike alternativene i en tabell fremkommer kostnadene som følger fordelt på om alle 
elevene spiser frokost, og om bare halvparten eller ¼ spiser frokost.  
 
Det er også lagt inn en kostnad knyttet til personell, da det trengs ressurser for å ivareta tilbudet. Det 
som ikke er medtatt i alternativene er materialkostnader knyttet til dekketøy, enten i form av engangs-
fat, bestikk o.l. eller innkjøp av kopper, fat og bestikk som må vaskes. Det siste vil også være en 
logistikkutfordring siden oppvaskmaskiner som befinner seg på skolene også skal benyttes i forbindelse 
med mat og helse undervisning fra 1.time. 
  

 
 
Ingen av alternativene har med drikke, det vil komme som en tilleggskostnad dersom man velger annen 
tørstedrikk enn vann.  
 
Som oversikten viser er det billigste alternativet, alternativ 4: Bagett 4 dager pr uke og grøt en dag pr 
uke. Dersom man bytter ut bagett med grøt flere dager vil kostnadene på mat gå betydelig ned, mens 
kostnadene knyttet til personell må økes, da det må være ansatte som lager til maten, serverer og 
rydder etter frokosten.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Som det vises til i saken har inntak av en sunn og god frokost betydning for elevenes prestasjoner. De 
elevene som har mest bruk for et slikt tilbud, vil også få størst effekt av å benytte seg av det.  
 
Budsjettet til den enkelte skole har ikke rom for å gi tilbud om skolefrokost innenfor den rammen de 
disponerer i dag. Hvis skolefrokost skal innføres må kostnadene knyttet til dette legges inn i budsjettene 
gjennom en budsjettregulering i 2017 og for 2018 må kostnadene innarbeides i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.  
 



Innføring av skolefrokost fremstår umiddelbart som et godt tilbud til elevene. Et slikt tilbud kan føre til 
reduksjon av opplevelsen knyttet til barnefattigdom, siden dette tilbudet gis uavhengig av sosial status, 
inntekt og foreldrenes omsorgsevne. Felles frokost kan også være en sosialiserende faktor, da det å dele 
et måltid oppleves som hyggelig og sosialt.  
 
I dag kommer imidlertid flere av elevene med buss til skolen. For de av elevene som tar skolebuss kan 
det være at de ikke får tid nok til å spise skolefrokosten i forkant av første undervisningstime. Å flytte 
undervisningen for at de skal rekke dette, vil igjen føre til utfordringer med å rekke bussen hjem igjen. 
Kanskje finnes det løsninger som er mulig å få til i et samarbeid med Nordland Fylkeskommunes 
samferdselsavdeling, men for at tilbudet om skolefrokost også skal oppleves som reelt for elever som tar 
buss må det gjøres tilpasninger til dagens rute-system.  
 
Fauskeskolene har fra og med inneværende skoleår gjeninnført skolefrukt for alle elever gjennom 
vedtak i kommunestyret. Dette er et tilbud som har i seg mye av de samme fordelene som skolefrokost 
vil ha, men som gis til alle elever i kommunen fra 1. – 10. klasse. Skolefrukt til alle treffer dermed et mye 
bredere antall elever enn frokost til et utvalg av ungdomsskoleelevene vil gjøre. 
 
Det er liten tvil om at et tilbud om skolefrokost til ungdomsskoleelevene vil kunne være et godt tiltak for 
de av elevene som ikke regelmessig har mulighet til, eller velger bort, å spise frokost. For det store 
flertallet av elevene på ungdomsskolen vil ikke tiltaket ha en såkalt signifikant betydning for deres 
skoleprestasjoner i og med at de allerede har et kosthold som ivaretar behovet. Den sosiale effekten av 
å møtes til et felles måltid på morgenen er da ikke hensyntatt, men fremstår som en åpenbar pluss-
faktor uavhengig av den enkelte elev sitt ernæringsmessig behov, hvis tiltaket iverksettes.  
 
Selv om alternativ 3, grov bagett med ost/skinke alle dager er det alternativet som fremstår som det 
minst ressurskrevende å gjennomføre kan og bør sannsynligvis sosial utjevning ivaretas gjennom tiltak 
som treffer bedre i forhold til den barne- og ungdomsgruppen som har behov for dette.  
 
