
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 23.05.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2017 
Sak nr. Sakstittel  
046/17 Godkjenning av møtebok  
047/17 Delegerte saker i perioden  
048/17 Referatsaker i perioden  
049/17 Industri- og næringsareal i Fauske  
050/17 Høring - Strategiplan havbruk - salten 2017-2027  
051/17 Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske 

kommune 2017 - 2020 
 

052/17 G.nr. 93 B.nr. 5  Sigmund H Hillestad - behandling av mottatt 
klage på fradeling 

 

053/17 84/69 Jørn Eliassen - Klagebehandling søknad om 
deling/justering av grunneiendom til Torbjørn Eliassen 

 

054/17 Søknad om frakt av hytteelementer og materialer  
055/17 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - 

Brattåsvika 
 

056/17 Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark  
057/17 Søknad om transport av byggematerialer med helikopter  
058/17 Søknad om bruk av helikopter til transport av byggematerialer  
059/17 Søknad om tillatelse til helikoptertransport for frakt av 

byggematerialer samt utespa/jacuzzi - Brattåsvika 
 

060/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

061/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

062/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

063/17 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

064/17 Deltakelse i styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelplan for 
Sjunkan - Misten 

 

 
 
 
 
 



Fauske, 16.05.17 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
046/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
18.04.2017 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 18.04.2017 1347081 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 18.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Georg de Besche d.y. 
Rune Reisænen 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallling. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

Minikraftverk 

· Laksåga - innvilget 
· Valffajohka - innvilget 
· Tverråmo - ikke innvilget 
· Sjønståfossen - innvilget 

Plan- og utviklingsutvalget ber om en helhetlig orienteringssak. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Ekstra sak settes på sakskartet 
· Janne Hatlebrekke (AP): 

1. Ser ikke at det har vært sak i plan- og utviklignsutvalget ang. den gamle tomta ved 
Valnesfjord skole 

2. Hva skjer med Hagenesfeltet? 
3. Ber om svar på spørsmål fra forrige møte - Vestmyra trafikksikkerhet 
4. Ber om svar på spørsmål fra forrige møte - Travbanen 
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Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

· Vestmyra. Enhetsleder svarte. Må sjekke. Kommer opp i neste møte 
· Valnesfjord skole. Enhetsleder svarte. Er ikke gjort formelt. Det er bare laget en skisse. 

Jobbes med saken. 
· Hagenesfeltet. Enhetsleder svarte. Utbyggingsavtale ble frafalt ved konkursen. Ordfører 

og rådmann skal ha møte i starten av juni. 
· Travbanen. Enhetsleder svarte. Ønske om industriareal. Må se på avtaler. Skal foreta 

grunnundersøkelser. 
 

Plan- og utviklingsutvalget ber om status på Coop-villaen i Sulitjelma på neste møte. 
Plan- og utviklingsutvalget drar på befaring til sentralskoken på neste møte. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
029/17 Godkjenning av møtebok  
030/17 Referatsaker i perioden  
031/17 Delegerte saker i perioden  
032/17 Detaljregulering Finneidlia  
033/17 Detaljregulering for Kirkeveien 13  
034/17 Forslag til detaljregulering for Furnes vest  
035/17 Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart 

av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av 
planprogram 

 

036/17 Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp  
037/17 Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt  
038/17 119/1 - Statskog - Klage på delegert vedtak om fradeling av 

areal til parkeringsformål 
 

039/17 G.nr. 104 B.nr. 5 Karin Osbakk - behandling av mottatt 
klage vedrørende fradeling 

 

040/17 G.nr. 84 B.nr 15 og 16 Søknad om deling av eiendom, 
behandling av anke. 

 

041/17 G.nr. 84 B.nr. 28, 31 og 38 Tordis Bakken - fradekling av 
boligtomt klagebehandling 

 

042/17 G.nr. 52 B.nr. 9 Jon Gaute Strandbakk – Klagebehandling 
på søknad om fradeling av parsell til gårdsvei. 

 

043/17 Jon Inge Eliassen,  Bodø - Søknad om bruk av 
gravemaskin, arbeid på hyttetomt - Endring av tidspunkt 

 

044/17 Søknad om tillatelse til kjøring av minigraver fra vei til  
hyttetomt 

 

045/17 Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider 
i Sulitjelma 
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029/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 029/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
030/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 030/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
031/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



Side 5 
 

 
PLUT- 031/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
032/17: Detaljregulering Finneidlia 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 godkjenner Fauske kommunestyre det 
framlagte forslag til revidert detaljregulering for Finneidlia. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i 
reguleringsplan der man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at dette 
går ut over trafikksikkerheten i området. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 032/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Utvalget ber rådmannen om å utarbeide en alternativ gang- og sykkelvei og vei i 
reguleringsplan der man ivaretar barnehagens behov for nærliggende uteområde uten at 
dette går ut over trafikksikkerheten i området. 

 

 
 
 
033/17: Detaljregulering for Kirkeveien 13 
 
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. 
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· 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. 
  

 
 
 
034/17: Forslag til detaljregulering for Furnes vest 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Furnes vest ut til offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 034/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljregulering for 
Furnes vest ut til offentlig ettersyn. 
 

 
 
 
035/17: Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - varsel om oppstart av planarbeid og 
høring og offentlig ettersyn av planprogram 
 
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.  

 
 
 
036/17: Revisjon av standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
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.» 
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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 
– 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.» 
 

 
 
 
037/17: Per Bremnes - Søknad om tilleggstomt  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 037/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkt areal fra gnr. 59, bnr. 43  til Per Bremnes eier av 
gnr.59 bnr 69. 

 
 
 
038/17: 119/1 - Statskog - Klage på delegert vedtak om fradeling av areal til 
parkeringsformål 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Det vises til saksutredning og klagen har ikke tilført momenter som skal vurderes i henhold til 
jordloven eller plan- og bygningsloven. 
Klagen tas ikke til følge. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
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Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Klagen tas til følge. 

Utvalget anser ulempene ved fradeling større enn fordelene, jf. PBL § 19.2. Behov for snuplass 
for offentlige tjenester, renovasjonsbil og brøyting, vektlegges i større grad enn ytterligere 
parkeringsplasser. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 038/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 

Utvalget anser ulempene ved fradeling større enn fordelene, jf. PBL § 19.2. Behov for 
snuplass for offentlige tjenester, renovasjonsbil og brøyting, vektlegges i større grad enn 
ytterligere parkeringsplasser. 

 
 
 
039/17: G.nr. 104 B.nr. 5 Karin Osbakk - behandling av mottatt klage vedrørende fradeling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Klagen tas ikke tilfølge.  
 
Vilkår for tillatelse til fradeling: Fradeling av tomt og salg av eiendommens resterende 
areal må tinglyses samtidig. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge.  
 
Vilkår for tillatelse til fradeling: Fradeling av tomt og salg av eiendommens resterende 
areal må tinglyses samtidig. 

 
 
 
040/17: G.nr. 84 B.nr 15 og 16 Søknad om deling av eiendom, behandling av anke. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredning og hjemmel i jordloven §12 avslås søknad om fradeling 
på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som omsøkt. 
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En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende 
boligtomt gis det tillatelse til. 
 
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 avslås 
søknad om fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som 
omsøkt. 
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende 
boligtomt gis det tillatelse til. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 040/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med henvisning til saksutredning og hjemmel i jordloven §12 avslås søknad om fradeling 
på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som omsøkt. 
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende 
boligtomt gis det tillatelse til. 
 
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 avslås 
søknad om fradeling på 7,5 daa fra g.nr. 84 b.nr. 15 og 16 i Fauske kommune som 
omsøkt. 
En fradeling av tilleggsareal på 0,2 daa for garasje langs sørøstre side av eksisterende 
boligtomt gis det tillatelse til. 

 
 
 
041/17: G.nr. 84 B.nr. 28, 31 og 38 Tordis Bakken - fradekling av boligtomt 
klagebehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Jordloven §§ 9 - 12 innvilges delvis 
søknad om omdisponering ogfradeling. 
 
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 
innvilges delvis søknad om fradeling. Fradeling til bolig innvilges fra eiendom g.nr. 84 
b.nr 31 og 38 med ca. 1,5 daa. 
 
G.nr. 84 B.nr 31 beholder og kan etablere adkomsten fra Bådsvikveien. Ny fradelt 
eiendom gis tillatelse til avkjørsel fra Bådsvikveien, Plan- og bygningsloven § 27.4 
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Vilkår for fradeling: 
 
· Landbrukseiendommen kan ikke være uten våningshus og søker må sammenføye 

gjenværende del av G.nr. 84 B.nr 31 og 38 med G.nr. 84. B.nr. 123. 
· Alternativt til sammenføyning med G.nr. 84 B.nr. 123 er at landbruksarealer selges til 

nærliggende gårdsbruk fortrinnsvis i drift. 

 

· Fradeling av tomt og sammenføyning, alt. Avhending av eiendommens resterende 
areal må tinglyses samtidig. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) stilte spørsmål med egen habilitet. Bådsvik ble enstemmig erklært 
habil. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
PLUT- 041/17 Vedtak: 
Vedtak: 
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Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Jordloven §§ 9 - 12 innvilges delvis 
søknad om omdisponering ogfradeling. 
 
Med henvisning til saksutredning og hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 
innvilges delvis søknad om fradeling. Fradeling til bolig innvilges fra eiendom g.nr. 84 
b.nr 31 og 38 med ca. 1,5 daa. 
 
G.nr. 84 B.nr 31 beholder og kan etablere adkomsten fra Bådsvikveien. Ny fradelt 
eiendom gis tillatelse til avkjørsel fra Bådsvikveien, Plan- og bygningsloven § 27.4 

 
 

  
 
 
 
Vilkår for fradeling: 
 

· Landbrukseiendommen kan ikke være uten våningshus og søker må sammenføye 
gjenværende del av G.nr. 84 B.nr 31 og 38 med G.nr. 84. B.nr. 123. 

· Alternativt til sammenføyning med G.nr. 84 B.nr. 123 er at landbruksarealer selges til 
nærliggende gårdsbruk fortrinnsvis i drift. 

· Fradeling av tomt og sammenføyning, alt. Avhending av eiendommens resterende areal 
må tinglyses samtidig. 
 

 
 
 
042/17: G.nr. 52 B.nr. 9 Jon Gaute Strandbakk – Klagebehandling på søknad om fradeling 
av parsell til gårdsvei. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 357/16 av 3.10.2016 stadfestes. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 gis ikke tillatelse til omdisponering av 0,15 dekar fra 
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31. 

Med hjemmel i jordloven § 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av 0,15 dekar fra 
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31. 

Det anbefales at eksisterende atkomst legges om inne på tomta på gnr 52 bnr 42 for 
å redusere ulempene for denne eiendom. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det ikke tillatelse til fradeling av 
0,15 dekar fra eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 
bnr 31. 

For begrunnelse av vedtaket vises det til vurderingen. 

Vedtaket erstatter vedtak i sak 026/16 i delegert plan- og utviklingsutvalg. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 042/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 357/16 av 3.10.2016 stadfestes. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 gis ikke tillatelse til omdisponering av 0,15 dekar fra 
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31. 

Med hjemmel i jordloven § 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av 0,15 dekar fra 
eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 bnr 31. 

Det anbefales at eksisterende atkomst legges om inne på tomta på gnr 52 bnr 42 for 
å redusere ulempene for denne eiendom. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det ikke tillatelse til fradeling av 
0,15 dekar fra eiendommen gnr 52 bnr 9 til atkomstvei til boligeiendommen gnr 52 
bnr 31. 

For begrunnelse av vedtaket vises det til vurderingen. 

Vedtaket erstatter vedtak i sak 026/16 i delegert plan- og utviklingsutvalg. 
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043/17: Jon Inge Eliassen,  Bodø - Søknad om bruk av gravemaskin, arbeid på hyttetomt - 
Endring av tidspunkt 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra 
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien. Det 
settes følgende vilkår: 
 
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017. 
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 043/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
Jon Inge Eliassen, Bodø, gis tillatelse til kjøring av minigraver (tur/retur) fra 
parkeringsplass ved Balvannsveien og fram til hytta som ligger ca 50 meter fra veien. Det 
settes følgende vilkår: 
 
1. Ferdselen må være utført i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017. 
2. Ferdselen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og 22.00 
3. Trase er via gangsti fra parkeringsplassen og korteste vei fram til hytta. 
4. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier. 
5. Eventuelle skader på terrenget må utbedres av søker. 

 
 
 
044/17: Søknad om tillatelse til kjøring av minigraver fra vei til  hyttetomt 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Egil Olsen, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av minigraver på vinterføre tur/retur til 
hyttetomt i Saakiåsen, gnr 119/1/486.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   
 
Vilkår for tillatelsen: 

· Tillatelse etter § 6 gjelder fra 19. april 2017, før den 14. mai 2017, og retur innen 
utgangen av 2017.  Forutsetningen for ferdsel er at det er snødekt mark.  

· Tillatelsen gjelder kun for transport av minigraver.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
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· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 044/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 
 
Egil Olsen, Valnesfjord,  gis tillatelse til transport av minigraver på vinterføre tur/retur til 
hyttetomt i Saakiåsen, gnr 119/1/486.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   
 
Vilkår for tillatelsen: 

· Tillatelse etter § 6 gjelder fra 19. april 2017, før den 14. mai 2017, og retur innen 
utgangen av 2017.  Forutsetningen for ferdsel er at det er snødekt mark.  

· Tillatelsen gjelder kun for transport av minigraver.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
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· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort. 

 
 

 
 
 
045/17: Vurdering av midlertidig forbud mot deling og byggearbeider i Sulitjelma 
 
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. 
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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. 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7864     
 Arkiv sakID.: 17/1495 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
047/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
037/17, 103/493 - Indre Salten Energi AS - Svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av 
to tilbygg i to plan til eksisterende kontorbygning BYA 194 m2 og 96 m2, ny carport BYA 79 m2, 
vaskehall BYA 98 m2 som tilbygg til eksisterende lagerbygning, 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles rammetillatelse for oppføring av to 
tilbygg, ny carport, vaskehall som tilbygg til lagerbygning, oppføring av lagertelt, samt utvidelse av 
parkeringsplass i Follaveien 73, Fauske gnr.103 bnr.493, 1357, 1423, 1424, 1425 og 1482 som 
omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra formålet i 
kommunedelplan for Fauske sentrum del 1, for utvidelse av parkeringsplass. 

 

Vilkår som Statens vegvesen har satt i dispensasjon fra veglovens byggegrense i sak 17/21199-5 
må ivaretas. 

 

Norconsult AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og innen prosjektering. 

 

Det må opprettes skille(gjerde) mellom parkeringsplass og framtidig gang- og sykkelveg. 
Skille/gjerde må oppsettes innen framtidig gang- og sykkelveg ferdigstilles og tas i bruk. 
Parkeringsplassen må ha en avstand på minimum 3 meter fra regulert kant av gang- og sykkelveg. 
 

 
104/17, 102-739 - Mesterbygg AS -Innvilgelse av søknad om igangsettingstillatelse for 2-
mannsbolig, BRA: 126,5 m2/boenhet, samt utebod/carport BRA: 50 m2 i Tyttebærveien 8, 
Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 2-
mannsbolig og carport med boder i Tyttebærveien 8, G.nr. 102/739, som omsøkt. 

 

Tillatelsen gjelder når frist for nabomerknader er utgått og ingen merknader er mottatt. 

 

Mesterbygg Fauske AS, Larssen Maskin AS, Fauske Rør AS og Brødr. Palmesen ANS har erklært 
ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
108/17, 109/16 - Svar på søknad om veg til hytte til hytte i Vassryggveien 20, Vallvatnet 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1og 19-3 gis midlertidig dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel § 2.1Plankrav, og tillatelse til midlertidig etablering av vei til hytten i Vassryggveien 20 i henhold 
til kommunens forslag til trase. 

Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato 

 

I medhold av Jordlova § 9 gis midlertidig omdisponering av dyrka mark for etablering av vei. Tillatelsen 
gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 

Tiltakshaver må dokumentere arealets tilstand før tiltaket igangsettes, samt gjenopprettet etter opphørt 
tillatelse. 

 

 
 

 
111/17, Tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med befaring. 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende tillatelse: 

 

1. I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede 
muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og næringsutvikling i 
Sulitjelma og at det er behov for befaring vedr kommunens forvaltning av motorisert 
ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området slik: 



 

2. Befaring kan foregå i inneværende vintersesong, dvs. fom 7. april  tom 14. mai 2017.  

 

3. Det kan benyttes max 20 snøskutere samtidig på hver befaring. 

 

4. Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 

 

5. Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.  

 

6. Det skal kjøres i samlet gruppe. 

 

 

Dersom det skal kjøres utover snøskutersesongens lengde, må dette behandles av Planutvalget i 
møte den 18. april 2017. 

 
Vedtaket er godkjent av Planutvalgets leder. 

 
112/17, 97/46 - Ørjan Sletten - Avslag på dispensasjonssøknad fra planbestemmelser - 
Etablering av garasje med grunnflate 70 m2  i Hjemgamveien1, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 avslås innvilgelse av dispensasjon fra 
kommuneplanens § 3.6 d) for garasje med 70 m2 grunnflate i Hjemgamveien 1, G.nr. 97/46. 
 

 
113/17, 83/15 - Fradeling av parsell Wenberg fiskeoppdrett AS 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 1 og 12  avslås søknad om 
fradeling av g.nr. 83 bnr. 15 med 35 daa for opprettelse av ny landbruksenhet. Arealet kan fradeles om 
det avhendes som tilleggsareal til annen nærliggende landbrukseiendom i drift. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 avslås 
søknad om fradeling av g.nr. 83 bnr. 15. Arealet kan fradeles om det avhendes som tilleggsareal til 



annen nærliggende landbrukseiendom i drift. 

 
 

 
115/17, 103/1112 - Fauske Eiendom KF - Svar på søknad om igangsettingstillatelse for 
innvendig rehabilitering i 2. etasje på Fauske Helsetun 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-2 og 21-2 meddeles igangsettingstillatelse for 
innredningsarbeidene i 2. etasje på Helsetunet Blokk B, Gnr. 103/1112, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Fauskebygg AS, Cowi AS, Caverion Norge AS, Caverion 
Norge AS Avd. Bodø, Rambøll Norge AS, Fauske Drogeri & Fargehandel AS. 

 

 
116/17, 103/571 - Glassgården AS - Svar på søknad om dispensasjon fra § 10.3.1 a) i 
Kommuneplanens arealdel, bruksendring av næringsareal til boligformål i Storgaten 46, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra Kommuneplanens 
bestemmelse § 2.1 a) for etablering av hybler i arealene vendt ned mot Sjøgata i Storgaten 46, 
G.nr. 103/571, som omsøkt.  

 

Søknad om bruksendring med oppdaterte tegninger sendes inn i egen søknad. 
 

 
117/17, 102/767 - Mariell Lundmark og Michael Brekke - Innvilget søknad om tillatelse til 
oppføring av enebolig i to plan, BRA 98,5m² pr etg, BRA totalt 197m², BYA 118m²  og garasje 
BRA 45m², loftplan 16,8m²,  total BRA 61,7m², BYA 50m², Tyttebærveien 7, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles tilatelse til oppføring av enebolig i to 
plan m/garasje i Tyttebærveien 7, Fauske gnr. 102 bnr.767 som omsøkt.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, Fauske rør A/S, Brødr Palmesen 
ANS.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Michael Brekke godkjennes jf. SAK10 §6-8.  

 



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

 
118/17, 119/1/515 - Asbjørn Opheim - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak, hytte BRA 70m², 
BYA 83m² og frittliggende anneks BRA 21,4m² BYA 24,6²,Østre Kjelvatn, Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
fritidsbolig i Sulitjelma gnr.119. bnr.1 fnr.515 som omsøkt.  

Kjeldstad trelast, Selbu har erklært ansvarsrett.  

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger  for Asbjørn Opheim godkjennes, jf. SAK10 §6-8.  

 
 

 
119/17, 119/1/267 - Jørn Ivan Pedersen - Innvilget søknad om riving av hytte bygningsnummer 
300462889 og oppføring av ny hytte på samme sted BRA 64 m2 - BYA 69 m2 i Bajep 
Skuorttajavrre 3 Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for eksisterende hytte, 
bygn.nr. 300462889 i Bajep Skuorttajavrre 3, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.267 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytta i Bajep 
Skuorttajavrre 3, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.267 som omsøkt. 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Jørn Ivan Pedersen godkjennes, jfr. SAK 10 § 6-8. 
Dokumentasjon fra Fauske Trelast AS vedr. beregninger og levering av takkonstruksjon 
godkjennes. 

 
 

 
120/17, 119/1/515 Søknad om deling og flytting av hytte til ny festetomt. 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-1 og delegasjon 



innvilges dispensasjon til fradeling av 119/1 til festeomt inntil 1 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 0g delegasjon 
innvilges fradeling av 119/1 til festetomt ionntil 1 daa. 
 

 

 
122/17, 104/355 - Catrine N. Pedersen - Innvilgelse av tiltak uten ansvarsrett, tilbygg til 
enebolig, BRA: 36 m2, med dispensasjon i Nermoveien 6, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-4 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig med BRA = 36 m2 i 
Nermoveien 6 som omsøkt.  

 

I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasjon fra reguleringsplanen Stranda, § 2 a), for U-grad 
på 22 %. 

 

Før tiltaket igangsettes, må gravemelding innhentes for å forvisse Dem om at tiltaket ikke kommer 
i konflikt med kommunale ledninger. 

 

Når tiltaket er ferdig må ferdigmelding innsendes til kommunen.   
 

 
123/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd 
bokstav e gis følgende tillatelse: 

 

Thor Jonassen, Bodø,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Dajavatn til egen hytte, beliggende 
v/slalombakken, gnr. 119/474,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager tilsammen. 

 

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 14.05.2017 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og 

mennesker. 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 



 

 

 
124/17, 103/324 - Scandic Fauske - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak, omprofilering av 
Fauske hotell, Storgaten 82. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til omprofilering av Fauske Hotell 
til Scandic Fauske som omsøkt. 

 

EuroSign AS har erklært ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
125/17, 102/739 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Finneidlia 2 - byggelinje - plassering av carport utenfor byggelinje i 
Tyttebærveien 8, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra regulert byggelinje i 
Tyttebærveien 8, G.nr. 102/739, som omsøkt. 

 
 

 
127/17, 102/23/748 - Fauske Båtforening - Svar på søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 
naust, BRA 69 m2, BYA 71 m2, i Vikaveien 12 
VEDTAK: 

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



naust i Vikaveien 12, G.nr. 102/23 og 748, som omsøkt. 

 

Brødr. Palmesen ANS har erklært ansvarsrett for alle funksjonene i tiltaket. 
 

 
128/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK : 

 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1. 
ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 

 

Erik Hugås og Kristin Haldorsen, Sulitjelma,  innvilges dispensasjon til transport av bagasje og 
utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/27.  Kjøringa skal 
foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen 
kjøring er ikke tillatt. 

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 

· Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  10. mai 2017 (forutsetter snødekt mark) 
tom 1. mai 2018. 

· Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 

· All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet 
og mennesker 

 

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 

 

Dispensasjon med kartutsnitt fra Fauske og Saltdal kommune, førerkort og vognkort. 



 

 

 

 
129/17, 119/1/481 - Terje Aanensen - Innvilget søknad om riving av hytte bygningsnummer 
188909078 og oppføring av ny hytte på samme sted BRA 69 m2 - BYA 76 m2 i i Såki 18, 
Sulitjelma 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for eksisterende hytte, 
bygn.nr.188909078 i Såki 18, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.481 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av hytte i Såki 18, 
Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.481 som omsøkt. 

 

Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Terje Aanensen godkjennes, jfr. SAK 10 § 6-8. 
Dokumentasjon fra Fauske Trelast AS vedr. beregninger og levering av takkonstruksjon 



godlkjennes. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  10.04.2017 
Vår ref.: 17/2451 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Indre Salten Energi AS 
Follaveien 73 
8208 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
037/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
103/493 - Indre Salten Energi AS - Svar på søknad om 
rammetillatelse for oppføring av to tilbygg i to plan til 
eksisterende kontorbygning BYA 194 m2 og 96 m2, ny carport 
BYA 79 m2, vaskehall BYA 98 m2 som tilbygg til eksisterende 
lagerbygning, 
samt plassering av lagertelt BYA 450 m2 og utvidelse av 
parkeringsplassen, Follaveien 73, Fauske 
 
Saksutredning: 
Indre Salten Energi AS, ved ansvarlig søker Norconsult AS, søker om rammetillatelse for 
oppføring av to tilbygg til eksisterende kontorbygning, ny carport, vaskehall som tilbygg til 
eksisterende lagerbygning, samt plassering av lagertelt og utvidelse av parkeringsplassen på 
eiendommen i Follaveien 73, Fauske. 
 