I og med at skolefrukt er gjeninnført og den positive effekten av dette regnes som mye større enn 
frokost for en utvalgt gruppe, fremstår tiltaket som positivt, men kanskje med begrenset effekt. I hvert 
fall hvis en ser på ressursbruken knyttet til det. Skolene har som tidligere nevnt ikke rom for dette 
innenfor nåværende budsjetter og behovet for ressurser knyttet til andre tiltak i skolen oppleves som 
større. Dette gjelder f.eks. tiltak som økt personell, læremidler, kompetanseheving, rekruttering, andre 
yrkesgrupper inn i skolen osv. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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005/17 Partssammensatt utvalg 02.05.2017 
034/17 Formannskap 02.05.2017 
037/17 Kommunestyre 11.05.2017 

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 005/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
Vedlegg: 
24.04.2017 Pressereglement - Revidering 2017 -  nytt forslag mai 2017 1347625 

07.03.2017 Pressereglement - Revidering 2017 1340208 



23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 
 
      
 

Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte og 
politikere i Fauske kommune. 
2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 

 
Rådmann utarbeidet forslag til nytt pressereglement harmonisert med de etiske retningslinjene. 
Punkt fem omhandlet ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Reglementet ble sendt på høring til 
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Tilbakemeldingene var positive. Det ble gitt uttrykk for at 
reglementet var konkret og at det ville kunne være til god hjelp ved henvendelser fra media. 
 
Saken ble behandlet i Partssammensatt utvalg og formannskapet 7.03.2017. 
Partssammensatt utvalg støttet enstemmig følgende innstilling fra rådmann: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
I Formannskapet ble ordførers forslag om å returnere saken til rådmannen enstemmig vedtatt. 
Bakgrunn for vedtaket var blant annet at det i møtet framkom at reglementet ikke burde omfatte 
de folkevalgte. En mente at de folkevalgte blir regulert av norsk lov i sin alminnelighet, 
taushetslovgivningen på enkelte saker og av tillitten vist fra innbyggerne ved valg. 
 
Videre fremkom at punktet om de ansattes ytringsfrihet burde komme som første punkt og at 
retten til å kunne uttale seg i den offentlige samfunnsdebatten også skulle gjelde forhold i Fauske 
kommune. 
 
Dette har rådmannen hensyntatt i sitt nye forslag til Pressereglement, jfr vedlegg merket mai 
2017. 
 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pressereglement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med åpenhet og besvares så raskt som mulig. 
 
Pressereglementet er retningsgivende for hvordan våre ansatte skal opptre i sin kontakt med 
journalister, presse og øvrige medier. 
 

 

1. Ansatte i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale seg i den 
offentlige samfunnsdebatt også om forhold i Fauske kommune. Ansatte har selv plikt 
til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 
Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-postsignatur eller brevark skal ikke brukes 
når den ansatte uttaler seg som privatperson. Ansatte kan ikke uttale seg som 
privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen 
sentral rolle. I slike tilfeller forventes lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser. 

 

2. Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og 
rådmann. Politiske kommentarer og vurderinger gis av ordfører. Rådmannen uttaler 
seg i overordnete administrative saker. Med rådmann menes her rådmann og 
kommunalsjefer.  

 

3. Kommunens enhetsledere har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige 
vurderinger innenfor sine tjenesteområder og opptrer da på vegne av rådmann. 
Rådmann skal holdes løpende orientert og eventuelt konfereres om saker som 
forventes å komme i mediene. 

 

4. Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode 
mediesaker. Slike medieutspill skal avklares med nærmeste leder.   

 

5. Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor 
mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene 
som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt. 

 

6. Leserbrev og kommentarer i papir- og nettaviser skal som hovedregel ikke besvares. 
Faktafeil kan korrigeres av enhetsleder. 

 

7. Rådmann ved kommunikasjonsrådgiver kan kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som omhandler 
kontakt med media. 
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 Kommunestyre  

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 07.03.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken returneres rådmannen. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken returneres 



rådmannen. 

 
Vedlegg: 
23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 

23.02.2017 Pressereglement - revidering 2017 1340715 
 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte og 
politikere i Fauske kommune. 
2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 

 
Rådmann har utarbeidet forslag til nytt pressereglement som er harmonisert med de etiske 
retningslinjene. Dette kommer spesielt fram i pressereglementets punkt fem som omhandler 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt 
 
Reglementet har vært til høring hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 
Tilbakemeldingene er bare positive. Det gis uttrykk for at reglementet er blitt mer forståelig og dermed 
vil kunne være til konkret hjelp ved henvendelser fra media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PRESSEREGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE 

1. 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det 
er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god 
spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.  

2. 
Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann. 
Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de 
politiske partiene.  

3. 
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
Fauske kommune gis av ordfører, rådmann eller kommunalsjefer. Alle enhetsledere har både 
rett og plikt til å gi faktaopplysninger. 

4. 
Alle kommunens ansatte er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innenfor 
eget fagområde.  

5. 
Ansatte i Fauske kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er 
deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Fauske kommunes ansvarsområder har selv 
plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 

6. 
Ansatte skal opptre lojalt overfor Fauske kommunes politiske og administrative vedtak. 
Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei. 

7. 
Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene 
at de uttaler seg som representant for en fagforening/eller parti. Rollene som 
tillitsvalgt/politiker og som enkeltstående ansatt skal holdes adskilt. 

8. 
Rådmann er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.  
Leserbrev i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke. 
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  Vedtatt av Kommunestyret 13.12.16, Sak 
185/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiske retningslinjer  
«åpenhet, redelighet og ansvar» 
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1. Formål 
Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at ansatte og folkevalgte i Fauske kommune 
opptrer på en måte som bygger på verdiene åpenhet, redelighet og ansvar. 

2. Verdiforankring 
Du som ansatt og folkevalgt i Fauske kommune skal være bevisst din egen atferd i møte 
med innbyggerne.  Du skal i din opptreden være åpen, redelige og ta ansvar i forhold til de 
oppgavene du er satt til å gjøre. Dine holdninger og handlinger påvirker kommunens 
omdømme og tjenester. 

3. Taushetsplikt 
Du som ansatt, oppdragstaker og folkevalgt er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 
§ 13. Enkelte stillinger har utvidet taushetsplikt etter særlovgivning for sitt fag. Å ha 
taushetsplikt betyr at opplysninger om andres personlige forhold ikke skal videreformidles, 
heller ikke i fortrolighet. Din taushetsplikt oppheves ikke selv om din kollega også har 
taushetsplikt. Dersom din kollega ikke trenger opplysningen for å kunne gjøre jobben sin, 
skal heller ikke informasjon gis. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.  

4. Lojalitetsplikt 
Du som ansatt plikter å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder Fauske 
kommunes virksomhet. Det innebærer at du må forholde deg lojalt til vedtak som er truffet. 
Lojalitetsplikten gjelder ikke om en pålegges å gjøre noe ulovlig eller uetisk.  

5. Ytringsfrihet 
Du som ansatt i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale deg i den 
offentlige debatt. 
 
Ytringsfriheten har blant annet som formål å bidra til en best mulig opplyst debatt og dermed 
styrke demokratiet. Du som arbeidstaker vi ha en særlig innsikt i spørsmål som berører ditt 
arbeid, både gjennom faglig kunnskap og tilgangen til informasjon som arbeidsforholdet fører 
med seg. Din rett til å ytre deg på egne vegne vil kunne bidra til å motvirke og avdekke 
ulovlige eller kritikkverdige forhold. For alle offentlig ansatte er ytringsfriheten også nært 
knyttet til allmennhetens rett til innsyn i offentlig virksomhet, og prinsippet om offentlighet er 
tatt inn som en del av den generelle ytringsfriheten i Grunnlovens § 100.  
 
Din rett til å ytre deg som ansatt er likevel ikke uten grenser. Det er ditt ansvar at ytringen 
ikke kommer i konflikt med den lovfesta og avtalte taushetsplikten. Lojalitetsplikten er 
forankret i arbeidsforholdet og innebærer blant annet en plikt til å unngå å ytre deg på en 
illojal måte som åpenbart vil skade arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Du må være 
deg bevisst og tydeliggjøre om du uttaler deg som ansatt eller privatperson. 
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6. Habilitet 
Du som ansatt og folkevalgt kan ikke ta del i saker der du selv eller en av dine nærmeste har 
personlige eller økonomiske interesser.  
Du skal også opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan medføre 
interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.  

7. Varsling 
Alle ansatte har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling er både lovlig og ønsket.  
Gjengjeldelse mot varsling er forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 2-5. 
AMU har vedtatt Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Disse finner du i RISK 
Manager.  