Søknad er mottatt 24.01.2017. Nabovarsel er utstedt 28.12.2016. Det er innkommet to 
kommentarer til nabovarselet. Statens vegvesen skriver i brev, datert 05.01.2017, at 
utvidelse av parkeringsplassen vil medføre at det må søkes om dispensasjon fra formålet i 
kommunedelplanen, og at Statens vegvesen er høringsinstans. I tillegg opplyser Statens 
vegvesen at må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i veglovens § 29, 
dersom noen av bygningsdelene kommer nærmerer enn 50 meter fra kjørebanens midtlinje 
på Ev 6. Fauske kommune har gitt kommentar i forhold til oppføring av plasthall, ca 1 meter 
fra nedgravd rør som leder Farvikbekken forbi området. Kommunen betrakter ISE AS som 
eier av røret, og tiltakshaver bygger derfor på eget ansvar.  
 
Arbeidstilsynet har gitt sitt samtykke til planene i vedtak datert 10.02.2017. 
 
Dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra arealbestemmelsene i kommunedelplan for 
Fauske Sentrum del 1, der området for planlagt parkeringsplass er avsatt til LNF område. I 
tillegg søkes det om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i veglovens § 29. I 
begrunnelsen til dispensasjonssøknad vises det til kommunedelplan som ligger ute på 
høring, der LNF området er fjernet og erstattet med område for kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. Tiltakshaver antar at dette nettopp er for å imøtekomme de ønsker man har 
om å etablere en parkeringsplass her. Når det gjelder avstand til den nye delen av 
kontorbygget som ligger nærmere enn 50 meter fra midtlinje riksvegen vises det til at denne 
delen ligger mer enn 10 meter lengre unna enn eksisterende bygg. Man har derfor trukket 
seg fra riksvegen for ikke å hindre sikt og evt. andre grunner til å ligge tett på denne. 



 
 

Vurdering: Det ene av de to nye tilbyggene til eksisterende kontorbygning blir plassert slik at 
deler av eksisterende parkeringsplass bli bebygd. Det er derfor behov for å utvide 
parkeringsplassen. ISE AS har kjøpt tilleggstomt fra Fauske kommune for å kunne utvide 
parkeringsplassen, vedtak i formannskapet 08.11.2016 i sak 138/16. Det legges til grunn at 
planlagt bruk av omsøkte parsell er i samsvar med det formål som er foreslått i 
kommuneplanens arealdel.  
Saken har vært på høring hos Statens vegvesen som i sin vurdering og konklusjon sier at de 
ikke har noe imot at det gis dispensasjon fra gjeldende formål. De ber om at kommunen 
setter som vilkår at det opprettes skille (gjerde) mellom parkeringsplass og framtidig gang- 
og sykkelveg slik at direkte utkjøring unngås. Det må også settes som vilkår at 
parkeringsplassen ikke kommer nærmere regulert kant av gang- og sykkelveg enn tre meter 
slik at parkering ikke er til hinder for framtidig drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegen. 
Dette for å sikre areal til snøopplag mot gang- og sykkelveg. Statens vegvesen har i brev av 
07.04.2017 gitt dispensasjon fra veglovens byggegrense mot E6 for å oppføre tiltak på 
gnr.103 bnr.493,1357. Det er satt vilkår for dispensasjon, disse 7 punktene må ivaretas. 
 
Ansvarsforhold: 
Norconsult AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for SØK, PRO av arkitektur, terrengutforming, 
oppmålingsteknisk prosjektering og plassering av bygninger, brannkonsept, geoteknikk og 
fundamentering, konstrukssjonssikkerhet, bygningsfysikk, sanitærinstallasjoner, ventilasjon, 
heis, miljøsanering, brannalarmanlegg, ledesystem, vann-og avløpsanlegg samt oljeutskiller. 
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles rammetillatelse for 
oppføring av to tilbygg, ny carport, vaskehall som tilbygg til lagerbygning, oppføring 
av lagertelt, samt utvidelse av parkeringsplass i Follaveien 73, Fauske gnr.103 
bnr.493, 1357, 1423, 1424, 1425 og 1482 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra formålet i 
kommunedelplan for Fauske sentrum del 1, for utvidelse av parkeringsplass. 
 
Vilkår som Statens vegvesen har satt i dispensasjon fra veglovens byggegrense i sak 
17/21199-5 må ivaretas. 
 
Norconsult AS har erklært ansvar i saken som ansvarlig søker og innen prosjektering. 
 
Det må opprettes skille(gjerde) mellom parkeringsplass og framtidig gang- og 
sykkelveg. Skille/gjerde må oppsettes innen framtidig gang- og sykkelveg ferdigstilles 
og tas i bruk. Parkeringsplassen må ha en avstand på minimum 3 meter fra regulert 
kant av gang- og sykkelveg. 
 

 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes 
Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske. 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 

Kopi til 
Norconsult AS Sjøgata 74 8200 FAUSKE 
Region Nord Statens vegvesen Dreyfushammarn 11, 3.etg. 8002 BODØ 



 
 
 
 

Dato:  07.04.2017 
Vår ref.: 17/5725 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mesterbygg Fauske AS 
Industriveien 16 
8208 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
104/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
102-739 - Mesterbygg AS -Innvilgelse av søknad om 
igangsettingstillatelse for 2-mannsbolig, BRA: 126,5 
m2/boenhet, samt utebod/carport BRA: 50 m2 i Tyttebærveien 
8, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 23.03.2017. Rammetillatelse er gitt i sak 034/17, datert 01.02.2017. 
Nytt nabovarsel for plassering av carporter er påkrevd. Dette er sendt ut i rekommandert 
sending 06.04.2017. Kvittering for sendingene er mottatt kommunen 07.04.2017.  
 
Mesterbygg Fauske AS fikk rammetillatelse for oppføring av en 2-mannsbolig i 
Tyttebærveien 8. I vedtaket ble det presisert av ved igangsettingstillatelse skulle parkering 
være inntegnet på situasjonskart. 
Nå har tiltakshaver tegnet inn carport med uteboder foran boligen. Carporten er innenfor 
byggelinjene og i god avstand fra nabogrenser. Nye nabovarsler er sendt rekomandert til 
berørte parter/grunneiere. 
 
Ansvarsforhold: 
Mesterbygg Fauske AS har erklært ansvarsrett for overordnet ansvar for prosjektering av hus 
og betongplate på mark, samt utførende for det samme. 
Larssen Maskin AS har erklært ansvarsrett for prosjektering og utførelse av grunnarbeider. 
Fauske Rør AS har erklært ansvarsrett for prosjektering og utførelse av vann/avløp. 
Samtlige foretak har sentral godkjenning for erklærte fagområder. 
Brødr. Palmesen ANS har erklært ansvarsrett for kontrollerende foretak for ekstern kontroll. 
Foretaket har ikke sentral godkjenning, men oppfyller kravene for å inneha funksjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for 
oppføring av 2-mannsbolig og carport med boder i Tyttebærveien 8, G.nr. 102/739, 
som omsøkt. 
 
Tillatelsen gjelder når frist for nabomerknader er utgått og ingen merknader er 
mottatt. 
 
Mesterbygg Fauske AS, Larssen Maskin AS, Fauske Rør AS og Brødr. Palmesen 
ANS har erklært ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Planutvalget, og sendes til Fauske kommune, Plan/Utvikling, Pb. 93, 8201 
Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  07.04.2017 
Vår ref.: 17/5922 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Reinhardt Nicolaisen 
Furuhaugen 4 
8050 TVERLANDET 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
108/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
109/16 - Svar på søknad om veg til hytte til hytte i 
Vassryggveien 20, Vallvatnet 
 
 
Saksutredning: 
 
Søknaden er mottatt første gang 27.10.2017, og senere komplettert 30.01.2017. Saken har 
vært på høring til Fylkeskommunens miljøavdeling, og i senere omgang til Fylkesmannen i 
Nordland. Derav lang behandlingstid. Nabovarsel er utsendt, og ingen merknader er mottatt.  
 
Reinhardt Nicolaisen søker om tillatelse til å etablere en vei til sin hytte ved Vallvatnet i 
forbindelse med riving og oppføring av ny hytte. Hytten ligger like ovenfor vannet, som er 
vernet område. 
Grunneier har i vedlagt erklæring godkjent en etablering av veien på hans eiendom. 
Angjeldende område ligger i LNF-område. 
 
Dispensasjonssøknad: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel § 2.1 Plankrav, arbeid 
eller tiltak i LNF-områder skal ikke finne sted før arealene inngår i reguleringsplan, for å 
etablere vei til hytten. 
Eksisterende hytte står på telefarlig grunn der fundamentene er i ferd med å kollapse. 
I bakgrunn av dette er det planlagt å rive eksisterende hytte og erstatte den med ny moderne 
hytte.  
Ny hytte er ifølge søker en elementhytte i 120 cm moduler som skal anbringes på 
byggestedet med kranbil. Ønsket veitrase er markert på kart fra parkeringsplass, ned langs 
dyrka mark og gjennom skogsbeltet som fungerer som kantsone mot vannet. 
 
Dispensasjonssøknaden har først vært til høring hos Fylkeskommunens miljøvernavdeling 
da hytten ligger helt inntil Vallvatnet som er vernet område. 
Miljøvernavdelingen har ingen merknader til tiltaket, sett opp mot Vallvatnets vern. Etablering 
av ny vei vil, etter miljøvernavdelingens syn, ikke påvirke vannutskiftningen eller 
vannkvaliteten i verneområdet.  
 
Videre har søknaden vært til høring hos Fylkesmannen i Nordland som støtter kommunens 
holdning til vern av jordbruksareal. Samtidig bes kommunen å være restriktiv med å tillate 
inngrep som medfører reduksjon av trær og annen høytvoksende vegetasjon i en pr. i dag 
allerede komprimert kantsone mot Vallvatnet. Til tross for eksisterende inngrep, fungerer 
dagens kantsone i dette området som habitat, korridor og skjul for mange dyr. 
Kantvegetasjon skaper også variasjon og markerer landskapsdrag. 
 



 
 

Kommunens vurdering: 
Omsøkte vei er tenkt etablert i område registrert med fulldyrka jord og skog med høg bonitet. 

 
Utsnitt fra Gårdskart                                   Kart fra søker 
 
Kommunens forslag til trase 

 
Kommunens forslag markert med sort strek 
 
Som Fylkeskommunen riktig påpeker, er det nødvendig med dispensasjon fra plankrav da 
veien ikke er avklart i arealplanen. Det er om dispensasjon fra dette i søknaden.  
Etablering av vei over dyrka mark til fritidshytte skal ikke være en kurant sak. Området langs 
Vallvatnet består av fylldyrka jord og dyrkbar mark.  
 
Omdisponering av dyrka mark krever dispensasjon fra Jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar 
jord: Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden. 
Selv om det ikke er drift på jordbruksarealene i dag, er det sett på som uheldig dersom 
kommunen tillater nedbygging av disse arealene. Norsk jordvernpolitikk tilsier at kommunene 
bør verne drivverdige arealer, også arealer som i dag ikke er i drift, men som har potensial 
for fremtidig matproduksjon.  
 
 
 
 
Naturmangfoldsloven: 
Tiltaket ligger i umiddelbar nærhet til Fauskeeidet naturreservat og prinsippene i 
Naturmangfoldsloven § 8 – 12 må vurderes som følger. 
 



 
 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
Det er ikke registrert truede arter i artsdatabanken på angjeldende område. 
Saksbehandler har heller ikke kjennskap til spesielle miljøverdier i området. 
 
§ 9 Føre-var-prinsippet  
For å motvirke en mulig ulempe for dyr- og planteliv tillates det en midlertidig vei langs dyrka 
mark. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Økosystemet vurderes som ikke påvirket av tiltaket. 
 
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Ut fra tiltakets art, er det ikke indikasjoner på at tiltaket vil føre til miljøforringelse. Prinsippet 
er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Konklusjon. 
Tiltaket er ikke i strid med naturmangfoldsloven § 8 – 12. 
 
Konklusjon: 
Etablering av vei til hytten er begrunnet i behovet for å bygge ny hytte, da eksisterende hytte 
er gammel og dårlig vedlikeholdt samt at fundamentene er i ferd med å kollapse. Byggesettet 
er tenkt fraktet med kranbil. Søker har tegnet inn ønsket trase, delvis langs en gammel 
traktorsti. Denne går, fra hytten i skogsbeltet som skiller vannet og dyrka mark, og opp på 
marka til parkeringsplassen. Denne traseen virker å bli bratt i skillet ned i skogen.  
 
Kommunens jord- og skogbruksforvaltere har vært på befaring på stedet og sett på de 
stedlige forhold og vurdert de forskjellige trasevalgene. Med tanke på intensjonen bak 
søknaden, behovet for å få en kranbil ned til hytten, synes vurderingen fra Fylkesmannen å 
være den riktige; å vurdere vei i randsonen mellom skogen og dyrka marka. 
Dermed kommer en tilstrekkelig nært nok med kranbil for å få løftet elementer ned til 
byggeplassen.  
Kommunen ønsker å ha en restriktiv holdning til etablering av veier til enkelthytter i LNF-
områder der dette ikke er ledd i en reguleringsplan. Dette for å opprettholde både jord- og 
skogvern på en forutsigbar måte. 
 
Nå har kommunen tidligere godkjent en lignende vei i samme område, med samme 
begrunnelse som i denne søknaden. Denne ble godkjent på vilkår og som midlertidig vei. 
Likhetsprinsippet bør gjelde i denne saken, og dermed bør også denne veien bli godkjent på 
samme måte.  
 
Hensynet til kantsonen, vernet til Vallvatnet samt jord- og skogbruks interesser tilsidesettes 
ikke vesentlig ved å innvilge en midlertidig vei til hytten dersom traseen legges i kantsonen 
langs dyrka mark. Gjenoppretting av jordbruksareal tar vesentlig kortere tid og bevarer 
samtidig habitatet/korridoren mot vannet. Ytterligere inngrep i denne sonen kan også påvirke 
vannutskiftningen eller vannkvaliteten i verneområdet. Dette er ikke vurdert.  
Kommuneplanens arealdel § 2.1 Plankrav, vurderes heller ikke vesentlig tilsidesatt ved 
innvilgelse av en midlertidig vei for å få løftet byggesettet på plass. 
 
I bakgrunn av ovennevnte vurderer kommunen at vilkårene, fordelene sett opp mot 
ulempene, er til stede for å innvilge midlertidig dispensasjon for etablering av vei på vilkår. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
VEDTAK: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1og 19-3 gis midlertidig dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel § 2.1Plankrav, og tillatelse til midlertidig etablering av vei til 
hytten i Vassryggveien 20 i henhold til kommunens forslag til trase. 
Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato 
 
I medhold av Jordlova § 9 gis midlertidig omdisponering av dyrka mark for etablering av vei. 
Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
Tiltakshaver må dokumentere arealets tilstand før tiltaket igangsettes, samt gjenopprettet 
etter opphørt tillatelse. 
 

 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes til Fauske kommune, Plan/Utvikling, Pb. 
93, 8201 Fauske 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 



 
 
 
 

Dato:  07.04.2017 
Vår ref.: 17/5986 

Deres ref.:  
Saksb.: Lise Gunn Hansen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Arbeidsgruppa - tilrettelegging snøskuterløyper 
v/Kathrine Moan Larsen 
8230 SULITJELMA 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
111/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
Tillatelse til bruk av snøskuter i forbindelse med befaring. 
 
Saksutredning: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 82/16 den 11. februar då å nedsette en arbeidsgruppe 
som fikk i oppgave å utrede muligheter for utvikling av løypetraseer der formålet er turist- og 
næringsutvikling i Sulitjelma.  Arbeidsgruppen ledes av representant fra posisjonen.  
  
I kommunestyrets vedtak i sak 14/17 ble det vedtatt at arbeidsgruppa skal fortsette sitt arbeid 
bl a med å finne alternativ til nye snøskuterløyper for allmennheten. 
 
I forbindelse med befaringen må det foreligge dispensasjon etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. For å gi tillatelse etter denne paragraf må det 
foreligge behov for transport som ikke kan løses på annen måte og som ikke og som ikke 
knyttes til turkjøring.  Før tillatelse kan gi skal transportbehovet vurderes mot mulige skader 
og  ulemper i forhold til målet om å redusere motorferdsel til et minimum. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom 
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som 
er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 



 
 

Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter i dette området å være i strid med formålet, 
og tillatelse kan gis. 
 
For å kunne utføre oppdraget som arbeidsgruppa er gitt, må en ha mulighet til å kunne se 
områder som kan være aktuelle.  Det er også viktig at sentrale aktører som representanter 
fra næringsliv og interesseorganisasjoner har mulighet til å delta på befaringer.   I tillegg må 
det politiske fagorganet (Planutvalget) ha mulighet til å kunne se områdene det er snakk om. 
 
Da det er vanskelig å fastsette nøyaktige datoer for befaringene foreslås det at tidsrommet 
settes til ut inneværende vintersesong og det settes vilkår både når det gjelder antall skutere 
og hvem som kan benytte tillatelsen. 
 
 
 
VEDTAK: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis følgende tillatelse: 
 
1) I forbindelse med at kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal 

utrede muligheten for utvikling av løypenett der formålet er turist- og 
næringsutvikling i Sulitjelma og at det er behov for befaring vedr kommunens 
forvaltning av motorisert ferdsel i utmark, gis det tillatelse til befaringer i området 
slik: 

 
2) Befaring kan foregå i inneværende vintersesong, dvs. fom 7. april  tom 14. mai 

2017.  
 
3) Det kan benyttes max 20 snøskutere samtidig på hver befaring. 
 
4) Alle befaringer skal koordineres av arbeidsgruppa. 
 
5) Kjøringen skal foregå i Sulitjelmafjellet, på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00.  
 
6) Det skal kjøres i samlet gruppe. 
 
 
Dersom det skal kjøres utover snøskutersesongens lengde, må dette behandles av 
Planutvalget i møte den 18. april 2017. 
 
Vedtaket er godkjent av Planutvalgets leder. 

 
 
 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 



 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Lise Gunn Hansen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Konsulent 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  11.04.2017 
Vår ref.: 17/6065 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
8201 FAUSKE Faks: 75 64 60 33 postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 3 

 

Ørjan Sletten 
Hjemgamveien 1 
8211 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
112/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
97/46 - Ørjan Sletten - Avslag på dispensasjonssøknad fra 
planbestemmelser - Etablering av garasje med grunnflate 70 
m2  i Hjemgamveien1, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 29.03.2017. Nabovarsel er ikke utsendt, men det er opplyst i søknaden 
at berørt part (nabo) har muntlig samtykket i planene. 
 
Ørjan Sletten søker om dispensasjon fra planbestemmelser for oppføring av en frittstående 
garasje med grunnflate på 70 m2 begrunnet med ønske om reell nytteverdi på arealet over 
bjelkelaget på garasjen. 
Når størrelse på grunnflaten er avklart, vil tiltakshaver følge opp med en formell 
byggesøknad med de vedlegg som kreves. 
Det er også tenkt å innlemme sportsbod på 5 m2 i garasjen for å imøtekomme krav til ekstern 
utebod i forbindelse med huset som er under oppføring på tomten. 
 
Tiltakshaver er kjent med bestemmelsene for området og mener at garasjen ikke vil virke 
skjemmende eller skape siluett virkning, samt at nærliggende øvrig bebyggelse er preget av 
få og relativt store bygninger.  
I bakgrunn av dette mener tiltakshaver at tiltaket vil falle pent inn i landskapet i så 
henseende, og ber kommunen dispensere fra planbestemmelsene og gi tillatelse til omsøkt 
grunnflate på 70 m2. 
 
Kommunens vurdering: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon for garasje 70 m2 grunnflate. Kommuneplanens arealdel 
§ 3.6 d) tillater ikke større garasje enn maks 50 m2 bebygd areal.  
 
Det er i byggesaken for boligen dispensert fra kommuneplanens arealdel § 3.6 a) Boliger 
skal ha en avstand på min. 15 m til dyrka mark, for plassering av boligen 12 m fra dyrka 
mark. Denne ble innvilget i sak 166/16 datert 28.01.2016.  
Videre en det en dispensasjon i fradelingsaken. I utredningen er det presisert at i 
delingssaken er det ikke gitt eller tatt stilling til dispensasjon for større garasje enn 50 m2. 
Etter kommunens skjønn er det for mange dispensasjoner i et og samme tiltak. 
  
Kommuneplanens bestemmelser er under konstant press, deriblant på garasjestørrelse. Det 
skal ikke være en kurant sak å gi dispensasjon. 



 
 

Det er i søknaden ikke vurdert vilkårene i PBL § 19-2, om bestemmelsene er vesentlig 
tilsidesatt eller om fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å tilsidesette 
bestemmelsen. 
Begrunnelsen for søknaden er det praktiske, med tanke på å ha kun 2 bygninger på 
eiendommen, samt det økonomiske aspektet. 
 
For at dispensasjon kan gis, kreves det i PBL § 19-2 , at hverken hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.  
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter samlet 
vurdering. 
Omsøkte tiltak ligger ikke sentrumsnært, men allikevel innenfor kommuneplanens arealdel, 
som har bestemmelser på garasjestørrelse. Bygningsmyndighetene kan ikke ta hensyn til 
tiltakshavers lagringsbehov. 
Kommuneplanens arealdel har bestemmelser om størrelse på garasje, og man må ved 
nybygg forholde seg til disse bestemmelsene.  
 
Tomten er fradelt i et landbruksområde, men fradelt som boligtomt med 1797 m2. Dette er å 
anse som en stor boligtomt.  
Det er derfor kommunens vurdering at man må være forsiktig med å gi dispensasjon, all den 
tid tomtestørrelsen tilsier at det er plass til et ekstra uthus på eiendommen.  
Kommunen anser derfor at ordinær garasje på 50 m2 BYA på boligeiendom må kunne 
ansees tilstrekkelig. En slik garasje vil etter bygningsmyndighetens skjønn gi god plass til 2 
biler og i tillegg bod. 
 
Ut fra helhetsvurdering av ovenstående finner kommunen at fordeler sett opp mot ulemper, 
samt at dispensasjonen tilsidesetter hensyn i lovens formålsbestemmelse, at vilkårene for å 
kunne gi dispensasjon ikke er til stede, jvf. PBL § 19-2. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 avslås innvilgelse av dispensasjon fra 
kommuneplanens § 3.6 d) for garasje med 70 m2 grunnflate i Hjemgamveien 1, G.nr. 
97/46. 
 

 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen, og sendes til Fauske kommune, Plan/Utvikling, Pb. 93, 8201 
Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 

Dato:  10.04.2017 
Vår ref.: 17/6107 
Deres ref.: 4832 

Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Jentoft, Simonsen kontorfellesskap MNA Advokatene Smith 
Pb 836 
8001 BODØ 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
113/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
83/15 - Fradeling av parsell Wenberg fiskeoppdrett AS 
 
 
Saksutredning: 
 
I 2016 ble g.nr. 83 b.nr.15/92/104/132 overdratt til Wenberg Fiskeoppdrett AS. Konsesjon for 
eiendommen ble tinglyst 15. august 2016. 
 
Det søkes fradeling av areal 34 983 m2 for opprettelse av ny selvstendig landbruksenhet med 
fire eiere. Det omsøkte areal er den del av eiendom som ikke ligger i regulert område, men 
er i kommunens arealdel definert som LNF A sone. 
 

 
 
Deling av jordeiendom må skje etter bestemmelsene i jordloven kap V Deling av 
landbrukseiendom  § 12. Deling. 
 
Formålet med jordloven § 1 første og andre ledd lyder - Denne lov har til føremål å leggja 
tilhøva slik til rette at jordviddene med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), 
kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 
landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir en tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. 
 



 
 

Saksbehandler finner ikke at den omsøkte deling er i overensstemmelse med formålet til 
jordloven. Opprettelse av ny selvstendig bruksenhet i sameie av fire personer med 
forskjellige bostedsadresser i Norge og at omsøkte eiendom ikke har påstående 
driftsbygninger eller våningshus er ikke å legge til rette for hva som er mest tjenlig for 
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
 
Jordloven § 12 tredje ledd Ved avgjerd av om samtykke til  deling skal gjevast, skal det 
leggjast vekt på om deling legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I 
vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressuresane, om delinga fører til ei 
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drift- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 
formålet med jordlova. 
 
Det fremkommer ikke av søknaden hvordan de nye eiere har planlagt drift på bruksenheten 
for å ha en økonomisk drivverdig enhet. Eiendommen består ifølge kartgrunnlag NIBIO av 
5,1 daa full dyrket mark, 5,3 daa åpen jorddekt fastmark, 21,6 daa skog på variert boniteter 
og 3 daa annen grunn. Eiendommen er liten og det vurderes dithen at den ikke besitter 
ressurser som selvstendig drivverdig enhet. 
 
For å oppnå en god driftsmessig løsning bør omsøkt fradelt eiendommen tillegges annen 
nærliggende landbrukseiendom i selvstendig drift for å styrke dennes driftsgrunnlag. 
 
Det er ikke opplyst om andre hensyn som skal vektlegges etter tredje ledd i § 12.  
 
Det kan ikke gis tillatelse til deling etter fjerde ledd da deling ikke medfører endring i 
bosetting. 
 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 1 og 12  
avslås søknad om fradeling av g.nr. 83 bnr. 15 med 35 daa for opprettelse av ny 
landbruksenhet. Arealet kan fradeles om det avhendes som tilleggsareal til annen 
nærliggende landbrukseiendom i drift. 
 
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§20 – 1 avslås søknad om fradeling av g.nr. 83 bnr. 15. Arealet kan fradeles om det 
avhendes som tilleggsareal til annen nærliggende landbrukseiendom i drift. 

 
 

 
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  Fauske kommune v/ Plan- og 
utvikling, Pb 93, 8201 Fauske 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Georg de Besche d.y. 
Enhetsleder Plan/Utvikling Ingeniør 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Eva Standahl Moen 19 8211 FAUSKE 
Gisle Dahn Engveien 4 3216 SANDEFJORD 
Stein Dahn Ytre Sandgate 25 D 4514 MANDAL 
Tomas Dahn Øvre Kirkebirkeland 27 5227 NESTTUN 



 
 
 
 

Dato:  12.04.2017 
Vår ref.: 17/6167 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fauskebygg AS 
Industriveien 22 
8208 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
115/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
103/1112 - Fauske Eiendom KF - Svar på søknad om 
igangsettingstillatelse for innvendig rehabilitering i 2. etasje på 
Fauske Helsetun 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 04.04.2017. Fauske Eiendom KF fikk rammetillatelse i sak 221/15 
datert 24.03.2015 for rehabilitering av fasader og oppgradering av innvendige arealer samt 
ny ventilasjon i samme tiltaket. 
Igangsettingstillatelse for fasadearbeidene og nytt ventilasjonsrom på taket ble gitt i sak 
257/15 datert 29.05.2015. Dette arbeidet er avsluttet med ferdigattest, datert 07.06.2016. 
 
Nå søker Fauskebygg AS, som ny ansvarlig søker, om igangsettingstillatelse for de 
innvendige arbeidene med kontorlandskapet i etasjen.  
Arbeidstilsynets samtykke, datert 16.03.2017, er vedlagt søknaden.  
Rambøll Norge AS har prosjektert det branntekniske konseptet for etasjen. 
 
Ansvarsforhold. 
Fauskebygg AS har erklært ansvarsrett som ansvarlig søker, og for PRO/UTF 
Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner. 
Cowi AS har erklært ansvarsrett for PRO sanitærinstallasjoner, ventilasjon- og 
klimainstallasjoner, varme- og kuldeinstallasjoner. 
Caverion Norge AS, Etterstad, har erklært ansvarsrett for UTF Sanitær, ventilasjon, varme. 
Caverion Norge AS Avd. Bodø-distrikt Nord har erklært ansvarsrett for PRO/UTF 
brannalarmanlegg 
Rambøll Norge AS har erklært ansvarsrett for PRO Brannteknisk, samt KONT våtrom. 
Ovennevnte foretak har sentral godkjenning innenfor erklærte fagområder. 
Fauske Drogeri & Fargehandel har erklært ansvarsrett for PRO/UTF fall til sluk og 
membranarbeider. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-2 og 21-2 meddeles 
igangsettingstillatelse for innredningsarbeidene i 2. etasje på Helsetunet Blokk B, 
Gnr. 103/1112, som omsøkt. 
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Fauskebygg AS, Cowi AS, Caverion Norge 
AS, Caverion Norge AS Avd. Bodø, Rambøll Norge AS, Fauske Drogeri & 
Fargehandel AS. 



 
 

 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen, og sendes til Fauske kommune, Plan/Utvikling, Pb. 93, 8201 
Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  21.04.2017 
Vår ref.: 17/6189 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Glassgården AS v/Helge Henriksen 
Storgt. 46 
8200 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
116/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
103/571 - Glassgården AS - Svar på søknad om dispensasjon 
fra § 10.3.1 a) i Kommuneplanens arealdel, bruksendring av 
næringsareal til boligformål i Storgaten 46, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 16.03.2017. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt. 
Glassgården AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2009-2021, § 2.1, 
Plankrav, for etablering av leiligheter i arealene bakerst i hovedetasjen i næringsbygget i 
Storgaten 46.  
§ 2.1 a) Arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og Bygningslovens § 81, 84, 86b og 93, ikke finne 
sted før arealene inngår i reguleringsplan. 
Søknad om bruksendring med oppdaterte tegninger sendes inn i egen sak, avhengig av utfall 
av vedtak i dispensasjonsvedtak. 
 
Bygningen fra 1960 i Storgaten 46 er oppført i flere byggetrinn. Først med et tilbygg i 1965 i 
kjellerplan. Deretter påbygget i 1971 med BRA 117 m2, med nivåforskjell ca 80 cm høyere 
enn det eksisterende gulvet.  
Dette arealet ble da brukt til lager/verksted i forbindelse med galleri og rammeverksted. 
 
Glassgården AS ønsker nå å bruke dette arealet til boligformål da utleiemarkedet ikke er til 
stede, og dette er vanskelig å nytte i en rasjonell butikkdrift. 
Opprinnelig næringsarealareal fra 1960 opp mot Storgaten beholdes for fremtidig 
næringsvirksomhet. Denne delen har det største arealet i etasjen. 
 
Avdelingens arealplanlegger og byggesaksbehandler har vært på befaring i bygningen og 
sett på dagens forhold. 
Omsøkte areal er adskilt med murvegg med 2 dører og tilhørende trapper som adkomst ned 
til butikken. I og med at det er nivåforskjell kan man tenke at det er naturlig å tillate disse to 
nivåene med to forskjellige formål. 
Adkomst til den nye boligdelen er tenkt på siden av bygget, på samme plass som adkomst til 
2. etasje, unna hovedinngangen til næringsarealet. Med denne løsningen er boligdel og 
næringsdel helt adskilt. 
 
Bygget ligger i utkanten av sentrum, og det har gjennom en årrekke vært liten interesse for 
leie av næringslokaler. Lokalene har ikke vært utleid siden Glassgården AS avviklet 
virksomheten. 
Tillatelse av boligformål i bakerste del forringer ikke næringsarealet i front mot Storgaten da 
dette arealet er tilstrekkelig stort for å etablere ny næringsvirksomhet i den delen. 



 
 

Slik kan det opprettholdes areal for næringsformål mot hovedgaten slik kommunen 
etterstreber. Tomten har tilstrekkelig areal til parkering og friareal for 2 nye hybler. 
Nabobygget i Storgaten 48 har fått innvilget bruksendring av tilsvarende etasje til boligformål, 
og kommunen ser på dette som et argument i saken med tanke på likebehandling.   
 
Kommunen skal være forsiktig med å tillate boligformål i 1. etasje i sentrum. Dette for å 
opprettholde dagens uttrykk/bruk med næring i sentrum.  
I og med at arealet vender syd ned mot Sjøgata og inngangspartiet ikke endrer fasaden mot 
riksveien, endres ikke uttrykket som forretningsbygg og det opprettholdes fremdeles 
næringsformål i etasjen. 
Kommunen anser derfor, etter en helhetsvurdering, at det kan tillates boformål i dette tilfellet 
uten at bestemmelsen tilsidesettes vesentlig. 
 
Vilkårene i PBL § 19-2 vurderes oppfylt slik at en dispensasjon for bruksendring av lokalene 
vendt syd mot Sjøgata kan innvilges. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
Kommuneplanens bestemmelse § 2.1 a) for etablering av hybler i arealene vendt ned 
mot Sjøgata i Storgaten 46, G.nr. 103/571, som omsøkt.  
 
Søknad om bruksendring med oppdaterte tegninger sendes inn i egen søknad. 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Pb. 
93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  25.04.2017 
Vår ref.: 17/6312 

Deres ref.:  
Saksb.: Kristine Rønning Fjellbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mariell Lundbakk og Michael Brekke 
Vollgata 34 
8200 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
117/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
102/767 - Mariell Lundmark og Michael Brekke - Innvilget 
søknad om tillatelse til oppføring av enebolig i to plan, BRA 
98,5m² pr etg, BRA totalt 197m², BYA 118m²  og garasje BRA 
45m², loftplan 16,8m²,  total BRA 61,7m², BYA 50m², 
Tyttebærveien 7, Fauske 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 03.04.2017. Reviderte tegninger på garasje mottatt 24.04.17. 
Nabovarsel er utstedt 24.03.2017. Ingen merknader mottatt. 
 
Mariell Lundbakk og Michael Brekke, ved ansvarlig søker Mesterbygg Fauske AS, søker om 
tillatelse til oppføring av enebolig i to plan, med garasje på tomt i Tyttebærveien 7.  
Tiltaket er i tråd med reguleringsplan for Finneidlia 2.  
 
Det foreligger avstandserklæring fra Fauske kommune som tillater oppføring av garasje i en 
misteavstand fra felles grense på 2m mot LEK4, med forutsetning at evnt. brannsikringstiltak 
blir utført på foreliggende prosjekt slik at det ikke senere blir begrensninger for utnyttelsen av 
egen eiendom, ut over det som følger direkte av begrensningene i bygningsloven.  
 
Vann, kloakk og overvann skal tilknyttes kommunale ledninger. Kommunens VVA-avdelig vil 
anvise påkoblingspunkt ved forespørsel.  
 
Ansvarasforhold:  
Mesterbygg Fauske AS, Fauske, erklærer ansvarsrett for SØK, PRO av konstruksjoner for 
enebolig/småhus, samt UTF for tømrer-, ventilasjon- og blikkenslagerarbeider. 
Ansvarsområdene er dekket av sentral godkjenning.  
Fauske Rør A/S, Fauske, erklærer ansvarsrett for PRO/UTF av vann og avløp. 
Ansvarsområdene er dekket av sentral godkjenning. 
Michael Brekke søker om ansvarsrett som selvbygger for støpt plate på mark. Han 
sansynliggjør nødvendig kompetanse ved bruk av medhjelpers utdannelse og/eller praksis.   
Brødr Palmesen ANS, Fauske, erklærer ansvarsrett for KTR for våtrom og lufttetthet.  
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles tilatelse til oppføring av 
enebolig i to plan m/garasje i Tyttebærveien 7, Fauske gnr. 102 bnr.767 som omsøkt.  
 



 
 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS, Fauske rør A/S, 
Brødr Palmesen ANS.  
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Michael Brekke godkjennes jf. SAK10 §6-
8.  
 
Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (regning vil bli 
tilsendt).  
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes 
Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Kristine Rønning Fjellbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Brødr Palmesen ANS Høgstveien 7 8200 FAUSKE 
Fauske Rør A/S Postboks 247 8201 FAUSKE 
Margareth Mathisen Konsulent  Økonomiavdeling 
Mesterbygg Fauske AS Industriveien 16 8208 FAUSKE 
Monica Solli Økonomimedarbeider  Økonomiavdeling 



 
 
 
 

Dato:  24.04.2017 
Vår ref.: 17/3580 

Deres ref.:  
Saksb.: Kristine Rønning Fjellbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Asbjørn Opheim 
Furulia 7 
8209 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
118/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
119/1/515 - Asbjørn Opheim - Innvilget søknad om tillatelse til 
tiltak, hytte BRA 70m², BYA 83m² og frittliggende anneks BRA 
21,4m² BYA 24,6²,Østre Kjelvatn, Sulitjelma 
 
 
Saksutredning: 
Viser til søknad mottatt 01.02.17 , samt ettersendt dokumenter 23.02.17. Søknaden har 
ligget i bero i påvente av avklaring på tomtespørsmål.  
Nabovarsel er utstedt, og ingen merknader er mottatt.  
 
Asbjørn Opheim søker om tillatelse til oppføring av fritidsbolig med tilhørende anneks i 
Sulitjelma, Østre Kjelvatn, Fauske.  
 
Hytten og anneks skal ikke ha innlagt vann og avløp.  
 
Ansvarsforhold: 
Asbjørn Opheim, Fauske søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for SØK og UTF 
for hele tiltaket. Det sansynligjøres nødvendig kompetanse ved medhjelpers utdannelse og 
praksis.   
Kjeldstad trelast, Selbu erklærer ansvar for PRO bærende trekonstruksjoner. 
Ansvarsområdet er dekket av sentral godkjenning.  
 
 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse for 
oppføring av fritidsbolig i Sulitjelma gnr.119. bnr.1 fnr.515 som omsøkt.  
Kjeldstad trelast, Selbu har erklært ansvarsrett.  
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger  for Asbjørn Opheim godkjennes, jf. SAK10 
§6-8.  
 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og  stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes 
Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske. 



 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Kristine Rønning Fjellbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Kjeldstad Trelast AS Selbuvegen 1241 7580 SELBU 



 
 
 
 

Dato:  23.04.2017 
Vår ref.: 17/6511 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Jørn Ivan Pedersen 
Langstrand 
8226 STRAUMEN 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
119/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
119/1/267 - Jørn Ivan Pedersen - Innvilget søknad om riving av 
hytte bygningsnummer 300462889 og oppføring av ny hytte på 
samme sted BRA 64 m2 - BYA 69 m2 i Bajep Skuorttajavrre 3 
Sulitjelma 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 16.03.2017, nye opplysninger i saken og dokumentasjon vedr. 
taksperrer er mottatt 21. og 27.03.2017. Det er ikke utstedt nabovarsel da det ikke er aktuelle 
naboer som blir berørt av tiltaket.  
 
Jørn Ivan Pedersen søker om tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny på 
samme sted i Bajep Skuorttajavrre 3, Sulitjelma. 
 
Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 
 
Ansvarsforhold: 
Jørn Ivan Pedersen søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket. Han 
sannsynliggjør nødvendig kompetanse ved egen, og bruk av medhjelpers utdannelse og/eller 
praksis, samt bruk av innleid foretak. 
Fauske Trelast AS, Fauske, har foretatt beregninger og leverer taksperrer/takstoler til 
hytten. 
 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for 
eksisterende hytte, bygn.nr. 300462889 i Bajep Skuorttajavrre 3, Sulitjelma gnr.119 
bnr.1 fnr.267 som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 
hytta i Bajep Skuorttajavrre 3, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.267 som omsøkt. 
 
Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Jørn Ivan Pedersen godkjennes, jfr. SAK 
10 § 6-8. Dokumentasjon fra Fauske Trelast AS vedr. beregninger og levering av 
takkonstruksjon godkjennes. 



 
 

 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, postboks 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  24.04.2017 
Vår ref.: 17/6623 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Statskog 
Postboks 63 Sentrum 
7801 NAMSOS 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
120/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
119/1/515 Søknad om deling og flytting av hytte til ny festetomt. 
 
 
Saksutredning: 
 
Området det søkes fradeling i ligger i kommuneplanens arealdel H7avsatt til 
fritidsbebyggelse.  
 
Siden omsøkte tomt ligger i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde for fritidshus 
er det ikke nødvendig å behandle saken med hjemmel i jordlovens bestemmelser.  
 
For fradeling av tomt for fritidsbebyggelse  i byggeområdet for fritidsbebyggelse er det etter 
bestemmelsene i kommunedelplanen krav om først å foreta en regulering av det berørte 
området. Kommunen har praktisert denne bestemmelse med å invilge dispensasjon for 
eksisterende hytter uten at det eksplisitt er søkt om det. Da denne søknad også innbefatter 
flytting av hytte til ny festetomt er det krevd egen søknad om dispensasjon med 
nabovarsling. 
 
Søknaden hadde vedlagt uttalelse fra reinbeitedistriktet om at flytting til ny lokasjon er 
akseptert fra deres side. Fylkesmannen i Nordland, Sameting og Nordland fylkeskommune 
er også tilskrevet for innhenting av uttalelse. Det er ikke registrert mottatt uttalelse fra 
høringsmottakere til etablering av hyttetomt på ny lokasjon. 
 
Statskog har meddelt at det er innkommet en henvendelse på utsendte nabovarsel og 
vedkommende ønsker å være tilstede ved utplassering av ny lokasjon. 
 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. I 
området er det ikke registrert miljøverdier i artsdatabank og naturbase. Kommunen er ikke 
kjent med at det finnes automatisk fredede kulturminner i området. Fradeling vurderes ikke å 
ha vesentlig skade på naturmangfoldet eller medføre endring i økosystemet. Saksbehandler 
vurderer tiltaket til å være miljøforsvarlig med tanke på Naturmangfoldloven. 
 
Det synes ikke å være andre forhold til hinder for at omsøkte fradeling kan gjennomføres. 
 
 
VEDTAK: 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-1 og 
delegasjon innvilges dispensasjon til fradeling av 119/1 til festeomt inntil 1 daa. 
 



 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 0g 
delegasjon innvilges fradeling av 119/1 til festetomt ionntil 1 daa. 
 

 
 
Vilkår for fradeling: 
 

• Fauske kommune ved skogansvarlig skal innkalles til oppmålingsforretningen. 
 

• Ketil Laxå - eier av 119/1/303 skal underrettes om når oppmålingsforretning 
gjennomføres.  

 
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  Fauske kommune, Plan og utvikling, 
Postboks 93, 8201 Fauske 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen Georg de Besche d.y. 
Enhetsleder Plan/Utvikling Ingeniør 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Asbjørn Opheim Furulia 7 8209 FAUSKE 



 
 
 
 

Dato:  03.05.2017 
Vår ref.: 17/7008 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Catrine N. Pedersen 
Nermoveien 6 
8206 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
122/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
104/355 - Catrine N. Pedersen - Innvilgelse av tiltak uten 
ansvarsrett, tilbygg til enebolig, BRA: 36 m2, med dispensasjon 
i Nermoveien 6, Fauske. 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 05.04.2017. Nabovarsel er sendt ut, ingen merknader er mottatt. 
Catrine N. Pedersen søker om tillatelse til oppføring av et tilbygg på 36 m2 bruksareal til 
eksisterende enebolig i Nermoveien 6. 
 
Tilbygget er i en etasje uten kjeller, og behandles etter PBL § 20-4 og SAK kap. 3, tiltak som 
tiltakshaver selv står ansvarlig for. 
 
Dispensasjon: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsplanen for Stranda § 2 a) U-grad. 
Nåværende bolig har en grunnflate på 84 m2, og behovet for større oppholdsareal i 
hovedetasje har meldt seg. Tilbygget har en størrelse på 36 m2 for ny stue, som forlenges i 
husets lengderetning. 
Gjeldende reguleringsplan for Stranda har en U-grad på 15 %. Når man ser på boligfeltet på 
Stranda i helhet, har flesteparten av eiendommene fått innvilget en utnyttelsesgrad på 25 %. 
Dette er i mer i tråd med dagens tillatte utnyttelsesgrad for andre byggefelt i kommunen. 
Reguleringsplanen for Stranda er vedtatt 05.12.1978, og burde ha vært oppdatert med tanke 
på U-graden. 
Utnyttelsesgrad etter tiltak blir på 22 %, og anses derfor som innenfor etablert praksis. 
 
Etter helhetsvurdering mener kommunen at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens § 2 a) for reguleringsplanen Stranda er til stede. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-4 meddeles tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig med 
BRA = 36 m2 i Nermoveien 6 som omsøkt.  
 
I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasjon fra reguleringsplanen Stranda, § 2 
a), for U-grad på 22 %. 
 
Før tiltaket igangsettes, må gravemelding innhentes for å forvisse Dem om at tiltaket 
ikke kommer i konflikt med kommunale ledninger. 
 



 
 

Når tiltaket er ferdig må ferdigmelding innsendes til kommunen.   
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes Fauske kommune, Planutvalget, Pb. 93, 
8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  03.05.2017 
Vår ref.: 17/7009 

Deres ref.:  
Saksb.: Lise Gunn Hansen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Thor Jonassen 
Fjellveien 50A 
8011 BODØ 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
123/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
 
Saksutredning: 
 
Thor Jonassen, Bodø, søker om tillatelse til transport av ved fra Dajavatn  til egen hytte, 
beliggende ved  slalombakken, gnr 119 /474 etter § 5 første ledd bokstav e i forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.   
 
Etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav e kan det gis tillatelse til transport av ved utover 
det som er hjemlet direkte i forskriftens § 3 første ledd bokstav g. I dette tilfelle gjelder det 
transport fra hogstfelt til hytte. 
 
For å få transportert ut ved er det behov for å bruke snøskuter. Tillatelse til utkjøring av ved 
settes til ½ favn pr dag.  Det skal føres kjørebok. Omfanget av kjøringen vil både i tid og 
avstand dermed være begrenset. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom 
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som 
er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 



 
 

 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av ved i dette området å være i 
strid med formålet, og tillatelse kan gis. 
 
 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første 
ledd bokstav e gis følgende tillatelse: 
 
Thor Jonassen, Bodø,  gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Dajavatn til egen hytte, 
beliggende v/slalombakken, gnr. 119/474,  jfr. kartutsnitt.  Det kan kjøres inntil 4 dager 
tilsammen. 
 
Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er 
ikke tillatt. 
 
Vilkår for tillatelsen: 
1. Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 14.05.2017 
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn. 
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig 
oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort. 

 
 
 
 



 
 

 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen      Lise Gunn Hansen   
Enhetsleder Plan/Utvikling        Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
kjørebok  

 
 





 
 
 
 

Dato:  03.05.2017 
Vår ref.: 17/7036 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Scandic Fauske 
Postboks 514 
8201 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
124/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
103/324 - Scandic Fauske - Innvilgelse av søknad om tillatelse 
til tiltak, omprofilering av Fauske hotell, Storgaten 82. 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 29.03.2017. Saken har vært til høring hos Statens Vegvesen og svar, 
datert 28.04.2017, er mottatt kommunen 02.05.2017. 
Tiltaket er omsøkt fritatt fra nabovarsling da tiltaket ikke berører naboers eller gjenboeres 
interesser. Kommunen har ingen innvendinger til dette, jvf. PBL § 21-3 andre ledd. 
 
Euro Sign AS søker, på vegne av Fauske hotell, om tillatelse til omprofilering av hotellet til 
Scandic Fauske. 
Skiltene får samme plassering som tidligere, men noe annen størrelse. 3 fasader får nye 
skilt, herav 2 opp mot E6. 
 
Ansvarsforhold 
EuroSign AS søker, i bakgrunn av sentral godkjenning, om ansvarsrett for SØK, PRO/UTF 
av hele prosjektet. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles tillatelse til omprofilering av 
Fauske Hotell til Scandic Fauske som omsøkt. 
 
EuroSign AS har erklært ansvarsrett i tiltaket. 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Pb. 
93, 8201 Fauske. 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
EuroSign AS Frysjaveien 40 0884 OSLO 



 
 
 
 

Dato:  03.05.2017 
Vår ref.: 17/7037 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Mesterbygg Fauske AS 
Industriveien 16 
8208 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
125/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
102/739 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilgelse av søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplanen for Finneidlia 2 - byggelinje 
- plassering av carport utenfor byggelinje i Tyttebærveien 8, 
Fauske. 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 20.04.2017. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt. 
 
Mesterbygg Fauske AS har fått igangsettingstillatelse for oppføring av en 2-mannsbolig med 
carport i Tyttebærveien 8 datert 07.04.2017. 
Ved utsetting av bygget mente tiltakshaver at bygget kom for nærme grensen til nabo i 
Tyttebærveien 6.  
For å få tilfredsstillende areal foran huset i hagen, har Mesterbygg AS tegnet ny plassering 
der carporten kommer noe utenfor byggelinjen som skrår inn langs grensen. 
 

 
 
Hjørnet på carporten stikker 2 m utenfor byggelinjen. Siktlinjen ivaretas selv om det ene 
hjørne sikker 2 meter utenfor byggelinja. Siktlinjer er vurdert ut fra Statens Vegvesens 
håndbok N100 Veg- og gateutforming der det er beregnet 20 m siktlinje i krysset. Dette 
gjelder der det er vanlig veikryss og ikke blindvei slik som i dette tilfellet. 