8. Mottak av gaver og andre fordeler 
Du som ansatt og folkevalgt skal ikke motta gaver eller tjenester som kan påvirke handlinger, 
saksforberedelser eller vedtak. Dersom du opplever at du står i fare for å ikke kunne opptre 
og handle fritt, skal du avstå fra å ta imot. Er du i tvil, takker du nei.  

9. Informasjon til media  
Informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann.  
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
kommunen gis av ordfører og rådmann eller den disse bemyndiger.  Det vises til kommunens 
pressereglement. 
 

10. Bruk av kommunens mobiltelefon, datautstyr og nettverk 
Du som ansatt og folkevalgt må utvise sunn fornuft ved bruk av kommunens mobiltelefon, 
datautstyr og nettverk.   
 
Bruk av kommunens datautstyr og nettlinjer skal primært benyttes til tjenstlige formål. Bruk 
som utsetter maskiner, data og programvare for risiko, skal unngås.  

11. Bruk av sosiale medier 
 Bruk av sosiale medier i arbeidstid skal være relatert til dine arbeidsoppgaver.   
 
 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Varsling%20av%20kritikkverdige%20forhold.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Pressereglement.docx
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Rask psykisk helsehjelp 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.04.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 009/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
06.04.2017 Lavterskel psykisk helse hjelp Fauske kommune 1345977 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av kommunestyrevedtak 184/16 kan det informeres om at det vil bli oppstart av Rask 
psykisk helse hjelp fra 1. mai 2017. 
 
Ordningen vil bli organisert innenfor dagens budsjettrammer, til vi får sett hvor stort omfang dette 
dreier seg om. 
 
Se beskrivelse av tilbudet i vedlagte dokument. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



LAVTERSKEL PSYKISK HELSE HJELP FAUSKE KOMMUNE 

 

Fauske kommune ved Rus og psykiskhelse tjeneste ønsker å gi tilbud om lavterskel psykisk 
helsehjelp. Tilbudet gis til voksne over 18 år med symptomer på angst og depresjon av lett til 
moderat grad, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske 
lidelser eller personlighetsforstyrrelser.  

Vi ønsker fortrinnsvis å komme i kontakt med unge, yrkesaktive personer som har ovenfor 
nevnte utfordringer. Det kreves ikke legehenvisning, men det er viktig med et samarbeid 
med fastlege og evt. andre tjenester som for eksempel NAV. Dette gjelder personer i 
aldersgruppen 18 – 50 år.  

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet og til sykefravær for stadig 
flere. Vi gir et tilbud innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For de som er i jobb 
blir målet å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. Det er et mål at oppfølgingen 
skal fremme arbeidsdeltakelse/utdanning/aktivitet.  

Tilbudet vil bestå av kartlegging/vurdering av brukerens psykiske helse for videre oppfølging. 
Oppfølgingen kan være veiledet selvhjelp, telefonkonsultasjon eller 
støttesamtaler/angsttrening. Det gis et intensivt tilbud over 2 - 15 timer. Dersom det 
vurderes at det er behov for ytterligere oppfølging vil vi bistå søker med å søke dette via 
Tildelingskontoret evt. kontakte fastlege for henvisning til VOP. 

Dersom det er hensiktsmessig vil vi samarbeide med andre instanser som f.eks. fastlege, 
øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. Dette vil da skje 
i samråd med bruker. 

 

Vi tar sikte på å ha tilbudet klart fra 01.05.17 

Ønske om lavterskel psykisk helsehjelp kan rettes til Kari Breimo tlf. 918 04 651 

eller team-leder Margrethe Stokland tlf. 913 27 402 
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Søknad om fritak fra politiske verv - Anna Antonsen 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 02.05.2017 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine verv i 
Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine verv i 
Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· ................................... 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 



· ................................... 

 
 
Formannskap 02.05.2017: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Pkt. 3: Som nytt medlem i helse- og omsorgsutvalget velges Vera Solbakk 
Pkt. 4: Som nytt 2. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget velges Ole Ragnar Jenssen. 

Rådmannens forslag til innstilling og H's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 040/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Anna Antonsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sine verv i 
Fauske kommune. Det er ikke søkt om fritak fra vervet som meddommer i Salten Tingrett. 
 