 
 

Kommunen vurderer det slik at siktlinjen kunne ha vært lagt på samme avstand som på 
vestsiden av tomten. Dersom dette hadde vært tilfelle, hadde carporten vært innenfor 
byggelinjen. 
I bakgrunn av ovenstående mener kommunen at vilkårene for å dispensere fra regulert 
byggelinje er til stede. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra regulert 
byggelinje i Tyttebærveien 8, G.nr. 102/739, som omsøkt. 
 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Pb. 
93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  09.05.2017 
Vår ref.: 17/7398 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fauske Båtforening 
Pb. 399 
8201 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
127/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
102/23/748 - Fauske Båtforening - Svar på søknad om tillatelse 
til tiltak, oppføring av naust, BRA 69 m2, BYA 71 m2, i 
Vikaveien 12 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 04.04.2017. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt. 
Brødr. Palmesen ANS søker, på vegne av Fauske Båtforening, om tillatelse til å oppføre et 
naust på deres eiendom i Vikaveien 12. 
Gammelt naust er revet og skal nå erstattes med nytt. Naustet skal inneholde et lite 
oppholdsrom, lager og naust som hoveddel. 
Tiltaket er i henhold til reguleringsplanens bestemmelser for området. 
 
Ansvarsforhold: 
Brødr. Palmesen ANS har erklært ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og 
utførende foretak. 
 
 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse til 
oppføring av naust i Vikaveien 12, G.nr. 102/23 og 748, som omsøkt. 
 
Brødr. Palmesen ANS har erklært ansvarsrett for alle funksjonene i tiltaket. 
 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker, jfr. FVL § 29.  
Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes til Fauske kommune, Plan/Utvikling, Pb. 
93, 8201 Fauske. 
 
 
 



 
 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Arn Kyrre Jakobsen 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 

Kopi til 
Brødr. Palmesen ANS Høgstveien 7 8200 FAUSKE 



 
 
 
 

Dato:  10.05.2017 
Vår ref.: 17/7469 

Deres ref.:  
Saksb.: Lise Gunn Hansen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Erik Hugås og Kristin Haldorsen 
Myrveien 11 
8230 SULITJELMA 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
128/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 
utmark 
 
Erik Hugås og Kristin Haldorsen, Sulitjelma,  søker om en flerårig dispensasjon for 
transport til egen hytte etter § 5 første ledd, bokstav c i nasjonal forskrift.  Søknaden gjelder 
fra Skihytta til hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/27. 
 
Etter forskriftenes § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. 
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.  Begrepet hytteeier må her ansees å omfatte også 
eierens nærmeste familie. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om 
dispensasjon etter forskriftenes § 6. 
  
I området det her søkes dispensasjon, er avstanden fra brøytet bilvei til hytte over 2,5 km. 
 
For å få transportert ut bagasje og utstyr, er det behov for å bruke snøskuter. Omfanget av 
kjøringen vil både i tid og avstand være begrenset. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom 
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset 
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på 
ferdselen både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som 
er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil 
medføre for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 



 
 

 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr i dette 
området å være i strid med formålet, og dispensasjon kan innvilges. 
 
 
 
VEDTAK : 
 

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag § 5 1. ledd, bokstav c  innvilges følgende dispensasjon: 
 
Erik Hugås og Kristin Haldorsen, Sulitjelma,  innvilges dispensasjon til transport av 
bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 
67/1/27.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte 
kartutsnitt.   
Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all 
annen kjøring er ikke tillatt. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 
 

• Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom  10. mai 2017 
(forutsetter snødekt mark) tom 1. mai 2018. 

• Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
• All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt. 
• All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
• Sesonglengde er tom 2. søndag i mai. 
• All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker 
 
Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av 
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: 
 
Dispensasjon med kartutsnitt fra Fauske og Saltdal kommune, førerkort og 
vognkort. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Rune Reisænen      Lise Gunn Hansen   
Enhetsleder Plan/Utvikling        Konsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  10.05.2017 
Vår ref.: 17/7483 

Deres ref.:  
Saksb.: Janne Bjørnbakk 

Enhet Plan/Utvikling 
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Terje Aanensen 
Holtanveien 796 
8219 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  
129/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
119/1/481 - Terje Aanensen - Innvilget søknad om riving av 
hytte bygningsnummer 188909078 og oppføring av ny hytte på 
samme sted BRA 69 m2 - BYA 76 m2 i i Såki 18, Sulitjelma 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 24.03.2017, søknad om selvbyggeransvar og dokumentasjon vedr. 
taksperrer er mottatt 10.05.2017. Det er ikke utstedt nabovarsel da det ikke er aktuelle 
naboer som blir berørt av tiltaket. 
 
Terje Aanensen søker om tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte 
som plasseres inntil eksisterende hytte i Såki 18, Sulitjelma. 
 
Det opplyses at den gamle hytta blir revet så snart den nye tas i bruk, innen 2 år fra tillatelse 
blir gitt. Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 
 
Ansvarsforhold: 
Terje Aanensen søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for hele tiltaket. Han 
sannsynliggjør nødvendig kompetanse ved egen og bruk av medhjelpers utdannelse og/eller 
praksis. 
Fauske Trelast AS, Fauske, har foretatt beregninger og leverer taksperrer/takstoler til 
hytten. 
 
 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 e meddeles rivingstillatelse for 
eksisterende hytte, bygn.nr.188909078 i Såki 18, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.481 
som omsøkt. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 
hytte i Såki 18, Sulitjelma gnr.119 bnr.1 fnr.481 som omsøkt. 
 
Rivingsavfall må leveres til godkjent avfallsmottak. 
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Terje Aanensen godkjennes, jfr. SAK 10 § 
6-8. Dokumentasjon fra Fauske Trelast AS vedr. beregninger og levering av 
takkonstruksjon godlkjennes. 
 

 



 
 

 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes 
Fauske kommune, Plan/utvikling, postboks 93, 8201 Fauske. 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Janne Bjørnbakk 
Enhetsleder Plan/Utvikling Byggesaksbehandler 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7865     
 Arkiv sakID.: 17/1495 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
048/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Yttrande angående skoterled till Loppa, Fauske kommun 
 
 
2, Yttrande angående skoterled till Loppa, Fauske kommun 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

Till: Fauske kommun      

Plan/utvikling 

Att. Lise Gunn Hansen 

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Hanne M.K. Hansen 

Magne Haukås 

fmnohah@fylkesmannen.no 

 

 

Utlåtande angående snöskoterled till Loppa/Bieskehávre 

 

Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen som ansvarar för förvaltningen av världsarvet Laponia, har 

via Laponiatjuottjudus styrelse fått kännedom om Fauske kommuns planer på att anlägga en 

snöskoterled till Loppa/riksgränsen. Det aktuella området gränsar till världsarvet Laponia i Sverige. 

Världsarvet Laponia, där bla Sulitelmamassivet och och Padjelanta nationalpark ingår är utsett av 

UNESCO som ett område som ska värnas, skyddas och bevaras till framtida generationer. 

Utnämningen baseras på fem kriterium, om varför området är skyddsvärt: 

 

Kriterium (iii): Urfolket Samerna bebor de nordliga delarna - nära polcirkeln - av Norge, Sverige, Finland och 

Ryssland. Som representant för rennäringen och dess kultur är Laponiaområdet ett av de sista, största och bäst 

bevarade exemplen av en ursprunglig nomadism. Området är utomordentligt rikt på både det påtagliga och det 

ogripbara arvet som visar på samernas långsiktiga och hållbara bruk av området. 

Kriterium (v): Samerna flyttar med sina renhjordar under året. Under sommaren betar renarna, och samerna 

fiskar i de västra bergsområdena och på vintern betar renarna i de östliga skogarna. Samerna upprätthåller en 

sedvana, som var vida utbredd i historisk tid, och som daterar tillbaka till ett tidigt stadium i människan 

ekonomisk och social utveckling.   

 Kriterium (vii): De snötäckte bergen i Sarek och Sulidälbmá är inte endast storartade att se på utan utgör också 

en lärobok i glaciärrelaterad geomorfologi. De stora fjällsjöarna i Padjelanta, med sina bergsfonder på den 

svensk/norska gränsen är av ovanlig skönhet. Den omfattande Rapadalen erbjuder en stark kontrast mot de 

mera alpina områdena. Speciellt beaktansvärt är dess mycket aktiva deltaområde, omgärdade av klippor och 

steniga ytterområden som vänder sig ner mot deltat. Den samiska kulturen, som synliggörs av bland annat 

torvkåtor och renvaktarstugor, tillför estetiska värden till området. 

Kriterium (viii): Laponia innehåller alla processer som förknippas med glaciära aktiviteter såsom u-formade 

dalar, moränområden, steniga sluttningar, drumliner, närvaro av stora och oregelbundna forsande 

glaciärflöden. Inom orådet finns utmärkta exempel av isen och frostens påverkan av tundran som bildat 

polygona formationer och ett område av spektakulära och växande palsas. Isfloder med sitt ursprung i de 

permanenta snöområdena, spränger fram sin väg genom klippor och stenar. Stora obeväxta områden 

mailto:lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
mailto:fmnohah@fylkesmannen.no


 

 

illustrerar fenomen av den väderbaserade erosionen. Platsen innehåller också bevis på att människor är en del 

av dessa ekosystem sedan sju tusen år tillbaka.  

 Kriterium (ix): Betydelsen av det stora myrområdet Sjaunja har bland annat visat sig genom att området 

utsetts till ett Ramsas område, det största i Europa utanför Ryssland. Detta område är oftast oframkomligt för 

människor under alla andra årstider än vintern. Området har en urskog av barrträd med ålderbestämningar 

som indikerar åldrar upp till 700 år. Den naturliga utvecklingen fortsätter här opåverkad. 

I det underlag som Laponiatjuottjudus har fått ta del av framgår det inte om Fauske kommun har 

gjort en miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade snöskoterledens inverkan på 

världsarvet Laponia. Fauske kommune bör genomföra en miljökonsekvensbeskrivning, eftersom 

åtgärden ligger i världsarvet Laponias direkta närområde. Efter en sådan utredning är det sedan 

möjligt att avgöra vilka konsekvenser en snöskoterled får för världsarvet Laponias värden. Rent 

generellt kan ökad snöskotertrafik ha en negativ inverkan på världsarvet. I nationalparken Padjelanta 

råder det skoterförbud. Sulitelmaområdet ingår i världsarvet men är inte skyddat genom 

nationalparkslagstiftning eller naturreservatslagtstifning. Sulitelmaområdet är därmed mer utsatt för 

negativ inverkan och därför anser Laponiatjuottjudus att Fauske kommun ska genomföra en 

miljökonsekvensutredning,  som berörda parter ska få ta del av, innan beslut fattas och eventuellt 

anläggande av skoterled påbörjas. 

 

Jokkmokk den 11 april 2017 

 

Åsa Nordin, verksamhetsledare 

Laponiatjuottjudus 

Box 14 

962 21 Jokkmokk 

072-561 1031  

 

 

 

 

 



Fra: Åsa Nordin-Jonsson <asa.nordin-jonsson@laponia.nu> 
Sendt: 11. april 2017 13:10 
Til: fmnohah@fylkesmannen.no 
Kopi: Lise Gunn Hansen 
Emne: Yttrande angående skoterled till Loppa, Fauske kommun 
Vedlegg: Snöskoterled till Loppa.docx 
 
Hej! 
 
Det har kommit till Laponiaförvaltningens kännedom att ni planlägger en skoterled till Loppa-området. Jag vill 
uppmärksamma er om  världsarvet Laponia, är beläget på andra sidan gränsen. Som vedlegg finner ni 
Laponiaförvaltningens utlåtande i frågan. 
 
Mvh 
Åsa Nordin, verksamhetsledare 
Laponiatjuottjudus 
Box 14 
962 21 Jokkmokk 
072-561 1031 



Fra: Hanssen, Hanne Margot Karbøl <fmnohah@fylkesmannen.no> 
Sendt: 18. april 2017 10:09 
Til: Åsa Nordin-Jonsson 
Kopi: Lise Gunn Hansen 
Emne: SV: Yttrande angående skoterled till Loppa, Fauske kommun 
 
Hei, og takk for din henvendelse. 
 
Fauske kommune vedtok den 23. mars 2017 forskrift som åpner for etablering av snøscooterløyper i 
Sulitjelma. Foreslått løype til Loppa ble imidlertid ikke vedtatt, da punkt 3 i kommunestyrets vedtak sier 
følgende: «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». 
 
Fylkesmannen i Nordland forutsetter at Fauske kommune tar Laponiaförvaltningens uttalelse med i 
vurderingen ved et eventuelt videre arbeid med snøscooterløype til Loppa. 
 
-- 
Med hilsen 
Hanne M.K. Hanssen 
seniorrådgiver || miljøvernavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
tlf: 75531554 
fmnohah@fylkesmannen.no 
www.fmno.no 
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/fylkesmannenNO 

 

Fra: Åsa Nordin-Jonsson [mailto:asa.nordin-jonsson@laponia.nu]  

Sendt: 11. april 2017 13:10 
Til: Hanssen, Hanne Margot Karbøl 

Kopi: lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no 
Emne: Yttrande angående skoterled till Loppa, Fauske kommun 

 
Hej! 
 
Det har kommit till Laponiaförvaltningens kännedom att ni planlägger en skoterled till Loppa-området. Jag vill 
uppmärksamma er om  världsarvet Laponia, är beläget på andra sidan gränsen. Som vedlegg finner ni 
Laponiaförvaltningens utlåtande i frågan. 
 
Mvh 
Åsa Nordin, verksamhetsledare 
Laponiatjuottjudus 
Box 14 
962 21 Jokkmokk 
072-561 1031 

mailto:fmnohah@fylkesmannen.no
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1d0OCH-0002Jx-5n&i=57e1b682&c=ageeRJqHjlq87CSK4PwslWKWI-Rxrk6rX4ZsReoNdJJ8N24i9pEMfVNTmyHIxBsqMsPbgJD2pBCpzSjrbSlIGVRHB0kfxltvi3I4gv3IrEb-fnKNdsr8igzKkP5uMGDZl-51rLiGTr2-knJ1oRdgajeyVjmFpha2zgFIX6xYhRacnxl9F9s1r1SQ_F4LWWImVDjpnGamNyxmeXO1HJ2GU9XiAz7Y18-yCLYo3Vg1u8E
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1d0OCH-0002Jx-5n&i=57e1b682&c=T7AuZnKnuJGxqjRyFwPd_DYpCXpPnO1MXjhFWxVvEI_MzbP4QtDRU1suYXcX4yztEi-PthUArpPxrCQzWkZXuL4mMB1Q0wgtlG9C7AZKrpkWhs0eimgH536GUKGwrBjklOwZVPqj4iGoWDq_sTFIlCxbCz34ZIpWYnYcdC1kg6oslEbBLsbkJVW2qXxHdmXIvmPlj6IDqQFcI15xZ_lsYKjotaHJkZCIGcVt-M7oFlA
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7344     
 Arkiv sakID.: 17/1755 Saksbehandler: Kristian Amundsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
049/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 
 Formannskap  
 Kommunestyre  

 
 
Industri- og næringsareal i Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
For fremtidig nyetablering samt utvikle etablert næringsliv vil satsingen på ferdig opparbeidelse av 
nye næringsareal være ei viktig investering for Fauske. Med dette kan vi i større grad nå de mål vi 
har satt oss og utvikle Fauske for fremtiden. 
Investeringene i ferdig opparbeid næringsareal legges inn i budsjett og økonomiplan slik at 
nødvendig regulering og opparbeidelse kan gjennomføres. 
 
Følgende prioritet: 
 
1. Søbbesva vest : Oppstart for ferdigstillelse av Lagerveien høsten 2017, slik at tilgjengelig areal 

frigis, samt at logistikk til og fra området blir tilfredsstillende. 

 
2. Åsmyra tilrettelegges for større industriområde som for eksempel etablering av datasenter og 

annet arealkrevende industri. Område kvalitetssikres og nødvendige undersøkelser og 
planarbeid gjennomføres i perioden 2018-2019. 

 
3. Terminalveien øst utvikles som handelssenter/småindustri. 

 
4. Søbbesva øst og Stormyra settes av i arealplan til fremtidig næringsareal. 

 
 

 
Sammendrag: 
Fauske har store uutnyttede områder som kan være aktuell for utbygging, spesielt til etablering av 
industri som er arealkrevende, for eksempel tomt til datalagring hvor kravet fra de store aktørene er 
minimum 100 daa og med muligheter for utvidelse. 
Myrområdene er krevende å bygge ut. I de fleste tilfeller må myrjorda fjernes og steinmasser kjøres inn. 
Før utbygging må det gjøres grunnundersøkelser etterfulgt av en geoteknisk rapport for å få kjennskap 
til grunnens beskaffenhet, hvilke belastninger grunnen tåler og hvilke tiltak som må gjøres for å bygge 
på området.  
Det er allikevel ikke kjent at eksisterende bebyggelse på myrområder (Søbbesva) har hatt nevneverdig 



problemer på grunn av krevende grunnforhold. 
I de nærmeste år planlegges det større utbygginger i indre Salten som vil gi masseoverskudd, spesielt ny 
E6 gjennom Sørfold, men også bygging av ny Finneid bru, vil gi overskudd av steinmasser som vil være 
utmerket til oppbygging av industritomter i Fauske.  
 
Etablering av datasenter krever store arealer noe som Fauske kan tilby. For at et tomteområde skal være 
attraktivt for kunder må grunnarbeidet være gjort og området klart til etablering. Spesielt peker Åsmyra 
seg ut som et område som kan være aktuelt for datalagring. Fauske kommune er eier av området som er 
på over 1000 daa. Vann og avløp er lagt fram til området ligger attraktivt til også i henhold til planer om 
framtidig omlegging av E6. Det anbefales derfor å arbeide videre med dette området for etablering av 
datasenter.  
 
Søbbesva vest er i dag etablert med forskjellige typer av småindustri. Regulert område som ikke er 
utsatt for kvikkleire, ca 70 daa gjøres klart for ytterligere etablering av småindustri. Lagerveien knyttes 
sammen med Bergverksveien, lende ca 410 meter og VVA etableres langs veien.  
 
  
 

Bakgrunn 
Fauske kommune fikk høsten 2016 en henvendelse fra Arctic Host om muligheter for 
etablering av datasenter på Fauske. Arctic host er et privateid selskap som har som 
hovedmål å legge til rette for utvikling av lokasjoner egnet til datalagring. Selskapets adresse 
er Inndyr i Gildeskål kommune. 
Fauna fikk i oppdrag av ordfører og rådmann høsten 2016 å koordinere arbeidet med å 
utrede egnet tomt for datalagring. 
Det ble sammensatt en arbeidsgruppe med representanter fra Plan/utvikling, Fauna og 
daglig leder i Arctic Host. Daglig leder i Arctic Host har kontor til disposisjon hos Fauna.  
 
 
 
Beskrivelse av aktuelle områder 
Fauske har store myrområder som ikke er i bruk og som kan egne seg til industriområder. 
Søbbesva industriområde har blitt etappevis utbygd over mange år og inneholder i dag 
forskjellige type industri, forretninger, kontorer og videregående skole.  
 
Grunnen består øverst av 1 – 2 meter myr/torv med leire under.  Tykkelsen på leirlaget 
varierer, men kan være opptil flere titalls meter. Geoteknisk undersøkelse er kun utført på 
Søbbesva vest, men kommunen har planer om videre undersøkelser på områder som er 
aktuell for industrietablering. Det er pr i dag ikke registrert leire som kan klassifiseres som 
kvikkleire, men i området sørvest for det vestligste området (Søbbesva vest) ligger det fire 
kvikkleiresoner ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats kvikkleirekart 
(www.skrednett.no).  

 



 
 

Kartet viser de aktuelle områdene for etablering av industri/datasenter (Nordlandsatlas) med prioritert 
rekkefølge 
 
 

Søbbesva vest 
Søbbesva vest begrenses av bebygd industriområde i sør og øst og av Liosen i nord og vest. 
Ubebygd regulert område på Søbbesva vest er 130 daa.  
Fauske kommune har utført geotekniske undersøkelser av området. Konklusjonen i 
geoteknisk notat Rambøll nr G-Not-001 1350007154 datert 19.06.2015 er at stabiliteten ned 
mot Liosen ikke er tilfredsstillende. Deler av regulert område mot Liosen er definert som 
løsneområde og det er nødvendig med tiltak for å utnytte hele området. Notatet beskriver 
også eksempler på tiltak og at eventuelle tiltak samkjøres med framtidig utbygging av RV 80.  
Søbbesva vest eies av Fauske kommune unntatt et lite område i nordre del av 
reguleringsområdet.  
Fauske kommune og Fauske videregående skole avdeling anlegg er blitt enige om samarbeid 
hvor skolen får benytte framtidig industriområde på Søbbesva til øvingsområde med klart 
definerte øvelsesoppgaver. Samarbeidet vil være til nytte for begge parter. 
Øvelsesoppgaven vinteren 2016/17 er å bygge 100 meter av Lagerveien. Det er kun 
underbygningen av veien som skolen skal bygge. Lagerveien er på totalt 410 meter og 
knytter Industriveien og Bergverksveien sammen. Lagerveien ligger utenfor området 
betegnet som løsneområde i Rambølls rapport. 

 
Søbbesva øst  
Søbbesva øst ligger øst for Løgavlveien og ble i 2005 regulert til tomt for fengsel 
(fengseltomta). Tomten er på 82 daa og eies av en rekke private grunneiere.  
Området er flatt og grenser i nord til overløpskulvert for Farvikbekken. Det er ikke gjort 
tilstrekkelige geotekniske undersøkelser av området. 

  



Stormyra 
Stormyra grenser i sørvest til Søbbesva øst,  i sørøst til E6, i nordvest til Liosen og i nord til 
Tortenliveien. Området er regulert til framtidig industri unntatt en liten parsell i sørøstre del 
mot E6 som er avsatt til «blålysetablering». Det er et flatt område som består av mange små 
vannpytter, noe som tyder på at det er ikke gjort inngrep i området i form av drenering eller 
oppdyrking. Området består av mange private grunneiere. I nordvestre del av Stormyra er 
det ifølge Nordlandsatlas reindrift trekkvei for rein.  
Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser av området. 
 

Åsmyra med tilhørende tomter 
Åsmyra ligger rett øst for Stormyra på andre siden av E6 utenfor etablert bebyggelse i området. 
Området var ikke opprinnelig med i planen for vurdering av framtidig område for industri. På grunn av at 
området er stort og at kommunen eier området med totalt areal på ca 1.100 daa ligger det godt til rette 
for etablering av arealkrevende industri. 
Framtidig E6 er planlagt like sør for området. Området er ikke geoteknisk undersøkt. 
Hel området består av myr som er delvis drenert. 
 
 
 

 
Opparbeidelse av industritomter  og næringsareal 
For å få en detaljert oversikt over opparbeidelse av industritomter på Fauskemyrene, er det 
en rekke parameter som en pr i dag ikke har oversikt over. Spesielt gjelder det geoteknisk 
undersøkelse av grunnforholdene. En slik undersøkelse vil være grunnlag for hvordan 
områdene kan belastes og hvilke metoder som vil være egnet for å etablere bygg og 
infrastruktur på områdene.  
Tilgang på deponi av bortkjørte masser og tilgang på steinmasser for innfylling er av 
vesentlig betydning for kostnader med opparbeidelse av industritomter på Fauskemyrene.  
En del av de alternative områdene er privateid og erverv av disse områdene vil være av 
betydning for de totale kostnadene. 
Det må også avklares med reindriften som i dag har beite og trekkveier i tilknytning til 
Fauskemyrene. 

 
 
 
Oppsummering status forskjellige alternativer 

Tabellen viser oversikt over status på de forskjellige alternative tomter for 
industri/datalagring. 
 
 



 
 
 
Kostnader 
Tabellen under viser kostnader med opparbeidelse av de forskjellige alternative områder for 
etablering av industri/datasenter. For sammenligning av kostnader er opparbeidelse av 100 
daa tatt med fra hvert område. Da geoteknisk undersøkelse ikke foreligger er 
grunnforholdene satt til å være lik. Sannsynligvis er det en fordel at  
tomtene har vært grøftet og drenert. Det vil gjøre at bortkjøring av myrmasser vil bli 
billigere pga mindre volum.  
For eksakte priser må grunnundersøkelser foreligge, tilbud på kjøp og transport av masser, 
kvadratmeterpris på erverv av tomter og pris på opparbeidelse av område for 
industrietablering så som veier, VVA, el, fiber etc.(Opparbeidelse av veier, VVA, el og fiber er 
ikke med i regnestykket) 
Prisene er stipulert for å få en sammenlikning mellom de forskjellige alternative tomter for 
etablering av industri/datasenter. 
 
 
 

 
 
 
Konklusjon 
Alle aktuelle tomter for etablering av industri og datalagring består av 1 - 2 meter myr med 
et mektig leirlag under. Det gjør at alle tomtene er krevende å bygge ut og det må utføres 
omfattende grunnundersøkelser før arbeid kan igangsettes. Tidligere utbygging på 
myrområdene i Fauske viser at det er fullt mulig å bygge på leirgrunn.  
Før geoteknisk undersøkelse er gjort på de forskjellige alternative tomtene er det vanskelig 
å vurdere hvilket område som er geoteknisk gunstigs å velge til utbygging av industritomter 



for div industri og datalagring.  
Områder til datalagring krever store arealer (over 100 daa) og det settes også krav til 
muligheter for utvidelse. 

 
· Søbbesva vest 

Søbbesva vest er utelukket for datalagring. Tomten er for liten fordi grunnundersøkelsen 
som er gjort viser at en stor del av området ikke kan utbygges før omfattende tiltak er utført 
på grunn av mulig kvikkleire. Derimot er området godt egnet for etablering av småindustri. 
Lagerveien, som Fauske videregående skole har startet på, anbefales å gjøres ferdig og 
området gjøres klart for ytterligere etablering av småindustri. De logistikkutfordringene som 
er i dag vil også bli ivaretatt og vil gi en tilfredsstillende transportkorridor inn og ut av 
området. Kostnad ca 1,5 Mill eks infrastruktur og fast dekke. 
 

 
 

· Søbbesva øst og Stormyra 

Søbbesva øst med Stormyra som naboområde ligger gunstig til og arealet er stort nok for 
datalagring. På oversiktskart ser området ut til å være svært bløtt med små vannpytter. Det 
ser ikke ut til at noen form for drenering er blitt utført. Unntatt er overløpskulvert mellom 
Søbbesva øst og Stormyra. Den ble etablert for ca 10 år siden for å hindre oversvømmelse i 
øvre del av Farvikbekken. Området er eid av en rekke private grunneiere. 
 

· Åsmyra 

Området ligger lengst inn på myrene av aktuelle områder. Det gjør at sannsynligheten for 
kvikkleire i grunnen er mindre enn på de andre områdene som ligger nærmere kjent 
kvikkleireområde.  
Deler av området  er grøftet og drenert. Det gjør at myrvolumet er omtrent halvert i forhold 
til andre områder som er urørt. 
Vann og avløp er ført fram til området. Området eies av Fauske kommune. 
 



Det anbefales å arbeide videre med dette området for etablering av datalager.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunetyret slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

 
2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Fauske Kommune legges fram i 

egen sak i kommunestyret.  
 

 
Vedlegg: 
28.02.2017 Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027 1341072 
 
Saksopplysninger: 
 
Som en del av det treårige Byregionprosjektet Fase 2 for Salten, er et av mandatene at det skal leveres 
et forslag til en strategiplan for havbruk i Salten. 
Arbeidsgruppen for denne planen har vært næringsnettverket i Salten og styringsgruppen er 
rådmannsutvalget i Salten. 
I tillegg har en faggruppe deltatt aktivt i arbeidet.  
 
Planen skal være et felles arbeidsredskap for kommunenes tilrettelegging for næringsarbeid innen 
havbruk i Salten. 
  
Målet for arbeidet har vært å se på den tilrettelegging som kommunene i Salten bør jobbe med for at 
havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og bidra til økt verdiskaping, økte 
ringvirkninger og økt sysselsetting i Salten.  
 
Det foreslås en strategisk plan for de kommende ti årene- fra 2017–2027. Dette vurderes som et første 
steg i et arbeid som ligger foran kommunene – derfor er det også pekt på flere områder som bør 
utredes videre for å oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten.  
For at verdiskapning og de gode ringvirkningene av havbruksnæringen skal kunne øke, har næringen 
behov for at kommunene samhandler innen områdene Næringsutvikling – infrastruktur -samferdsel og 
arealplanlegging.   
 
Bakgrunn: 
Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, 
næringslivet i Salten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Prosjekteier: Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, 
Beiarn, Gildeskål, Meløy. 



 
Godkjent av prosjekteier :           14. 08.2015 
Budsjettramme:                     NOK 6 000 000, 
Oppstart:                               16.11.2015 
Antatt sluttdato:                     15.11.2018 
 
Hensikten er økt vekst i hele regionen gjennom aktivt næringssamarbeid i Salten.   Bakgrunn er funn i 
fase 1 i prosjektet. 
 
Dette prosjektet er vedtatt i alle Saltenkommunene 
Saltdal Kommune            PS-sak 53/15 møtedato 28.04.2015 
Bodø Kommune            PS-sak 15/37 møtedato 22.04.2015 
Fauske Kommune           PS-sak 003/15 møtedato 03.02.2015 
Gildeskål Kommune           PS-sak 20/15 møtedato 27.04.2015 
Hamarøy Kommune           PS-sak 24/15 møtedato 07.05.2015 
Beiarn Kommune           PS-sak 9/15 møtedato 10.02.2015 
Steigen Kommune           PS-sak 26/15 møtedato 05.05.2015 
Sørfold Kommune           PS-sak 39/2015 møtedato 16.04.2015 
Meløy Kommune           PS-sak 15/15 møtedato 13.04.2015 
 
Resultatmål: 
Styrke felles næringsarbeid i Salten og å etablere strategiplaner for næringsområdene havbruk, mineral 
og kultur og naturbasert reiseliv. 
 
Effektmål: 
Bidra til økt verdiskaping i kommunene, og bidra til opprettelse av nye etableringer og arbeidsplasser. 
 
Organisering av prosjektet: 

 
Styringsgruppe: 

Rådmannsutvalget i kommunene  Hamarøy , Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy 
og Bodø v/ Rådmann i Meløy Hege Sørlie. 

 
Prosjektleder:          Mona Lindal 
 
Arbeidsgruppe : 
Elin-M Kvamme          daglig leder i Saltdal Utvikling KF 
Hilde Fredheim          næringssjef i Hamarøy 
Gerd Bente Jakobsen          næringssjef i Sørfold kommune 
Per Løken                    næringssjef i Steigen kommune 
Bjørnar Brændmo          næringssjef i  Beiarn kommune 
Heidi Thommesen          næringssjef i Bodø kommune 
Stine Estensen                    daglig leder i Meløy Utvikling 
Sverre Andersen          daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling 
Kristian Amundsen          daglig leder i Fauna KF, Fauske 
 

Gjennom byregionsprogrammet fase II skal følgende gjennomføres: 
1. Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles 

næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter. 
2. Utarbeidelse av strategiplan havbruk 
3. Utarbeidelse av strategiplan mineral 



4. Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnæring. 

 
Saltenkommunene er rike på naturressurser. En økt nyttiggjørelse av disse ressursene vil skape lokale 
arbeidsplasser og dermed økt vekst i hele regionen. I et større samarbeid mellom by og omland vil 
regionen og kommunene utnytte og videreutvikle sine egne fortrinn. Bodø innehar både 
utviklingskompetanse og plankompetanse som omlandskommunene kan nyttiggjøre seg. Videre er Bodø 
viktig som transportknutepunkt og ikke minst som forsknings- og utviklingsinstitusjon gjennom 
Universitetet i Nordland. Omlandskommunene sitter på store naturressurser, en sterk lokalkunnskap og 
spisskompetanse på de næringer som er representert i kommunen.  
Gjennom utvikling av næringsnettverket og samarbeid om utarbeidelse av strategier for viktige næringer 
i regionen vil vi kunne skape synergier som gir vekst på sikt. 
 
Strategiplan havbruk 
 
Under utarbeidelse av forslag til strategiplan havbruk, er det etablert en faggruppe. 
 
Faggruppen består av: 
Reid Jan Hole, dekan, Nord Universitet 
Snorre Jonassen, administrerende direktør, Cermaq AS 
Asbjørn Hagen, miljøkoordinator, Salten Aqua AS 
Stine Merethe Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF 
Dagrun Bergli, rådgiver landbruk og havbruk, Bodø kommune 
 
Havbruksnæringen er en viktig næring for regionen. Havbruksnæringen i Salten i dag sysselsetter 506 
direkte årsverk og 1530 indirekte årsverk, og omsetter for ca. 4.1 milliarder. Alle kommuner unntatt 
Beiarn er i dag vertskap for havbruksnæringen. Nord Universitet har i dag et av Norges ledende 
akademiske miljøer innen akvakultur og biovitenskap. Det har de seneste år vært stor vekst innen 
havbruksnæringen i regionen og det forventes fortsatt vekst i årene fremover. For å sikre en fortsatt 
bærekraftig vekst er det viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.  
 
I prosjektbeskrivelsen som kommunestyrene har vedtatt står det følgende om Strategiplan Havbruk: 
 
«En strategiplan havbruk skal ta for seg hele næringen fra settefisk til ferdige produkter og transport ut 
til verdensmarkedet. Planen skal avdekke mangler i kjeden i regionen, eksempelvis transportkapasitet, 
slakterikapasitet med mer.  Videre skal planen danne grunnlag for en utarbeidelse av en felles 
kystsoneplan for Salten som er det viktigste redskapet for å kunne skape en bærekraftig vekst i 
næringen. Videre skal strategiplanen ta for seg mulighetene for landbasert oppdrett i regionen og 
mulighetene for synergier opp mot andre næringer eksempelvis kraftkrevende industri.»  
  
Følgende moment kan være relevant for saken: 
Nærings og Fiskeridepartementet har foreslått et nytt regelverk for vekstsystem i havbruksnæringen 
som innebærer blant annet å dele kysten inn i 13 produksjonsområder, hvorav ett produksjonsområde 
er Salten og Helgeland. Dette forslaget er vedtatt, og vil det kunne ha konsekvenser for utarbeidelse av 
felles kystsoneplan i Salten. På Helgeland er arbeidet med felles kystsoneplan allerede iverksatt. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Havbruksnæring er i rask utvikling, med raske endringer i forutsetninger og regelverk. Dersom 
kommunene ønsker å legge til rette for å utvikle potensialet innen havbruksnæringen i Salten, betinger 
det at kommunen hele tiden er oppdatert og proaktiv for å kunne tilrettelegge for næringsutvikling og 
bærekraftig vekst. 



Kommunene i Salten vil ha nytte av å opprette en felles ressurs for å møte denne utviklingen 
Dersom forslaget til strategiplan blir vedtatt, vil det kreve at det blir utarbeidet handlinger og 
handlingsplan som støtter opp om strategien.  
 
Strategiplanen er utarbeidet i samarbeid med havbruksnæringen i Salten og forsknings og 
utdanningsmiljøet. Planen har vært på høring hos næringssjefene i alle Saltenkommunene. Disse  har 
gitt innspill og forslag til endring og innspill, som er tatt til følge. Planen har også vært behandlet to 
ganger i Rådmannsutvalget og i Salten Regionråd.  
 
Det anbefales at samlede vedtak fra Saltenkommunene tas som ny sak til Salten Regionråd og at 
Rådmannsutvalget og næringsnettverket i Salten ivaretar ansvar for oppfølging med felles handlinger. 
Herunder vurdering av felles ressurs for å utarbeide felles handlingsplan basert på strategien. 
 
Ut fra dette anbefaler rådmannen at Planutvalget/kommunestyret slutter seg til Strategiplan Havbruk 
Salten 2017-2027, og at de foreslåtte tiltak utredes og snarest settes i verk. 
Eventuelle økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Fauske kommune legges fram for politisk 
behandling. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Som en del av det treårige Byregionprojektet Fase 2 for Salten, er et av mandatene 
at det skal leveres et forslag til en strategiplan for havbruk i Salten. Arbeidsgruppen 
for denne planen har vært næringsnettverket i Salten og styringsgruppen er 
rådmannsutvalget i Salten. I tillegg har en faggruppe deltatt i arbeidet. 

Faggruppen består av:
Reid Jan Hole, dekan, Nord Universitet
Snorre Jonassen, administrerende direktør, Cermaq AS
Asbjørn Hagen, miljøkoordinator, Salten Aqua AS
Stine Merethe Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF
Dagrun Bergli, rådgiver landbruk og havbruk, Bodø kommune

Målet med planen er at den etter høringsrunden, skal kunne vedtas i alle 
kommunestyrene i de ni Salten-kommunene, og på den måten danne grunnlaget for 
et felles arbeidsredskap for kommunene innen næringsarbeidet for havbruk.
 
Målet for arbeidet har vært å se på den tilrettelegging som kommunene i Salten bør 
jobbe med for at havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og 
bidra til økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten. 

Vi har valgt å foreslå en strategisk plan for de kommende ti årene, 
fra 2017–2027. Vi anser dette som første steg i et arbeid som ligger foran 
kommunene, derfor har vi også pekt på flere områder som vi mener bør utredes 
videre for å oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten. 

For at verdiskapingen i - og de gode ringvirkningene av - havbruksnæringen skal 
kunne øke, har næringen behov for at kommunene samhandler innen områdene 
næringsutvikling, infrastruktur, samferdsel og arealplanlegging. 

Salten, juni 2016

Mona Lindal 
Prosjektleder

Forord
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Beregninger viser at verden 
trenger 70 prosent vekst i 
verdens matvareproduksjon 
mot år 2025. 70 prosent av 
jorda er hav, men bare 2 
prosent av verdens matvarer 
dyrkes i havet. FAO (Food and 
Agriculture Organization, FNs 
organisasjon for ernæring, 
landbruk, skogbruk og 
fiskeri) tilråder blå vekst og 
at sjømatproduksjonen må 
tredobles mot år 2025. Norge 
kan flerdoble sin del av denne 
matproduksjonen. 

Fiskeri- og kystdepartementet 
har nylig lansert en rapport 
(Verdiskaping basert på 
produktive hav i 2050) som 
viser at sjømatnæringen har 
et potensial til å seksdoble 
verdiskapingen. For å kunne 
realisere dette scenario som 
indikerer en vekst i verdiskaping 
fra ca. 90 milliarder kroner 
i 2011 til 550 milliarder 
kroner i 2050, vil forskning og 
kunnskapsutvikling være helt 
sentrale forutsetning. 

Marine områder spiller en 
nøkkelrolle for framtidig tilgang 
til trygg og sunn mat, fornybar 
energi, helse og velferd og 
endringer i miljø nasjonalt og 
internasjonalt. Oppdrettslaks 
er en viktig kilde til protein 
for en voksende befolkning. 
En av utfordringene ved økt 
produksjon av oppdrettsfisk 
og også produksjon av husdyr, 

er tilgangen på fôr. Dette vil 
være en av de store globale 
utfordringene fremover. 

Det forskes og jobbes 
intensivt med alternative 
råvareingredienser i husdyr 
og fiskefôr. Det finnes flere 
mulige råvarer som alternativer 
til fiskemel og fiskeolje som 
er hovedfôr i dag som bruk av 
restsråstoff fra fiskerier og 
produksjon av oppdrettsfisk, 
dyrking og raffinering av mikro 
og makroalger og også bruk av 
nåletrær. Salten har naturgitte 
fortrinn til å kunne ta del i å 
utvikle og å produsere disse nye 
fôr-ingrediensene.

Norske havområder utgjør 
seks ganger Norges landareal 
og ressurser fra havet har 
stor betydning for norsk 
verdiskaping og arbeidsplasser. 
Marin sektor er blant våre 
fem viktigste næringer, men 
sjømatnæringen er den 
sektoren der Norge har det 
største fremtidige potensialet 
for verdiskaping, både nasjonalt 
og globalt. 

Nordland er det største 
oppdrettsfylket i Norge; målt 
både volum og verdiskaping. 
27 prosent av kystlinjen er 
i Nordland – vi produserer 
bare 20 prosent av laksen. 
Nordland har potensial 
til produksjonsøkning. 
Det er viktig å sikre at 

kystsamfunn forblir attraktive 
bo- og arbeidsplasser. 
Det er en forutsetning 
for en videreutvikling av 
havbruksnæringen. 

Med de naturgitte 
forutsetningene for å drive 
havbruk som Salten har, de 
levende kystsamfunnene og de 
gode kunnskapsmiljøene, er det 
all grunn til å tro at potensialet 
for å styrke havbruksnæringen 
er stor. Det vil også gjelde 
utvikling av nye næringer innen 
havbruk og marin bioøkonomi.

Det er strategisk viktig 
at vi har det nødvendige 
kunnskapsgrunnlaget til å 
forvalte våre havområder 
framover. Stadig nye og 
kompliserte teknologiske, 
biologiske og politiske 
utfordringer vil i økende grad 
kreve kombinasjon av kunnskap 
på mange felt, og det er viktig å 
styrke samarbeidet for å kunne 
møte disse utfordringene. 

Havbruksnæringen er en ung 
næring – bare ca. 40 år. Den 
står overfor mange fortsatt 
uløste teknologiske, biologiske 
og politiske utfordringer. 
Luseproblemet er en stor 
utfordring, men blir dette løst, 
vil næringen kunne gjøre et 
kvantesprang i utvikling.

Den blå åker er ufattelig 
mye større og dypere enn 

den grønne.

«Oppdrett av fisk og annen sjømat vil vokse 60 til 70 prosent de 
neste 20 årene.» - James Anderson i Verdensbanken, 
AquaVision-konferansen, juni 2014

Vi er sju milliarder mennesker på jorda. FNs 
beregninger viser at vi i 2050 vil være ni milliarder. 
Og verden trenger mat.

1. Innledning
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Havbruksstrategien for Salten kan oppsummeres slik: 

Visjon:
SALTEN BEST PÅ HAVBRUK

Verdier
TYDELIG-TILRETTELAGT-GLOBAL-SAMARBEID-BÆREKRAFTIG

Hovedmål
ØKT VERDISKAPING OG SYSSELSETTING I HAVBRUKSNÆRINGEN I SALTEN

Satsingsområder:

SAMSKAPING RESSURS-
UTNYTTELSE

AREAL-
PLANLEGGING

ØKT FOKUS PÅ 
FORSKNING OG 

UTDANNING

BODØ - DEN BLÅ 
BYEN I SALTEN

Etablere er felles 
ressurs (IKS?)

Samferdsel-
infrastruktur

Nettverk

Omdømmebygging

Etablere en 
plattform for 
næringsliv-
finans-forskning-
utdanning og 
forvaltning

Bioøkonomi/
sirkulær
økonomi

Restråstoff som 
ressurs – nye 
produkter

Utnyttelse av 
eksisterende 
lokaliteter

Utvikle alle ledd i 
verdikjeden

Synergi havbruk - 
prosessindustri

Arealplanlegging 
på sjø

Arealer på land

Styrke forsknings-
institusjoner

Styrke havbruks-
utdanning på alle 
nivå

Blå veterinær-
utdanning
 
Trainee-ordninger

Arrangørby for 
nasjonale og 
globale 
Konferanser

Storby Marine

Logistikk «hub»

Sjømatproduksjon har vært, er og vil være en av Norges aller viktigste bidrag til den globale økonomien for å 
sikre god helse og nok mat til den voksende befolkningen. Nå må vi i Salten satse enda mer om vi skal ta en 
ledende posisjon i den fremtidige utviklingen. Næringen og vi er klar for denne satsingen. Lokalt entreprenørskap 
og forutsigbar nasjonal politikk er suksesskriterier for fortsatt vekst i sjømat-industrien. 

Jeg er stolt over at næringen er godt lokalt forankret. De ønsker å være med å utvikle lokalsamfunn i Nordland og 
gi tilbake. Vi har stor kunnskap og mye erfaring i nord noe som gir oss et stort vekstpotensial.

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø

2. Strategi for havbruksnæringen 
  i Salten i perioden 2017-2025 
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Vår visjon skal være: 
«Salten - best på havbruk»

• Best på tilrettelegging
• Best å investere i
• Best å arbeide i 
• Best å kjøpe produkter fra
• Best på miljømessig 
 bærekraft

Havbruksnæringen er definert 
som hele verdikjeden i 
både produksjonsleddet og 
leverandørindustrien.

Visjonen bygger på at Salten 
har store naturgitte fortrinn 

og uutnyttede muligheter 
som gir økt potensial for 
økt verdiskaping innen hele 
verdikjeden. 

Salten skal bli best på å 
tilrettelegge for utvikling 
og etablering inne 
havbruksnæringen og 
leverandørindustrien. 

Salten skal bli best 
på kunnskapsbasert 
næringsutvikling og utvikling 
av attraktive arbeidsplasser 
i hele verdikjeden. God 
infrastruktur og samferdsel 

er en forutsetning for 
næringsutvikling og økt 
sysselsetting.

Salten skal tilrettelegge for 
bærekraftig næringsutvikling, 
som gir de beste produktene. 
Rene og rike hav er en 
forutsetning for bærekraftig 
marin verdiskaping. 

For Salten skal fokus være 
å øke verdiskapingen i 
havbruksnæringen i Salten, 
bygd på verdiene: 
«Tydelig – Tilrettelagt – Global – 
Samhandling – Bærekraftig»

2.1 Visjon

Foto:  Are Andreassen
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Verdiene som skal ligge til 
grunn for Saltenkommunenes 
strategisk havbruksplan er: 
• TYDELIG 
• TILRETTELAGT 
• GLOBAL 
• SAMSKAPING
• BÆREKRAFTIG

Dette er verdier som 
Saltenregionen skal 
vektlegge i sin planlegging 
og forvaltning, for å være 
foretrukket og attraktiv for 
nye og etablerte aktører 
innen kjernevirksomheten i 
havbruksnæringen, - og direkte 
og indirekte leverandører til 
næringen. Videre skal dette 
være verdier som bidrar til 
å øke havbruksnæringen i 
Saltenregionen som attraktiv 
for folk å utdanne seg til og å 
jobbe i.

TYDELIG
Saltenkommunene skal ha 
et tydelig næringsperspektiv. 
Kommunene skal ha en 
tydelig politisk holdning og ta 
et politisk ansvar for allsidig 
satsing på næringsutvikling, 
utdanning og forskning 
innen havbruk, og vise dette i 
handling, ved å ha en langsiktig 
strategi. 

TILRETTELAGT
Saltenkommunene skal 
tilrettelegge for vekst i 

havbruksnæringen. Salten-
kommunene skal utarbeide 
gode arealplaner for å sikre 
mulige havbrukslokaliteter og 
optimal arealdisponering. 

Saltenkommunene skal legge 
til rette for god koordinering av 
næringsarbeidet gjennom tiltak 
som fremmer kommunikasjon 
for servicekulturen overfor 
næringslivet. Forenkling av 
forvaltningen skal tilstrebes. 

Saltenkommunene skal 
tilrettelegge for god samferdsel 
og infrastruktur i regionen.

GLOBAL
Salten har en lokal produksjon 
for et globalt marked. 
Sjømatproduksjon har vært, 
og vil være en av Norges aller 
viktigste bidrag til den globale 
økonomien for å sikre god helse 
og nok mat til den voksende 
befolkningen. 

Næringen er lokalt forankret 
med et globalt perspektiv 
som gjør at den påvirkes av 
utviklingen i verdenssamfunnet. 
Salten har et ansvar for å levere 
og utnytte sitt potensial.

SAMSKAPING
Saltenkommunene skal 
ha en næringsplan for 
havbruk, og samarbeide om 
gjennomføringen av denne. 

De skal identifisere og 
kommunisere regionens pre 
som en interessant region for 
investorer og næringsaktører. 

De skal samarbeide om 
arealplaner på sjø og land. De 
skal samhandle om samferdsel 
og infrastruktur og om å 
utvikle gode rammevilkår 
for forskning, utdanning og 
sysselsetting. 

Kommunene i Salten skal 
samhandle om omdømme-
bygging som gir en tydelig og 
synlig nasjonal posisjon.

BÆREKRAFTIG
I Saltenkommunene skal havet 
dyrkes på en bærekraftig måte. 

Bærekraftig utvikling handler 
om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter 
til å dekke sine. Målene 
reflekterer de tre dimensjonene 
i bærekraftig utvikling: 
• Klima og miljø
• Økonomi
• Sosiale forhold

FNs bærekraftsmål gjelder for 
alle land i verden. Det betyr 
at bærekrafts målene vil ha 
innvirkning på norsk politikk.