2. Som nytt 3. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, 
følgende opp: 

· Jøran Paulsen, Tortenvn. 4, 8215 Valnesfjord 

 
3. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i helse- og 
omsorgsutvalget: 

· Vera Solbakk, Løkås 4, 8215 Valnesfjord 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt 2. varamedlem i plan- og 
utviklingsutvalget: 

· Ole Ragnar Jenssen, Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord 

 
Vedlegg: 
04.04.2017 Oversikt over verv - Anna Antonsen 1345627 
 
Sammendrag: 
Anna Antonsen har søkt om fritak fra sine verv i Fauske. Søknaden er begrunnet i velferdsmessige 
årsaker. 
 
Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.  
Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
 
Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 
vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 
Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 
 
Anna Antonsen er 3. varamedlem for KRF i kommunestyret, fast medlem i helse- og omsorgsutvalget og 



2. varamedlem i plan- og utviklignsutvalget. Vervet som meddommer i Salten Tingrett for perioden 
01.01.17 – 31.12.2020 søkes det ikke fritak fra. 
 
Rådmannen anbefaler at søknaden fra Anna Antonsen om fritak innvilges. 
 
Etter kommuneloven § 16.3 skal det suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Oversikt over verv – Anna Antonsen 
 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG  
Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 
1. Kjell Ingar Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske   (FL) NESTLEDER 
2. Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16, 8211 Fauske   (FL) 
3. Ole Tobias Orvin, Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske   (SV) LEDER 
4. Anna Antonsen, Kvitlyngvn. 13 B, 8209 Fauske   (KRF) 
5. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord   (AP) 
 
Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 
ble følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Marianne Sakariassen, Erikstadvn. 12, 8206 Fauske   (FL) 
2. Raymond Mathisen, Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma   (FL) 
3. Lisbet Olsen, Blåbærvn. 2, 8230 Sulitjelma     (R) 
4. Arnt-Håkon Nordkil, Lyngvn. 26, 8209 Fauske    (SV) 
5. Endre Einar Nystad, Kosmovassvn. 194, 8215 Valnesfjord  (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Harald Leifseth, Finneidgt. 32, 8210 Fauske    (H) 
2. Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske     (V) 
3. Jens Kyed, Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord    (KRF) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske   (AP)  
2. Finn Audun Andal, Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske   (AP) 
3. Birgit Kosmo, Tjeldvn. 4, 8207 Fauske    (AP) 
 
 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG  
Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble 
følgende valgt: 
1. Kjetil Sørbotten, Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord   (FL) LEDER 
2. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59 A, 8230 Sulitjelma  (FL) NESTLEDER 
3. Håvar Olsen, Myrvn. 23, 8230 Sulitjelma    (R) 
4. Svein Roger Bådsvik, Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske  (V) 
5. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 13, 8206 Fauske   (AP) 
 
Som varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2015 – 2019 
ble følgende valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Sverre Hagen, Linerlevn. 16, 8207 Fauske     (FL) 
2. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske  (FL) 
3. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske    (SV) 
4. Einar Thomassen, Ternevn. 8, 8207 Fauske    (R) 
5. Lars Morten Rødaas, Rødåsvn. 110, 8219 Fauske   (FL) 



 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Ketil Skår, Lundvn. 67, 8206 Fauske     (H) 
2. Anna Antonsen, Kvitlyngvn. 13 B, 8209 Fauske    (KRF) 
3. Thomas Schulzki, Sjellibakken 3, 8215 Valnesfjord   (V) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Steinar Nymo, Gavlen 4, 8215 Valnesfjord    (AP) 
2. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19 B, 8230 Sulitjelma  (AP) 
3. Ermin Krehic, Moselyngvn. 39, 8209 Fauske   (AP) 
 

 

MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 – 31. 
DESEMBER 2020 

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. 
desember 2020 oppnevnes: 
 
Utvalg kvinner (30 personer): 

1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske 
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske 
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske 
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske 
6. Anna Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske 
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske 
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma 
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 
11. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske 
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske 
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske 
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske  
15. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske 
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske 
17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske 
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske 
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske 
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske 
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord 
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske 
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma 
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord 
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma 
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske 
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord 
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske 
29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske 
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske 



 
Utvalg menn (30 personer): 

1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske 
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord 
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske 
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske 
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske 
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske 
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma 
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske 
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske 
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord 
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske 
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma 
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske 
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord 
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma 
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
17. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 Fauske 
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske 
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske 
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske 
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske 
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord 
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske 
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske 
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske 
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske 
27. Tor-Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 8215 Valnesfjord 
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske 
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske 
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske 
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