 

2.2 Verdier

Eksempel på ulik vektlegging av disse dimensjonene. 
Kilde: Karlsen mfl., 2013/© Nofima

Eksempel på kriterier for bærekraftig utvikling av produksjon 
av oppdrettslaks. Noen er relevante for flere dimensjoner.
Kilde: Nofima, delvis basert på FAO, 1999; UN, 2001

Miljømessig 
bærekraft
- Material- og 
 ressursbruk 
- Naturmangfold 
- Sykdom 
- Rømming 
- Lus 
- Fiskevelferd 
- Klimagass-
 utslipp
- Produksjon 
- Vannbruk og 
 utslipp 
- Arealbruk

Økonomisk 
bærekraft 
- Lønnsomhet 
- Material- og 
 ressursbruk 
- Investeringer 
- Skatter og 
 avgifter 
- Energibruk

Sosial 
bærekraft
- Samfunns-
 utvikling og 
 nytte 
- Sysselsetting 
- Samfunns-
 aksept 
- Omdømme 
- Rettferdighet 
- Medvirkning 
- Konflikter 
- Arbeidsmiljø 
- Helse 
- Rettigheter

Institusjonell 
bærekraft
- Politisk 
 styring 
- Forvaltning 
- Legitimt 
 og effektivt 
 regime 
- Lover og 
 regelverk 
- Kontroll og 
 overvåkning 
- Kunnskap 
- Informasjon 
- Infrastruktur
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FNs bærekraftsmål
1:  Utrydde alle former for 
 fattigdom i hele verden
2:  Utrydde sult, oppnå 
 matsikkerhet og bedre 
 ernæring, og fremme 
 bærekraftig landbruk
3:  Sikre god helse og fremme 
 livskvalitet for alle, uansett 
 alder
4: Sikre inkluderende, 
 rettferdig og god utdanning 
 og fremme muligheter for 
 livslang læring for alle
5: Oppnå likestilling og styrke 
 jenters og kvinners stilling
6: Sikre bærekraftig 
 vannforvaltning og tilgang 
 til vann og gode 
 sanitærforhold for alle
7: Sikre tilgang til pålitelig, 
 bærekraftig og moderne 
 energi til en overkommelig 
 pris for alle
8: Fremme varig, inkluderende 
 og bærekraftig økonomisk 
 vekst, full sysselsetting og 
 anstendig arbeid for alle
9: Bygge solid infrastruktur, 
 fremme inkluderende og 

 bærekraftig industrialisering 
 og bidra til innovasjon
10: Redusere ulikhet i og 
 mellom land
11: Gjøre byer og bosettinger 
 inkluderende, trygge, 
 robuste og bærekraftige
12: Sikre bærekraftige 
 forbruks- og 
 produksjonsmønstre
13: Handle umiddelbart for å 
 bekjempe klimaendringene 
 og konsekvensene av dem*
14: Bevare og bruke hav og 
 marine ressurser på en 
 måte som fremmer 
 bærekraftig utvikling
15: Beskytte, gjenopprette og 
 fremme bærekraftig 
 bruk av økosystemer, sikre 
 bærekraftig skogforvaltning, 
 bekjempe ørkenspredning, 
 stanse og reversere 
 landforringelse samt stanse 
 tap av artsmangfold
16: Fremme fredelige og 
 inkluderende samfunn med 
 sikte på bærekraftig 
 utvikling, sørge for tilgang 
 til rettsvern for alle 

 og bygge velfungerende, 
 ansvarlige og inkluderende 
 institusjoner på alle nivåer
17: Styrke gjennomførings-
 midlene og fornye globale 
 partnerskap for 
 bærekraftig utvikling

For å oppnå en bærekraftig 
utvikling, må alle de tre 
bærekraftselementene 
være tilstede. Er ett av 
elementene fraværende, 
vakler bærekraften. I dagens 
havbruksnæring, er den 
økonomiske og sosiale 
bærekraften til stede, mens i 
den miljømessige er det fortsatt 
en del utfordringer. 

Lakselus og rømming er 
indikatorer for miljømessig 
bærekraft. Miljømessig 
bærekraft er den viktigste 
forutsetning for å regulere 
videre vekst.

• Sosial bærekraft
• Økonomisk bærekraft 
• Miljømessig bærekraft

Hovedmål med strategiplanen er å øke verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten. 

Delmål
1. Etablere en felles ressurs for å styrke tilrettelegging, forvaltning og utvikling av havbruk i Salten.
2. Tilrettelegge for utvikling av bærekraftig ressursutvikling og marin 
 bioøkonomi i Salten, og for å utvikle potensialet i ringvirkningene av denne.
3. Utvikle arealplaner for sjø og land.
4. Styrke og å påvirke utvikling og etablering av forskningsmiljøer 
 og utdanning på alle nivå innen havbruk.
5. Bygge opp kretsløpsbaserte produksjonsmodeller i et 
 samarbeid mellom havbruk og industri.
6. Markere Saltens posisjon som ledende havbruksregion sterkere, 
 ved hjelp av Bodø som en sterk og marin fylkeshovedstad. 

Disse delmålene danner utgangspunkt for hvert sitt strategiske målområde.

2.3 Målsetting

Samskaping

Ressursutnyttelse

Arealplanlegging

Bodø - Blå by

Økt fokus på forskning og utdanning

MÅL
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En spørreundersøkelse gjort 
av Kunnskapsparken i Bodø 
våren 2016 viser at ca. 74 % 
av kommunene i Nordland 
er i stor grad eller i svært 
stor grad positive til dagens 
oppdrettsvirksomhet.

Saltenkommunene ønsker økt 
verdiskaping og sysselsetting 
i havbruksnæringen, og vil 
legge til rette for dette. Med 
økt verdiskaping mener 
vi vekst i alle ledd i hele 
verdikjeden og i alle tilliggende 
næringer. Dette handler 
om å legge til rette for at 
næringsutøvere skal kunne øke 
og optimalisere verdiskapingen 
i sin kjernevirksomhet. Videre 
også å tilrettelegge for at 
kommunene skal være attraktiv 
for etableringer av leverandører 
til næringen, for å maksimere 
ringvirkninger. 

FHL (Fiskeri og havbruks-
næringens landsforening) 
uttrykker i rapporten Sjømat 
2025 at det er grunnlag for økt 
produksjon av laks og ørret 
slik at en i 2025 kan produsere 
2.7 millioner tonn i Norge. 
Saltens andel av dette i lys av 
at Salten i dag står for 8 % av 
produksjonen i Norge, vil være 
på 216 tusen tonn i 2025. I dag 
produserer vi i Salten 125 tusen 
tonn. Følger vi den samme 
rapportens estimat i forhold til 
antall sysselsatte direkte og 
indirekte i havbruksnæringen, 
vil det i Salten i 2025 være 
1800 personer ansatt 
direkte i havbruksnæringen, 
og 2720 personer i 
leverandørnæringene. 

Økt verdiskaping gir en verdi 
til samfunnet og kan komme 
ved kvalitativ utvikling, 
økt produksjonsvolum, økt 
foredlingsgrad eller i økte 
ringvirkninger. Dette henger 
oftest sammen.

Økt produksjonsvolum
Forutsetninger for økt volum i 
produksjonen er: 
• Nasjonale og internasjonale 
 rammebetingelser
• Klima
• Kompetanse
• Bærekraft
• Fôrtilgang
• Areal
• Kapital
• Fiskehelse
• Forvaltning
• Marked

Produksjonsvekst er en 
forutsetning for økte 
ringvirkninger. Det er vanskelig 
å gi målindikatorer på veksten, 
fordi havbruksnæring er 
konsesjonsbelagt, - og det 
er andre forvaltningsorgan 
enn kommunene som 
avgjør utvidelser og nye 
konsesjoner. Kommunene 
kan likevel tilrettelegge 
for areal og lokaliteter, og 
støtte konsesjonssøknader 
og søknader om utvidelser 
politisk. 

Skal havbruksnæringen 
utvikles, må oppdretterne 
få tilgang på mer egnede 
arealer i kystsonen. Sjøareal 
og landareal er en de mest 
sentrale betingelsene for 
vekst. Det er kommunenes 
kystsoneplanlegging som avgjør 
om en oppdretter får tilgang 
på areal. Tilgangen til egnede 
lokaliteter er også viktig for 
å kunne oppnå en optimal og 
bærekraftig drift. 

Regjeringen har i Stortings-
melding 16 (2014-2015) 
sagt at de vil starte en 
prosess for etablere 12 
produksjonsområder 
langs kysten og innføre 
en handlingsregel 
der miljøstatusen i 
produksjonsområdene 
avgjør produksjonsøkning. 

De vil benytte lakselus 
som en indikator ved 
kapasitetsøkninger. 
Denne inndelingen i 
produksjonsområder, vil 
sikre at veksten kommer der 
miljøsituasjonen tillater det. De 
vil knytte hver enkelt tillatelse 
til et fast produksjonsområde, 
noe som kan gi økt kapasitet 
gjennom nye tillatelser og 
økt MTB (Maksimal Tillatt 
Biomasse) på eksisterende 
tillatelser. 

Produksjonsområdet som er 
foreslått i vår del av kysten 
er: Helgeland og Salten ( med 
unntak av Skjerstadfjorden) 

Stmld 16 (2014-2015).: 
«Stortingsmeldingen for 
Havbruk» skal eventuelt 
vedtas i Stortinget høsten 
2016. I tillegg foreslår 
departementet et alternativ 
der Skjerstadfjorden unntas 
fra handlingsregelen, på grunn 
av dette områdets særlige 
beskaffenhet.

Nærings- og fiskeri-
departementet etablerer nå 
en fast ordning for forvaltning 
av vederlaget for ny kapasitet 
og øker inntektsgrunnlaget 
for kystkommuner med 
havbruksvirksomhet. 
I Stortingsmeldingen for 
Havbruk ble det vist til 
etableringen av en ordning 
som skulle gi en økt økonomisk 
overføring til kommuner med 
oppdrettsaktivitet. 

I Stortinget sin behandling av 
meldingen fattet Stortinget 
følgende vedtak: «Stortinget 
ber regjeringen, i forbindelse 
med statsbudsjettet for 
2016, legge frem forslag 
om et havbruksfond som 
skal fordele kommunenes 
og fylkeskommunenes 
inntekter fra vederlagene 

2.3.1 Hovedmål: Økt verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten.
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fra nye konsesjoner og vekst 
på eksisterende, samt legge 
frem en vurdering av de mest 
tjenlige fordelingsnøklene for 
å sikre en rimelig fordeling av 
inntektene til alle kommuner 
og fylkeskommuner med 
oppdrettsvirksomhet.»

Midlene skal fordeles mellom 
kommunene ut fra den enkelte 
kommunens andel av total 
lokalitetskapasitet (total MTB 
på lokalitetsnivå). 

Denne tildelingen er ment 
som en kompensasjon for 
arbeidet med å tilrettelegge 
for ny havbruksaktivitet i 
kommunen. Dette kan også 
være et insitament til å klarere 
nye og mer egnede lokaliteter 
på bekostning av mindre gode 
lokaliteter.

Det er enighet hos alle 
høringsinstanser om at store 
deler av vederlaget ved tildeling 
skal tilfalle kommunene. 
Stortinget har bestemt at 
80 prosent av vederlaget fra 
framtidige kapasitetstillatelser 
til lakse- og ørretoppdrett 
skal gå til kommunene og 
fylkeskommunene, fordelt 
gjennom et havbruksfond. 
Staten sin del på 20 prosent blir 
holdt utenfor fondet

I regjeringens forslag får 
kommunene 70 prosent 
av totalt vederlag, mens 
fylkeskommunene får 10 
prosent. Produksjonskapasitet 
på lokalitetane blir brukt som 
fordelingsnøkkel mellom 
kommunene og mellom 
fylkeskommunene. Delen til 
kommunene blir delt inn i 
to. Mesteparten blir fordelt 
likt mellom kommuner med 
oppdrettsvirksomhet. En 
mindre del blir fordelt mellom 
kommuner som har klarert 
nye lakseoppdrettslokaliteter 

siste to-årsperiode, med en 
øvre grense på 5 millioner 
kroner til ein enkeltkommune. 
Kommuner som prioriterer 
havbruk skal belønnes.

Økt foredlingsgrad - 
ringvirkninger
I dag blir en tredel av matfisken 
som produseres i Salten, 
slaktet i Salten. Bare 10 % av 
sløyd fisk blir videreforedlet i 
Salten. Ved å øke slaktevolumet 
og foredlingsgraden, 
økes verdiskapingen og 
sysselsettingsbehovet. 

Den teknologiske utviklingen 
innen slakting og foredling 
av laks resulterer i at 
produksjonslinjene blir stadig 
mer automatisert. Ved økt 
automatisering i slakteriene, 
vil både slaktekapasiteten 
og kompetansekravet til de 
ansatte øke. Økt sysselsetting 
vil komme i leverandørleddene 
– ringvirkningene av havbruks-
næringen vil kunne øke.

«Jeg mener at takket være 
lakselusa, skaper det boom i 
havbruksservice-segmentet. Jeg 
tror potensialet for havbruks-
servicebransjen vil være like 
stort som det man allerede har 
opplevd i oljeservicebransjen.

Bare på å håndtere lakselus 
alene, er så mye som 17-20 
ulike teknologier vokst frem. Det 
utvikles og det investeres. 

Hadde vi ikke hatt lakselusen 
hadde vi ikke sett en så stor 
innovasjon som vi ser nå. Jeg tror 
vi går inn i en fantastisk periode 
for leverandørindustrien.» 

Bjordal, Sparebank1

De store ringvirkningene vil 
komme i leverandørindustrien 
og i knoppskyting og etablering 
av ny teknologisk industri, 
kompetansebedrifter og 
innen fordeling. Kommunene 
kan styrke og utvikle de 
faktorene som gjør at det er 
interessant og attraktivt for 
leverandørindustrien å etablere 
seg i Salten. 

For å oppnå blå vekst må 
kommunene legge til rette for 
innovasjon og entreprenørskap, 
og også styrke og utvikle de 
faktorene som gjør at det blir 
attraktivt for folk å utdanne 
seg til søke sysselsetting og 
i havbruksnæringen i Salten. 
Dette vil kunne være å styrke 
samferdsel, infrastruktur, god 
fiber- og telefondekning og 
relevante utdanningsmuligheter 
og studieplasser. 

Det er også viktig at 
kommunene markerer 
seg som kommuner som 
vil ha næringsutvikling og 
legger til rette for dette, 
og som vil ha stort fokus 
på næringsetablering og 
gründervirksomhet. 

Dersom kommunene har 
vekstambisjoner, er det 
vesentlig at kommunene også 
avsetter og klargjør gode 
næringsarealer på land for å 
møte utvikling og etablering, og 
for å få vekst. 

Utvikling av arbeidsplasser i 
en kommune, vil få betydning 
for hele Salten uavhengig av 
hvilken kommune de ligger i.
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For å realisere visjon og 
mål, er det definert fem 
satsingsområder:

• SAMSKAPING
Kommunene skal samarbeide 
om å tilrettelegge for 
god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede 
næringer og om generell 
tilrettelegging av infrastruktur 
og kommunale tjenester i hele 
regionen. 

• RESSURSUTNYTTELSE
Kommunene skal ha en aktiv 
holdning til at de ressursene 
og naturgitte fortrinn regionen 
har, blir utnyttet optimalt utfra 
bærekraftparametre.

• AREALPLANLEGGING
Kommunene skal utarbeide 
arealplaner for sjø og land, som 
legger til rette for utvikling av 
næringens potensial.

• ØKT FOKUS PÅ FORSKNING 
 OG UTDANNING
Stimulere til forskning og 
utdanning som bidrar til 
bærekraftig vekst og som 
realiserer potensialet i 
synergiene mellom de 
havbaserte næringene. 
Kommunene skal ha som 
målsetning å utvikle og å støtte 
forskningsmiljø i regionen. 
De skal også utvikle og støtte 
utdanningsplaner innen alle 
ledd utfra næringens bestilling.

• BODØ 
 – DEN BLÅ BYEN I SALTEN
Kommunene skal i fellesskap 
jobbe for at Bodø som 
regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for 
havbruksutviklingen i Norge, 
slik at Bodø i større grad kan 
bidra til utvikling og vekst i hele 
Salten.

2.4 Strategiske satsingsområder

Dagens ledende posisjon som 
Norge har innen havbruk 
er bygd på samarbeid og 
kunnskaps- og erfaringsdeling. 
Nordland er det største 
oppdrettsfylket; både når det 
gjelder produksjon, volum 
og verdiskaping. Salten 
produserer 8 prosent av det 
totale volum i Norge. Skal vi øke 
verdiskapingen for Salten innen 
havbruk, står vi overfor både 
teknologiske, biologiske og 
politiske utfordringer. Vi ønsker 
en sunn strategi og en blå vekst 
for en grønn framtid

Et virkemiddel til denne 
måloppnåelsen er samskaping 
og samhandling kommunene 
mellom i Salten – og å dele 
erfaring og å snakke med én 
stemme.

Salten-kommunene skal 
ha en næringsplan for 

havbruk, og samarbeide om 
gjennomføringen av denne. 
De skal identifisere og 
kommunisere regionens pre 
som en interessant region for 
investorer og næringsaktører. 
De skal samarbeide om 
arealplaner på sjø og land, de 
skal samhandle om samferdsel 
og infrastruktur og om å 
utvikle gode rammevilkår 
for forskning, utdanning og 
sysselsetting. Kommunene i 
Salten skal jobbe sammen om 
omdømmebygging.

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal samarbeide 
om å tilrettelegge for 
god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede 
næringer og om generell 
tilrettelegging av infrastruktur 
og kommunale tjenester i hele 
regionen.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
Etablere en felles ressurs 
i Salten for å styrke 
tilrettelegging for bedre 
forvaltning og utvikling av 
havbruk i Salten, initiere og 
følge opp tiltak. Dette kan 
være å etablere et forpliktende 
samarbeid eller partnerskap 
som f. eks. et IKS Havbruk 
Salten eller en felles seksjon 
Havbruk Salten. 

Der alle kommunene er 
eiere, ansette et team på 
3–4 personer som skal 
jobbe med utredning, 
tilrettelegging, prosjektarbeid, 
næringsutvikling og innovasjon, 
omdømmebygging og 
forvaltning av havbruk i Salten. 
De kan også påta seg oppgaver 
som å drifte nettverk og 
dialogmøter.

2.4.1 Samskaping
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Eksempler på arbeidsoppgaver 
som en slik felles ressurs kan 
jobbe med:
a) Utarbeide og gjennomføre 
 handlingsplaner for strategi 
 og næringsutvikling
b) Drifte nettverk som f. eks: 
 algenettverk, slamnettverk
c) Prosjekt «Foresight 
 2030–Salten» en utredning 
 om produksjonsøkning 
 og sysselsetting og 
 kompetansebehov: 
 • Oversikt over aktører innen 
  marin bioøkonomi i Salten 
  og deres verdiskapings-
  potensial i 2030
 • Hva hemmer og hva 
  fremmer veksten for 
  aktørene 
 • Innen hvilke segment har 
  regionene potensial for 
  vekst
 • Ringvirkninger – synergier 
  mot andre næringer
 • Nye aktører som kan bidra 
  til vekst for marin 
  bioøkonomi i Salten og 
  hva er deres potensial
d) Etablere en samarbeids-
 plattform for næringsliv,
 finans, forskning, Nord 
 universitet, teknologi,
 utdanning og forvaltning
e) Generell næringsutvikling og 
 støtte funksjoner for 
 gründere innen havbruk og 
 marin bioøkonomi.
f) Etablere samarbeids-
 plattform mellom havbruk 
 og prosessindustri (sirkulær 
 økonomi)
g) Omdømmebygging
h) Samordne arealtilgangen 
 på land, og gjøre regionen 
 attraktiv for etablering av 
 leverandørindustrien
i) Samarbeid om samferdsel 
 og infrastruktur
j) Arrangere regionale, 
 nasjonale og internasjonale 
 konferanser

«Bioøkonomi – Ren energi – 
Havrommet – Helse – Kreative 
næringer - Smarte byer

Disse seks områdene er 
områder hvor Norge har klare 
konkurransefortrinn og de er 
også svar på de utfordringene 
som verden allerede har definert 
med FNs bærekraftsmål.»

Anita Krohn Traaseth, 
administrerende direktør i 
Innovasjon Norge.

2.4.2 Ressursutnyttelse

Salten-kommunene skal ha en 
aktiv holdning til og stimulere 
til at havressursene kan dyrkes, 
høstes og prosessert på en 
optimal og bærekraftig måte. 
Med sine store naturgitte 
fortrinn, er det viktig at 
ressursene og potensialet i 
Salten blir forvaltet best mulig 
slik at dette bidrar til den lokale 
og globale økonomien. 

Salten må legge til rette for at 
råvarene som dyrkes i Salten 
også blir foredlet i Salten. 
Dette kan utvikles i et samspill 
på tvers av sektorer og fag, 
mellom teknologi og biologi, 
forskning og finansieringsmiljø. 
Det er viktig at kommunene 
stimulerer til dette samspillet 
og er tydelig på sin rolle som 
tilrettelegger politisk og 
forvaltningsmessig.

Salten skal ta sin rolle i 
utviklingen av den nasjonale 
marine bioøkonomien. Marin 
bioøkonomi er produksjon av 
fornybare biologiske ressurser 
og deres konvertering til mat, 
fôr, helseformål, materialer 

og energi. Visjonen for 
bioøkonomien er totalutnyttelse 
av alt biologisk råstoff i 
sirkulære kretsløp. En godt 
utviklet bioøkonomi er viktig for 
framtidens lavutslippssamfunn 
og bærekraftig verdiskaping. 
Den baserer seg på effektiv 
produksjon, utnyttelse 
og foredling av fornybare 
biologiske ressurser. Det er 
viktig å skape lønnsomhet i den 
volumbasert produksjonen, 
som i første rekke vil være 
råvarer for fôranvendelse. 

Tre hovedområder peker 
seg ut her: 
1) sikre ilandføring og 
 bruk av alt restråstoff fra 
 hvitfisksektoren
2) høsting av nye arter på lavere 
 trofiske nivå, som f.eks. 
 mikro- og makroalger 
3) produksjon av nye fôrråvarer 
 som mikro- og makroalger

Restråstoff fra havbruk og 
fiskeri er en ressurs som i dag 
ikke blir utnyttet, men som 
har en stor verdi og et stort 
potensial. Dette utfordrer til et 
teknologisamarbeid på tvers 
av næringene, og på tvers 
av de blå næringene, for å 
kartlegge og utprøve metoder 
og prosesser for utvikling av 
nye sluttprodukter i form av 
biogass, gjødselprodukter og 
fôrprodukter. 

Salten har stor tilgang på 
fornybare biologiske ressurser. 
Kommunene bør støtte og 
stimulere til prosjekter som 
kan gi økt produksjon, høsting 
og ressursutnyttelse. Gjennom 
finansiering, etablering av 
møteplasser og rådgivning 
kan det legges til rette for at 
nye partnere finner hverandre, 
samarbeider og skaper nye 
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handlingsmønstre, verdikjeder 
og produkter. 

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal ha en aktiv 
holdning til at de ressursene og 
naturgitte fortrinn regionen 
har, blir utnyttet optimalt utfra 
bærekraftparametre.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
• Tilrettelegge for utvikling av 
 bærekraftig ressursutvikling 
 og marin bioøkonomi i Salten, 
 og tilrettelegge for å utvikle 
 potensialet og 
 ringvirkningene av denne.

• Støtte dette politisk og 
 stimulere til tiltak både 
 gjennom forvaltning og 
 økonomisk:
 a) Optimal utnyttelse av 
  eksisterende lokaliteter 
  innen havbruk.

 b) Utvikle alle ledd i 
  verdikjeden.
 c) Legge til rette for økt 
  «postsmolt-produksjon».
  Utnyttelse av eksisterende 
  lokaliteter.
 d) Restråstoff som ressurs 
  for nye, kommersielle 
  produkter.
 e) Legge til rette for og 
  stimulere til mer slakting 
  og videreforedling; areal,
  vannkvalitet, samferdsel, 
  infrastruktur, kraft.
 f) Bidra til dyrking, utredning 
  og raffinering av alger
 g) Dyrking og produksjon av 
  nye fôrråvarer.
 h) Kretsløpsbaserte 
  produksjonsmodeller.

• Avklare ressurspotensialet 
 og muligheter for økt 
 utnyttelse av slam fra 
 settefiskproduksjon og 
 havbruk som råstoff i nye 

 kommersielle produkter; 
 kretsløpsbaserte 
 tilnærminger mellom 
 bionæring og prosessindustri 
 i Salten.

Marin bioøkonomi er 
produksjon av fornybar 
marine biologiske ressurser 
og deres konvertering til for 
eksempel mat, fór og bioenergi. 
Bioøkonomien kan sees på 
som et velfungerende samspill 
mellom samfunn og biosfære. 
Premisset for en satsing på 
bioøkonomi er at dyrking 
og høsting av biomasse fra 
havet må være bærekraftig, 
både sosialt, økonomisk og 
miljømessig. 

Dette er også det bærende 
prinsipp i OECD for fremtidens 
globale økonomi. Regjeringens 
bioøkonomistrategi legges 

Lavtrofisk havbruk - kunnskap om produksjon av tang og tare
Marin biomasse til mat, fôr, energi og nye biomarine næringer

Fordelene er mange. Tang og tare trenger verken gjødsel eller ferskvann. Istedenfor 
bruker den noe det fins masse av: Sol og saltvann. I tillegg binder tangen og taren 
viktige næringssalt fra landbruk og oppdrett. En studie viser at hvis tangplantasjer 
dekker ni prosent av havbunnen, kan de produsere nok biodrivstoff til å erstatte hele 
dages behov for fossil energi. Samtidig ville disse tangplantasjene fjerne nesten all 
dagens utslipp av karbondioksid, ifølge «Negative Carbon via Ocean Afforestation» fra 
2012.

Likevel innrømmer forskerne at det er vanskelig: Å plante slike tang- og tareskoger 
ville kreve like mye innsats som det var å lande på månen, men det ville være både 
billigere og antageligvis en mye bedre investering, ifølge forskerne. Men allerede nå 
kan tangen bli viktig for kloden på en annen måte – som mat.

Zoe Christiansen, importør og håpefull leverandør av matvarer av tang, er en av 
mange som ser muligheter i tangen. Norsk tangindustri kan vokse til å bli verdt hele 
40 milliarder kroner årlig i 2050, ifølge Sintef.

«Mange ser etter noe som kan være den nye norske råvaren etter oljen. Tang er 
bærekraftig, supersunn, det er den perfekte råvaren,» sier Zoe Christiansen.

NRK 2016

Tare som industriråstoff
- Tare kan produsere mange ganger
 mer biomasse per arealenhet enn 
 det de mest produktive vekstene på 
 land kan oppnå på den beste jorda
- Ett hektar tare produserer: 15 tonn 
 karbohydrater, 4 tonn proteiner, 
 drivverdige mengder fosfor 
 og kalium
- Tare kan binde 66 tonn CO2 årlig
- Tare krever ikke: ferskvann, 
 sprøytemidler, kunstgjødsel 
 eller matjord
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Biprodukter fra næringen må 
ytterlige utvikles gjennom 
sirkulære verdikjeder der det 
som er sett på som avfall kan 
bli en ressurs i ny produksjon. 
Det handler både om å 
redusere belastning på miljøet 
og nyttiggjøre de ressursene 
som eksisterer på best mulig 
måte. 

Settefiskanleggene i 
regionen har arbeidet for å 
kunne nyttiggjøre slam fra 
produksjon på en god måte 
for å unngå overgjødsling av 
lokale resipienter. Eksempel 
på løsninger kan være lokal 
produksjon av biogass og 
jordforbedring / kompostering 
som i dag gjennomføres av IRIS 
Salten. 

Et annet eksempel er 
hos Norcem som løser 
avfallsproblem på en god måte, 
men samtidig nyttiggjøres ikke 
f.eks. fosforverdien i slammet. 
Det er globalt forventet en 

fosformangel og potensielt 
kan denne verdien hentes fra 
landbaserte anlegg. I fremtiden 
kan dette også være aktuelt for 
sjøbasert produksjon gjennom 
oppsamling av organisk 
materiale eller multitrofisk 
akvakultur.

Et tredje eksempel som kan 
nevnes er prosjektet som Meløy 
Utvikling har initiert, der det 
spesifikt utredes muligheten 
for å produsere biogass basert 
på fiskeslam til Yara sin 
gjødselfabrikk i Glomfjord. 

Videre, i samarbeid med 
Nordlandsforskning og 
i samråd med Salten 
Havbrukspark, NIBIO og 
IRIS, skal det vurderes om 
biorestene fra et eventuelt 
biogassanlegg kan oppgraderes 
til høyverdig gjødsel eller fôr for 
å få utnyttet det høye innholdet 
av næringsstoffer i biorest, 
spesielt fosfor. 

2.4.3 Arealplanlegging

En av de mest sentrale 
betingelsene for vekst er 
tilgang på areal. Det er i 
hovedsak kystkommunenes 
arealplanlegging som avgjør 
denne tilgangen. Det er derfor 
viktig å avklare hvilke områder 
som er egnet til havbruk og 
hvilke områder som ikke bør 
anvendes.

I en undersøkelse (Hersoug 
2014) sier 63 prosent av 
de spurte informantene i 
matfiskselskapene at den 
viktigste utfordringen for deres 
bedrift i dag er tilgangen på 
gode lokaliteter. For å oppnå en 
framtidig vekst på 4-5 prosent 
årlig, oppgir 66 prosent at de 
vil trenge flere lokaliteter, og 
54 prosent at de vil trenge 
bedre lokaliteter. Det er 
åpenbart at lokalitetstilgangen 
er en vesentlig utfordring 
for utviklingen av 
havbruksnæringen. 

For første gang er tørket fiskeslam utnyttet som brensel i industrien
Testen ved Norcems fabrikk i Kjøpsvik viser at fiskeslam kan utnyttes som energiressurs framfor å ende i sjøen.

Nyheter 03.06.2016 - Av pressemelding

Rundt 40 tonn tørket slam har de siste ukene blitt benyttet som brensel i sementovnen til Norcems fabrikk i Kjøpsvik, Nordland. 
Fiskeslammet består av fiskeekskrementer og fôr-rester samlet opp fra lukkede anlegg for settefisk.

- Det var en liten test for oss, men et viktig skritt for både oss og oppdrettsnæringen. Norcem ønsker å erstatte mest mulig av 
kullet som brensel med biomasse, og med tanke på den størrelse oppdrettsnæringen har er det store mengder energi som 
nå går til spille. Mange steder kan et slikt slam utgjøre en lokal forurensing i sjøen, sier Klaus Hvassing, fabrikksjef i Norcem 
Kjøpsvik.

Det stilles stadig strengere krav til oppdrettsbransjen for håndtering av avfall, og Norcem har tidligere sagt tydelig fra til 
bransjen om at slammet er en ressurs på avveie. Nå har innovative og fremtidsrettede smoltprodusenter tatt tak i utfordringen, 
og flere aktører har vært i kontakt med Norcem for å se på muligheter for å finne gode løsninger. En stor fordel med denne 
sluttbehandlingen av slammet er at sementproduksjonen pågår for fullt gjennom hele året. Det er dermed ikke nødvendig for 
oppdretterne å planlegge med mellomlagring av avfallet fram til det kan utnyttes som energi.

- Vi har på forhånd gjort studier på hva slammet inneholder, og vi er i dialog med flere aktører for å finne ut hva som skal til 
for at slammet skal bli et enda mer effektivt brensel. Vi har begynt med slam fra settefiskanlegg for å bygge erfaringer med 
dette avfallet. Hvert tonn tørket fiskeslam vil erstatte 400–500 kg kull, opplyser Per Brevik, direktør for alternativt brensel og 
bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, et internasjonalt sementselskap som Norcem er en del av.

- Vi jobber nå videre med løsninger for effektiv transport av slam fra oppdretter fram til sementfabrikken og interne 
håndteringsløsninger i Kjøpsvik for å industrialisere utnyttelsen av denne avfallsstrømmen, sier Per Brevik.

– Er det noe som kan kalles et grønt skifte, så er det vel dette!
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Samtidig viser undersøkelsen 
at tilgangen på lokaliteter ikke 
er mangel på fysisk plass, men 
hva politikere og samfunnet 
tillater. Et vesentlig forhold som 
påvirker næringens arealbehov 
er tiltak for bekjempelse av 
sykdom og luseforebygging. 
Smittesoner mellom anlegg, vil 
øke arealbehovet. 

Alle produksjonstillatelsene 
vi har i Norge er utnyttet. 
Det er viktig å skape økt 
næringsaktivitet langs kysten. 
Laksenæringa er den næringa 
som har det største potensialet 
framover. Næringen produserer 
en fornybar ressurs som bør 
ivaretas slik at den og næringen 
kan vokse.

Nordland er det fylket i Norge 
som produserer mest laks, men 
Nordland er fylket med lavest 
produksjon i forhold til sjøareal. 
For å utvikle næringen må vi 
utrede mulighetene til å kunne 
ta i bruk nye arealer. 

I Nordland utnytter vi minst- og 
har mest å gå på.

Det er nå tatt en rekke 
initiativ til å etablere 
interkommunale arealplaner. 
I flere av disse initiativene har 
fylkeskommunen spilt en viktig 
rolle. En bedre samordning av 
arealplaner og andre fellestiltak 
mellom kommuner anses å bli 
enda viktigere i fremtiden. 

Bedriftene er større og 
større områder må sees i 
sammenheng. Regjeringen 
vil starte en prosess 
for å dele kysten inn i 
produksjonsområder og 
innføre en handlingsregel 
der miljøstatusen i 
produksjonsområdene avgjør 

produksjonsøkning. Her er 
regjeringens forslag som 
nevnt å dele kysten inn i 12 
produksjonsområder, hvor 
Salten og Helgeland utgjør 
ett område,- med unntak av 
Skjerstadfjorden som vil være 
et eget område. 

I planområdet ligger også 
Beiarfjorden som er en nasjonal 
laksefjord. Det er viktig å ta 
hensyn til denne for å sikre 
trygg, lusefrie transportkorridor 
for smolt og villlaks.

For å få en rask og stabil vekst, 
er det viktig å avklare og sette 
av og utvikle godt næringsareal 

på land. Dersom fisken kan 
holdes lengre på land før den 
settes ut på sjølokaliteter, vil 
produksjonen økes betydelig. 
Ved å produsere større smolt, 
f.eks. opp til 300 gram før 
utsett på sjølokaliteter, vil 
produksjonen øke med 8-10 %. I 
tillegg vil dette minske risikoen 
for luspåslag. Det er også 
mulig å produsere enda større 
smolt, noe som vil kunne øke 
det positive vekstpotensialet og 
ytterligere øke miljøgevinsten. 

Ved å tilrettelegge for økt 
arealbruk, kan en unngå 
sykdom, som igjen medfører en 
mulig øking av produksjonen. 
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Dette vil kunne få stor 
økonomisk betydning, og 
være med på å videreutvikle 
næringen. Det er viktig for både 
arealplaner på sjø og land at 
dette arbeidet intensiveres. 

Næringen utvikler seg raskt, 
og forvaltningen bør ikke være 
hemmende for utviklingen.

Mål for satsingsområdet
Utvikle arealplaner på sjø og 
land i kommunene i Salten, 
slik at tilgjengelig areal blir 
synliggjort, og at en kan lage en 
felles framstilling av disse.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
Kommunene skal samordne 
sine arealplaner og bidra 
til at det kan utarbeides en 
felles framstilling av disse, 
som legger til rette for en 
bærekraftig utvikling av 
næringens potensial.
 a) Danne grunnlag for 
  utarbeidelse av arealplaner 
  for kystsonen i Salten, som 
  er et viktig redskap for å 
  skape en bærekraftig vekst i 
  næringen. Herunder også 
  i eksponerte områder med 
  tanke på ny teknologi innen 
  havbruk

 b) Avklare og sette av arealer 
  på land for ytterligere å 
  utvikle havbruk i Salten

 c) Partsavklaringer 

 d) Interesseavklaringer

2.4.4 Økt fokus på 
forskning og utdanning

Nordland er Norges 
største havbruksfylke, 
med størst produksjon og 
størst verdiskaping. Det 
satses i dag nasjonalt og 
internasjonalt store summer 
på forskningsprogram og på 
forskningsmiljø innen denne 
næringen. De største miljøene 
innen denne forskningen ligger 
ikke i Nordland. 

Havbruk er en kunnskapsbasert 
næring med enorme utviklings-
potensialer. Det bør være et 
viktig satsingsområde for 
Salten å trekke til seg mer 
av dette miljøet og disse 
ressursene, og påvirke til at 
Salten får sin del av de store 
forskningsprogrammene. 

Det er også viktig å styrke 
utdanning på alle nivå innen 
havbruk i Salten. Dette vil 
kreve innsats på alle plan 
i utdanningskjeden fra 
barnehager, grunnskole, 
videregående skoler og 
universitet/fagskoler. Dette 
handler i stor grad om å 
bevisstgjøre barn og ungdom 
om de mulighetene som ligger i 
havbruksnæringen.

Styrke og å påvirke utvikling og 
etablering av forskningsmiljøer 
og utdanning på alle nivå innen 
havbruk i Saltenregionen. Vi 
ønsker en blå kunnskap for en 
bærekraftig framtid.

Mål for satsingsområdet
Kommunene skal stimulere 
til forskning og utdanning 
som bidrar til bærekraftig 
vekst og som realiserer 

potensialet i synergiene mellom 
de havbaserte næringer. 
Kommunene skal sette 
fokus på å utvikle og å støtte 
forskningsmiljø i regionen. 
De skal også utvikle og støtte 
utdanningsplaner innen alle 
ledd utfra næringens bestilling

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
a) Styrke forsknings-
 institusjoner politisk og 
 økonomisk

b) Styrke havbruksutdanningen 
 på alle nivå i Salten – i  
 barnehager, grunnskole,  
 videregående og universitet. 
 Her er det viktig å få til 
 et godt samarbeid mellom
 Nordland fylkeskommune og 
 kommunene

c) Utdanning på 
 næringslivets behov

«Jeg mener mulighetene for vekst i Nordland fylke er spesielt store. 
Vi må først og fremst ta i bruk sjøareal der det finnes. Det vil utløse et 
betydelig potensial. Nordland er fylket med lavest produksjon i forhold 
til sjøareal. Jeg tror veksten er mulig selv med utfordringene næringen 
har i dag, men mener at da må forvaltningen endres. Det må være 
områdebasert forvaltning basert på reelt smittepress.»

Inge Berg, adm.dir., Nordlaks

«I kystsonen bør det planlegges for større områder. 
Kommunene er enkeltvis for små til dette. Løsningen kan 
være interkommunalt samarbeid, men erfaringene så 
langt tyder på at disse samarbeidsprosjektene ikke har 
klart å komme fram med ferdige planer innen rimelig 
tid»

Havbruk i samfunnet, Nofima 2015
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2.4.5 Bodø
– den blå byen i Salten

Enhver region trenger et 
sterkest mulig sentrum og en 
by som er så stor og kraftfull at 
den også styrker naboene. En 
by bør har kvaliteter som øker 
attraktiviteten til hele regionen- 
inkludert alle andre tettsteder 
og bygder. 

Det foregår en sentralisering. 
De regionene og stedene som 
overlever vil være de som kan 
gjøre seg attraktive for ungdom, 
arbeidsinnvandring og tilgang 
på nasjonal og internasjonal 
kompetanse, og som disse 
ønsker å bosette seg i og å 

jobbe i. Bodø kan bidra til å 
markere Saltenregionens 
posisjon som ledende 
havbruksregion sterkere, ved 
hjelp av å være en sterk og 
marin fylkeshovedstad. All 
vekst i Bodø vil skape vekst for 
hele Salten. Bodø kommune 
vil måtte prioritere - og ta et 
særlig ansvar.
 
Mål for satsingsområdet
Kommunene skal i fellesskap 
jobbe for at Bodø som 
regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for 
havbruksutviklingen i Norge.

Strategiske grep og 
gjennomføring av disse
a) Etablere seg som 
 arrangørby for nasjonale 
 og internasjonale havbruks-
 konferanser, både årlige og 
 store enkeltkonferanser 
 (f.eks. den årlige konferansen 
 i det europeiske felles-
 programmet «JPI OCEANS», 
 som Norge er initiativtaker til 
 og sentral i)
b) Delta aktivt i det nasjonale 
 nettverket «Storby Marine»
c) Ha fokus på og å videreutvikle 
 Bodø som transport-
 knutepunkt
d) Bli en kunnskaps- 
 og kompetanseby for 
 havbruksnæringen

d) Ta i bruk visningsanlegg i 
 Salten på alle utdanningsnivå 
 (f.eks. som et tilbud til den 
 kulturelle skolesekken, 
 den naturlige skolesekken, 
 praksis og Newton-rom)

e) Politikerne i Salten skal
 arbeide for at det etableres 
 «Blå veterinærutdanning» 
 ved Nord Universitet

f) Etablere traineeordninger

g) Videreføre plattformen NCEA 
 (Norwegian Center of 
 Expertice Aquaculture) for 
 næringsliv, finans, forskning, 
 utdanning og forvaltning

h) Etablere næringsrettede 
 PH.D, ved Nord Universitet

i) Etablere eller delta i 
 etablering av «blått 
 kompetansesenter»

j) Se på finansieringsmulighet 
 for klynger og samarbeid for 
 å realisere økt verdiskaping. 
 Innovasjonsprosjekt i 
 næringslivet

k) Styrke samarbeidet mellom 
 næringen og kommunene 
 for å opprette flere 
 lærlingeplasser

En bred og samlet og 
godt forankret strategi 
for FOU og innovasjon for 
havbruksnæringen, vil 
stimulere til forskning, 
utvikling og innovasjon som 
bidrar til bærekraftig vekst 
og som realiserer potensialet 
i synergiene mellom de 
havbaserte næringer. Skape 
helhetlig tenking rundt 
satsingen på FOU og innovasjon, 
gjennom å koble myndigheter, 
virkemiddelapparatet, 
næringsliv, organisasjoner 
og forskningsmiljø nærmere 
sammen.

Se havnæringene i sammenheng, 
identifisere synergier, mellom 
disse og peke på kunnskapsbehov 
i hele verdikjeden fra forskning til 
kommersialisering (maritim 21).

Horizon 2020, et EU program 
for forskning på 75 milliarder 
euro mot 2021 - kun 1,87 % av 
utlysningen gikk til Norge.
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Havrommet er et strategisk 
mulighetsområde. Gjennom 
maritime næringer, havbruks-
næringen og andre blå 
næringer vil havet være 
drivkraften i omstillingen i 
Norge. Politikerne må vise 
handlingsvilje og å våge å satse. 
Tør politikerne å satse, har 
Norge og Salten mulighet til å 
befeste seg som en stormakt på 
havet og få økt verdiskaping og 
sysselsetting i regionen.

I Salten er visjonen «SALTEN 
BEST PÅ HAVBRUK». Dette 
innebærer å være best 
på investering- best på 
sysselsetting og best å kjøpe 
produkter fra. 

Havbruksnæringen er 
en framtidsnæring med 
stadig nye muligheter og 
utfordringer. Utviklingen går 
fort- og forvaltningen må være 
like rask. Det er viktig å ta 
langsiktige strategiske grep 

og gjennomføre disse. Utvikle 
gode handlingsplaner og vise 
mot og vilje til handling. Det er 
viktig å gjøre regionen attraktiv 
for investorer, arbeidstakere 
og næringsutøvere innen 
havbruksnæringen og 
leverandørindustrien. 

For å bli attraktiv for aktørene, 
kreves et raskere, enklere og 
mer forutsigbar forvaltning og 
økonomisk vilje til å prioritere 
og å investere.

Hva kreves av kommunale regionale myndigheter og 
hvordan kan disse bidra?

3. Strategiske grep

Foto: Donna Adenine - freeimages.com/photo/kelp-1369335
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4. Vedlegg

Vi har i Nordland en jevn 
vekstkurve, noe som indikerer 
god fiskehelse og en positiv 
sykdomshistorie.

Sjømatproduksjonen har 
vært og vil være en av Norges 
viktigste bidrag til den globale 
økonomien for å sikre god helse 
og nok mat til den voksende 
befolkning.

Nordland er det største 
oppdrettsfylket i Norge. Det er 

i hovedsak oppdrett av laks og 
ørret som utgjør produksjonen 
og verdiskapingen i fylket innen 
havbruk. Saltenregionen har 
naturgitte fortrinn og store 
havområder som gjør regionen 
godt egnet til å drive produksjon 
av mat i havet. Næringen er 
godt lokalt forankret og er med 
på å utvikle gode lokalsamfunn 
i regionen. Hele verdikjeden 
innen havbruksnæringen, er til 
stede i Salten. 

De fleste selskapene driver 
sin virksomhet enten som en 
vertikalintegrert virksomhet 
eller så har de drift inne flere 
av kjernevirksomhetene i 
næringen. 

I Salten er dette fordelt slik 
på følgende selskap per våren 
2016:

I 2015 produserte havbruksaktørene i Salten 58 millioner smolt. Ca. 50 prosent av dette ble satt ut 
i matfiskanlegg i Salten, som ble til 125 millioner kilo matfisk. Det ble slaktet 40 millioner kilo laks 
fordelt på regionens to slakterier, og det ble videreforedlet 4 millioner kilo sløyd laks.

Ståsted i dag 
- fra settefisk til ferdige produkter

Stamfisk Settefisk Matfisk Slakting Foredling Salg/Distribusjon

Salten Stamfisk Salten Smolt Salten Aqua Salten N 950 Salten Laks Polar Quality

Nordnorsk Stamfisk Cermaq Gifas Cermaq MaxMAt  

Marine Harvest Sisomar Gigante Havbruk    

 Sundsfjord Smolt Wenberg Fiskeoppdrett    

 Nordlaks (Smolten) Edelfarm    

 Nordland Akva Cermaq    

 Marine Harvest Nordnorsk Stamfisk    

  Lofoten Sjøprodukter    

  Nova Sea    

  Marine Harvest    
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Avl/stamfisk 
I Salten produserers det 
stamfisk ved tre anlegg. 
Disse produserer nok rogn 
til å kunne forsyne hele Nord 
Norge. Det er seks personer 
direkte sysselsatt inne avl og 
stamfiskproduksjon.

Settefisk
58 millioner laksesmolt blir 
produsert i Salten .- Bare 
halvparten av dette blir satt 
ut til produksjon i havet i 
regionen, - halvparten blir 
eksportert ut av Salten. For å 
øke verdiskaping i regionen, bør 
egenprodusert smolt settes ut 
i egen region. For at dette skal 
kunne skje må arealtilgangen 
avklares. Det er 119 direkte 
sysselsatte med produksjon av 
settefisk i Salten. 

Matfisk
Av smolten som settes ut i 
Salten, produseres det 125 
millioner kilo matfisk. Dette 
innebærer en snittvekt på 
fire kilo. Dersom all smolt 
i regionen hadde blitt satt 
ut i regionene og ført fram 
til samme snitt slaktevekt,- 
ville matfiskproduksjonen i 
Salten vært på 232 millioner 
kilo årlig. Dette uten å øke 
produksjonskapasiteten 
på land. Skal dette 
kunne gjennomføres må 
arealtilgangen avklares. 

Videre vil det være 
nødvendig å se på alternative 
utsettregimer og nye 
teknologiske driftsformer. Det 
er 259 direkte sysselsatte med 
matfiskproduksjon i Salten

Slakting
Det er to slakterier i Salten. På 
disse slaktes det 40 millioner 
kilo årlig. Det utgjør ca en 
tredel av matfisken produsert i 
regionen. Det planlegges å øke 
slakterikapasitet i regionen. 

Slakterier er arbeidsintensive 
og skaper stor sysselsetting. 
Målet bør være å slakte 
maksimalt av den matfisken 
som produseres i regionen. 
Utfordringer med dette 
er logistikkløsninger 
og veistandard. Det er 
store mengder som skal 
transporteres ut fra 
slakteriene. I dag fraktes stort 
sett alt med vogntog. 

Økes slakterikapasiteten 
slik at regionen slakter all 
matfisk som produseres i 
dag, vil dette utgjøre ca 30-35 
vogntog pr. arbeidsdag året 
rundt. Det er avgjørende at 
logistikkløsninger prioriteres – 
slik som tilføringsveier til E6 og 
oppgradering av E6. Videre bør 
alternative logistikkløsninger 
utredes. Målet på sikt er å 
øke totalproduksjonen i hele 
regionen i alle ledd,- og da 
vil logistikk og samferdsel bli 
avgjørende. 

Nye transportløsninger og 
direkte flyruter fra regionen til 
voksende markeder i Asia bør 
utredes. Det er i dag 68 direkte 
sysselsatte i slakteri i Salten, 
men dette vil økes ved den 
planlagte slakteriutbyggingen.

Foredling
10 prosent av sløyd laks blir 
videreforedlet i regionen. Det 
er to bedrifter som driver 
foredling, og markedet er 
innenlands. Det er utfordringer 
i form av handelshindringer 
som er hovedgrunnen til at 
produktene ikke eksporteres 
til utlandet. Det å politisk jobbe 
mot å å løse dette er vesentlig 
for å øke videreforedling i 
Salten. Økt foredling vil gi mer 
overskuddsprodukter som kan 
tas inn i en ny næringskjede, og 
gi ny og økt verdiskaping. Det 
er 70 direkte sysselsatte med 
foredling av laks i Salten.

Salg / distribusjon
Det er ett eksportfirma i 
Salten. Dette eksporterte ca. 
21 000 tonn og omsatte for ca. 
900 millioner kroner i 2015. 
Selskapet kjøper ca. 50 prosent 
laks som er produsert i Salten 
og 50 prosent fra selskaper 
som driver havbruk utenfor 
regionen. Det er 8 mennesker 
ansatt i selskapet, som jobber 
med salg, markedsføring og 
distribusjon.

Direkte sysselsatte i havbruks-
næringen i Salten i 2015 er 
fordelt slik i verdikjeden:

Stamfisk 6
Settefisk 119
Matfisk 259
Slakting 68
Foredling 70
Salg 8
totalt direkte sysselsatt 530

For hvert årsverk som skapes 
av aktivitetene i havbruksbasert 

Verdikjede/kjerneaktivitet
Salten har en komplett verdikjede innen havbruk.
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verdikjede skapes det 
1,42 årsverk i det øvrige 
næringslivet. (Kilde SINTEF). 
– og dette estimatet ser slik 
ut for Salten, i tillegg kommer 
aktivitet innen offentlig sektor 
og FOU:

direkte sysselsatte 530
indirekte sysselsatte 778
offentlig sektor 25
FOU 173
totalt 1506

Forskning og utdanning 
fordeler seg på disse:
• Nord Universitet (NU) -
 Fakultet for biovitenskap og 
 akvakultur (FBA). 106 
 ansatte, fordelt på 
 akademiske, tekniske og 
 administrative stillinger. 
 20 pH. D.-studenter.

• Salmon Center - 
 Visningssenter for havbruks-
 næringen. Intensjon om å 
 informere om havbruks-
 næringen. Spesielt opplegg 
 for barn og unge. 
 Fire ansatte.

• NIBIO - Kompetanse på 
 kystøkologi, med vekt på 
 akvatisk plantedyrking. 
 Først og fremst omfatter 
 dette dyrking av alger, men 
 også andre akvatiske planter. 
 Åtte ansatte.

• Gildeskål Forsøksstasjon 
 10 mil sør for Bodø. 
 Internasjonalt og nasjonalt 
 ledende FoU stasjon for 
 biologiske og teknologiske 
 forsøk i sjøbasert oppdrett. 
 Gode lokaliteter, lang 
 erfaring som forsøksvert for 
 fôrindustri. Småskala og 
 storskala med god kapasitet. 
 ti ansatte + en lærling.

• Labora - Laboratoriekapasitet 
 og omfattende kompetanse 
 innenfor næringsmiddel-
 kvalitet og analyser. 

 Lang erfaring som 
 samarbeidspartner 
 for industri og regionale 
 oppdrettsaktører. 19 ansatte 

• NCE Aquaculture - Nasjonalt 
 ekspertsenter innen havbruk 
 i Norge. Samarbeids-
 partnerne består av bedrifter, 
 som til sammen dekker 
 hele næringskjeden innenfor 
 akvakultur. Fire ansatte.

• Salten Havbrukspark - 
 Samler aktører innen 
 havbruksnæringen i en 
 næringsklynge. Jobber blant 
 annet med slamproblematikk 
 for settefiskanlegg og 
 algedyrking. FoU- ressurs 
 i 50 prosent stilling, men 
 har ambisjoner om å øke 
 kapasiteten i tiden som 
 kommer. 

Offentlig sektor er 
kommunene, fylkeskommunen, 
fylkesmannen, fiskeri-
direktoratet, mattilsyn, 
tollvesen og fiskehelsetjenester.

Salten produserer 58 millioner 
settefisk. Bare halvparten 
av settefisken som er 
produsert i Salten, settes ut 
i matfiskanlegg i sjøen her. 
Det betyr at halvparten av all 
settefisk sendes ut av regionen 
for produksjon i andre regioner. 
Dette representerer tapt 
verdiskaping i regionen på ca 
2,2 milliarder kroner. 

For å muliggjøre produksjon 
av mer matfisk i egen region, 
må egnet sjøareal avklares, 
øke produksjonstillatelser, 
eller få flere konsesjoner. Det 
er også mulig å øke MTB ved å 
produsere fisken lengre på land 
– og sette ut større fisk i sjøen.

Salten har i dag en 
underkapasitet på slakting. 
Bare 1/3 av matfisken som 

produseres i Salten, slaktes 
i Salten. 2/3 sendes ut av 
regionen for slakting. Grunnen 
til dette er flere. Noen av 
selskapene som driver 
matfiskproduksjon i Salten, har 
bygd opp slakterikapasitet i 
andre regioner, og foretrekker 
å slakte der. Det planlegges nå 
et nytt slakteri i Salten, som vil 
øke slakterikapasiteten til ca 60 
millioner kilo i regionen. 

Slakterier generer mange 
arbeidsplasser direkte og 
indirekte, og økt verdiskaping i 
leverandørleddene i regionen. 

Et slakteri vil måtte ha 
en del direkte funskjoner 
i nær tilknytting til sin 
virksomhet,- som f. eks vaskeri, 
emballasjeproduksjon, teknisk 
service og logistikk.

Infrastrukturen må forbedres 
og «eksportveiene» opptrappes 
for å møte denne økte 
aktiviteten. Dette vil bety 
betydelig opptrapping av 
infrastrukturen i regionen. 

Total omsetning for 
havbruksnæringen i Salten 
i 2015 var 4.1 milliarder 
kroner, som fordeler seg slik i 
verdikjeden:

Stamfisk 116 546
Settefisk 497 756
Matfisk 2 287 520
Slakting 105 492
Foredling 199 149
Salg 894 115
TOTALT 4 100 578

Tall fra 2015 - Alle tall i 1000 NOK

Dette utgjør en direkte 
omsetning pr. ansatt på 7.7 
millioner kroner pr. år.
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Havbruksnæringen er utvilsomt 
en vesentlig bidragsyter 
til å skape sysselsetting 
og gode arbeidsplasser i 
Salten. Kostnadene øker 
i havbruksproduksjonen 
og ny teknologi er under 
utvikling. Det er positivt for 
underleverandører og det 
gir ringvirkninger. Næringen 
er mer og mer spesialisert, 
det betyr vekst i sysselsatte 
i avledet industri. Figuren 
viser en del av de områdene 
næringen kjøper varer og 
tjenester fra. Det er en 
kompleks gruppe leverandører.

Ifølge Nofimas rapport 
«Nasjonale ringvirkninger av 
havbruksnæringen» bidro hvert 
årsverk i matfiskproduksjon av 
laks og ørret i Norge med en 
gjennomsnittlig verdiskaping i 
avledet industri på 3,5 millioner 
i 2013. 

De største summene brukes 
på varer og tjenester innen 
industri, der fôr utgjør en 
viktig del av innkjøpene. 

Totalt i Norge, gjorde 
havbruksnæringen innkjøp for 
34,3 milliarder kroner i 2013. 

Havbruksnæringen 
skaper store økonomiske 
ringvirkninger gjennom salg 
og innkjøp og sysselsetting 
både i egen næring og i 
leverandørindustrien. 

Havbruksnæringen har 
gjennomgått en betydelig 
industrialisering og endring de 
siste 20 årene og den blir mer 
og mer spesialisert, noe som 
betyr vekst i avledet industri 

og tjenesteytende næringer. 
Stadig mer av tradisjonelle 
røkteroppgaver, overtas av 
spesialiserte leverandører 
innen utstyr. I tillegg skapes 
ringvirkninger relatert 
til tjenester innen helse, 
overvåking, rapportering og 
liknende. 

Matfiskprodusentene i Salten 
kjøpte varer og tjenester 
estimert til 2,17 milliarder 

for 2015. Dette estimatet 
baserer seg på en nasjonal 
fordelingsnøkkel. 

Havbruksnæringen i Salten har 
et bevisst forhold til å bruke 
lokale leverandører i egen 
kommune eller i regionen, 
dersom de finnes, og er 
rimelig konkurransedyktige. 
Dette synliggjør en svært god 
økonomisk bærekraft. 

Nofima har foretatt en grundig 
ringvirkningsundersøkelse 
hvor en av havbruksbedriftene 
som driver virksomhet i Salten, 

deltok. Figuren under viser 
en oversikt over de 20 største 
leverandørene etter type varer 
bedriften kjøpte i 2014. 

Det er ikke bare lokalitets-
kommuene som får gevinst 
i form av sysselsetting og 
verdiskaping. Ringvirkninger 
skapes også utenfor regionen. 
Det er viktig for kommunenen 
å gjøre seg attraktive for 
leverandørindustrien, slik 

Verdikjede/kjerneaktivitet
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at den styrkes ved flere 
etableringer i regionen. 

Vi ser at det er innen 
leverandørindustren vi nå har 
den største vekst og potensiale 
til vekst. Kommuner uten 
havbruksproduksjon, kan ha 
store ringvirkninger relatert til 
f.eks forfabrikk, brønnbåtrederi, 
kassefabrikk, transport osv, 
uten at de har avsatt areal til 
havbruk.

Det er ikke bare lokalitets-
kommunene som får gevinst 
i form av sysselsetting og 
verdiskaping. Kommuner 
uten avsatt areal til havbruk 
kan ha store ringvirkninger 
relatert til avledet virksomhet, 
som for eksempel fórfabrikk, 
brånnbåtrederi, kassefabrikk, 
transport,og bunkersanlegg. 

Et annet trekk er at når mer 
av sysselsettingen flyttes ut 

av den primære verdikjeden 
til avledet virksomhet, blir 
ringvirkningene mindre for en 
rekke kystkommuner.

I tillegg til å kjøpe varer og 
tjenester direkte i regionen, 
brukte havbruksnæringen i 
Salten i 2015 ca. 5 mill kr. 
på sponsing og samfunns-
engasjement. De største 
bidragsyterne var Salten Aqua, 
Cermaq, Nova Sea og Marine 
Harvest.

Fokus er primært at midlene 
skal komme lokalsamfunnet 
til gode, og mesteparten av 
støtten går til idrett og kultur.
 
Havbruksnæringen er en 
betydelig bidragsyter til å skape 
arbeidsplasser og verdiskaping 
i Salten, og med sin 
verdiskaping og engasjement 
for lokalmiljøet, synliggjør 
økonomisk og sosial bærekraft.

Kilde: Nofima (case: Nova sea)

Kilde: Nofima
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Landbasert oppdrett, slik vi 
forstår det, er oppdrett av fisk i 
anlegg på land, i deler av eller 
hele livet til fisken. For å drive 
landbasert oppdrett er det 
krav om akvakulturtillatelser 
på lik linje med merdoppdrett 
i sjø. Nærings og fiskeri-
departementet har ferdigstilt 
regelverket for vederlagsfritt 
tildelinger av tillatelser til 
landbasert oppdrett.

Tradisjonelt har settefisken 
blitt oppdrettet i landanlegg. 
Settefisk fram til smoltstadiet, 
lever i ferskvann, noe som 
gjør at tilgang på ferskvann 
er viktig for disse anleggene. 
Settefiskproduksjoner er 
landbasert i Norge, mens 
matfiskproduksjonen skjer i 
flytende merdanlegg på sjø. 

Salten har gode naturgitte 
konkurransefortrinn, 
infrastruktur, kompetanse 
og teknologi for denne 
produksjonsmetodikk. Oppdrett 
av matfisk i landbaserte anlegg 
har vært prøvd forsøksvis, 
uten at dette har blitt en 
kommersiell suksess. De 
landbaserte anlegg for stor fisk 
i dag, er i all hovedsak avls eller 
forskningsformål. Det er knyttet 
en vesentlig merkostnad til å 
produsere i landanlegg kontra 
et tradisjonelt sjøanlegg.

Myndighetene har åpnet 
for etablering av såkalte 
postsmoltanlegg, som 

innebærer at innehaver 
av tillatelse til oppdrett av 
settefisk av laks og ørret 
kan få dispensasjon til å 
produsere settefisk opp 
til 1 kg. Dette åpner for et 
kombinasjonskonsept med 
landbasert produksjon fram til 
1 kg, for deretter å sette fisken i 
anlegg på sjø for videre påvekst 
fram til slaktestørrelse. Denne 
mellomfase-produksjonen på 
land vil gi en kortere omløpstid 
og høyere produksjon på 
sjølokalitetene. Denne form for 
produksjon er motivert av bedre 
miljømessig kontroll og ønske 
om økt produksjon

Postsmoltproduksjon på land, 
kan øke produksjonen med 
10-15 prosent, i tillegg vil 
lusproblematikken reduseres. 

Utvikling av ny teknologi – 
resirkuleringsanlegg (RAS) 
kan aktualiserer etablering 
av landbasert matfiskanlegg, 
eller anlegg der fisken har et 
forlenget liv på land. 

 Kommunene bør legge dette 
til grunn i sine vurderinger av 
arealplaner på land
Saltenregionen er stor 
region på settefisk, med en 
produksjon i dag på ca. 58 
millioner smolt. Anleggene 
er av de største i Norge, og 
anleggene bruker ny teknologi 
i sin produksjon. Utvikling 
innen teknologi for landbasert 
oppdrett har vært stor, og 

ny norsk teknologi har blitt 
utviklet og tatt i bruk. Dette har 
gitt norsk leverandørindustri 
internasjonal interesse.

Ny teknologi- eksponert 
oppdrett
Nærings og fiskeri-
departementet har utlyst 
utviklingskonsesjoner, som 
flere av havbruksselskapene 
i Salten har søkt på. Disse 
konsesjonene er vederlagsfrie. 

Det kreves en godt begrunnet 
ny teknologisk løsning for å få 
innvilget konsesjoner, som kan 
bidra til vekst og utvikling av ny 
teknologi i den blå industri. De 
selskapene som jobber med 
dette i Salten, har valgt å utvikle 
helt nye teknologiske løsninger 
for oppdrett i eksponerte 
områder, eller ny teknologi 
for å møte problematikken 
rundt lus og rømming. For 
å utvikle dette, kreves store 
kapitalinvesteringer og mange 
utfordringer. 

Noen av utfordringene er 
merdteknologi, pålitelighet, 
forutsigbarhet, logistikk og at 
fiskevelferden skal ivaretas 
under alle operasjoner og 
forhold.

Utviklingen av disse nye 
teknologiske konseptene er 
utviklet i samarbeid med andre 
næringer som skipsteknikk, 
offshore og forskning.

Landbasert oppdrett / ny teknologi
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Laks er den desidert største 
arten som oppdrettes i Norge 
og Salten i dag.

Andre arter, som rognkjeks, 
flekksteinbit og alger 
produseres også i Salten, men i 
mindre grad og delvis foreløpig 
på forsøksstadiet.

Rognkjeks er den tredje 
viktigste oppdrettsarten i Norge 
målt i verdi. Denne produseres 
som et hjelpemiddel til 
bekjempelse av lus.

Produksjonen av rognkjeks 
økte eksplosivt fra 2014 til 
2015. Totalt ble det solgt 11,8 
millioner oppdrettet rognkjeks i 
2015, mot 3,5 millioner i 2014.

I Salten er det en produsent 
av rognkjeks, men flere av 
matfiskprodusentene i Salten 
har rognkjeks produksjon i 
andre regioner til bruk også i 
sine anlegg i Salten.

I Salten er det også startet 
et anlegg for oppdrett av 
flekksteinbit. Dette er i nært 
samarbeid med forskningsmiljø 
i regionen. 

Flere selskap har begynt 
forsøksvis å dyrke alger. Dette 
er i en tidlig begynnerfase, og 
alt tilsier at potensialet er stort. 

Polarfisk AS har fått tildelt 
Norges første konsesjon på 
landbasert oppdrett av størfisk. 
Det planlegges oppstart av 
produksjon i Meløy kommune av 
både kaviar og fiskekjøtt.

Andre arter

Salg av oppdrettet rensefisk for bruk i lakselus bekjempelse. 
Antall i 1000 stk. og verdi i 1000 kroner. - Kilde: Fiskeridirektoratet.

Bruken av rensefiske er sterkt økende. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Flere arter
Bellona-lederen tar til orde for å produsere mer i havet, men ikke bare utvikle 
monokultur – én enkelt art. Miljøorganisasjonen har selv engasjert seg i dette 
arbeidet gjennom etableringen av Ocean Forest. Ved en lakseoppdrettslokalitet i 
Øygarden kan en også produsere blåskjell og tare.

– Uten å bruke mer fôr kan vi høste mer biomasse, sier Solveig van Nes.

Lokaliteten utnytter ekskrementer fra oppdrettsfisken, 
som resirkuleres til bruk av gjødsel for både blåskjell og tare.

– Vi bruker negative effekter og filtrerer vannet. 
I tillegg fanges klimagevinster ved at algene fanger CO2.
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Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017 - 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Strategier SMIL og NMSK 2017 - 2020 1349071 
 
Sammendrag: 
Kommunen skal vedta nye tiltaksstrategier for 2017 – 2020 i forbindelse med tildeling av midler etter 
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (NMSK) . 
 
Saksopplysninger: 
Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til kommunene. 
Grunnlaget for bruk av midlene er «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL), 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» (NMSK) som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 
4.2.2004. 
 
Virkemidlene tildeles kommunene via Fylkesmannsembetene. Fylkesmannen skal fordele midlene til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i en årlig 
disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke spesifiseres særskilte rammer 
til bestemte tiltak, men det skal framgå hvilke formål/tiltak det kan gis tilskudd til. Rammen til den 
enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier som kommunene utarbeider. 
 
Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2013 i sak 026/13 i plan- og 
utviklingsutvalget og sak 031/13 i kommunestyret. 
 
Det ble avholdt møte med faglagene i landbruket den 25 april 2017. Møtet konkluderte med at 
strategiene, med noen endringer, kunne videreføres i en ny 4 – års strategiperiode. Strategiene legges 
fram for godkjenning. 
 
Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er knyttet til kulturlandskapet og 
jordbrukets miljøverdier. Det skal arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og 



legge til rette for at allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap, samt ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer.Tiltak som hindrer eller reduserer forurensning til bekker og vassdrag vil 
også bli prioritert. 
 
Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisningsfelt samt 
skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1. gangs tynning i granskog. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen har gjennomført en ny rulleringsprosess der faglagene i landbruket ble invitert til møte den 
25. april 2017. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad kunne videreføres i en ny periode. 
Noen endringer er gjort i bl.a hht endring av forskriftene. 
 
Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest søknader 
innen ordningene «Motvirke gjengroing» og «Tilretteleggingstiltak». I skogbruket er tilskuddsmidlene i 
hovedsak prioritert brukt til skogreising og rydding. 
 
En endring av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innebærer at det nu kun kan gis 
tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 
4. Hvis søker ikke er er eier må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier. 
 
For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det være 
nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene hvis det skulle 
vise seg nødvendig 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i 
Fauske kommune 2017 - 2020 
 
Bakgrunn 
 
 
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) 
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne 
grunnlaget for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene.  
 
Strategier for miljø- og næringstiltak skal rulleres hvert 4. år Fauske kommune har utarbeidet 
4-års strategier for periodene 2005 – 2008,  2009 – 2012 og perioden 2013 – 2016. 
Strategiene er i stor grad videreføring av strategiene fra forrige periode.  
 
Til grunn for de lokale prioriteringene ligger følgende: 
 

• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket 
• Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 
• Miljøprogram for landbruket i Nordland 
• Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 25 april 2017  
 

 
Jordbruk 
 

Beskrivelse av jordbruksforholdene i Fauske kommune 
 

Jordressursene 
Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av glimmerskifre, glimmergneis, kalkspatmarmor og 
dolomittmarmor.  Rundt Sulitjelmavassdraget finner en kalkglimmerskifer og kalkfylitt.  
Dette er bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode 
vekstforhold i skog og mark.  Rishaugfjellet med omland og fjellet vest for Valnesfjord består 
av granitt og granodioritt.   

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn.  Av det totale landarealet på i 
overkant av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv 
skog.            

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første 
rekke temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, 
kombinert med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes.  

Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil vente ut fra geografisk 
beliggenhet.  Sammenlignet med Bodø er veksttidas lengde bare to dager kortere og det er 
mer klarvær i vekstsesongen. Sammenlignet med Værnes er middeltemperaturen i 
vekstsesongen 1.3 °C lavere, mens andelen klarvær er på samme nivå.  Veksttida er normalt 
19 dager kortere i Fauske enn på Værnes og 25 dager kortere enn på Ås i Akershus (Tabell 2).  

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra 
år til år.  Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk.  
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Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner.  Dette gir 
særlige fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker.  Stort 
befolkningsgrunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode 
muligheter for friluftsliv og turisme.  Samtidig må en være oppmerksom på de begrensninger 
som hensynet til tradisjonelt landbruk og slitasje på naturen legger på slik aktivitet. 

 

Aktiviteten i jordbruket 
Jordbruk og hagebruk er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske. I august 
2011 var det totalt 62 søkere om produksjonstilskudd i jordbruket mens det i august 2016 var 
redusert til ca 50 søkere. Vi har i denne perioden hatt en nedgang på 5 melkeprodusenter. En 
del har lagt om fra husdyrhold til kun planteproduksjon eller fra melkeproduksjon til 
storfehold. Vi har også noen potet- og bær-/grønnsakprodusenter. Husdyrproduksjonen er 
likevel viktigst både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting.  

I området øst for Fauskeeidet skaper rovdyr problemer i forhold til beitebruken.  Det er satt i 
verk tiltak i samarbeid med  Fylkesmannens miljøvernavdelingen  som omfatter  oppsetting 
av sperregjerde for å hindre at sauen trekker inn i de mest rovdyrutsatte områdene. I løpet av 
de siste årene er det også registrert gaupe og tap av sau forårsaket av gaupe i vestsiden av 
kommunen. 

 
Miljømessige utfordringer 
Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har betydning langt utover den 
verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til  
sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av 
kulturlandskapet.   
 
I Fauske kommune er grunneiersamarbeid organisert gjennom 18 grunneierlag/utmarkslag 
som dekker praktisk talt hele kommunen. Alle lagene er samlet i et utmarksråd. Dette gir 
kommunen et unikt utgangspunkt og gjør grunneierne godt rustet til å utvikle samarbeidstiltak 
innen næring, rekreasjon og bevaring av kultur- og artsmangfoldet.  
 
Gjengroing 
Kulturlandskapet er skapt av generasjonens skjøtsel og bruk av arealene gjennom 1000 vis av 
år. Kulturlandskapet er ikke statisk og det som er skapt gjennom århundre trues nå på grunn 
av endrede driftsformer og nedleggelse av bruk. Kravene til rasjonalisering og effektivitet har 
medført store endringer i landskapet med gjengroing og tap av variasjon og mangfold som et 
resultat.  
 
Den mest iøynefallende siden er den estetiske. Det folk flest ser er at mark som ikke blir 
høstet enten med slått eller beite gror igjen, og tilgjengeligheten blir vanskelig for turgåere og 
sopp- og bærplukkere. Det kulturlandskapet som brukes som rekreasjonssted blir etter hvert 
borte.  
 
Mindre synlig men ikke mindre viktig er kulturlandskapets betydning for artsmangfoldet 
innen både plante- og dyreriket. Gjengroing og mer ensformig jordbruksdrift har endret 
livsbetingelsene for plante- og dyrelivet.  
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Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet. 
Kulturlandskapet er en viktig trivselsfaktor for allmennheten. Opinion med innsikt i og 
forståelse for verdien av kulturlandskapet, hvordan det er blitt til og hvordan det forvaltes vil 
kunne være gode støttespillere når kulturlandskapet blir truet.  
 
Informasjon og holdningsskapende arbeid bidrar til å øke allmennhetens kunnskap om 
sammenheng og verdier i naturen. En del av dette arbeidet vil være å gi folk positive 
opplevelser og øke tilgjengeligheten til kulturlandskapet.   
 
Bonden er ikke bare produsent av mat men produserer og forvalter også miljøgoder. Både i 
bygdemiljøet og blant folk flest må det skapes bevissthet om hvilke verdier vi har og må ta 
vare på, før det er for seint.  
 
Registrering av verdier 
Kartlegging av verdier i kommunen, kulturminner, kulturmiljøer og verdifulle kulturlandskap 
er nødvendig for å kunne danne seg et bilde av hvilke verdier som finnes og finne fram til 
områder som utmerker seg og som er av spesielt høg verdi. Gjennom god kartlegging vil vi få 
dokumentert hva som finnes av verdier og vi vil være bedre i stand til å prioritere og rette 
innsatsen mot  de mest verdifulle områdene.  
 
Andre viktige forhold 
Kommunen har flere viktige miljømessige utfordringer som det må settes fokus på. Noen av 
disse kan vi arbeide med gjennom annet regelverk og ordninger.  
 
Jordvern.  
Presset på jordbruksarealene er størst i tettstednære strøk, men vi registrerer også en viss 
interesse for spredt bebyggelse. I kommuneplanens arealdel er det satt av områder hvor en 
tillater spredt boligbygging. Utfordringen ligger i å håndheve planen slik at det ikke gis 
mange dispensasjoner.  
 
Bosetting i hele kommunen. 
Vedlikehold og skjødsel av kulturlandskapet er avhengig av at det opprettholdes aktiv 
jordbruksdrift i bygdene. Større og færre bruk medfører at landbrukets betydning for 
bosettingen i bygdene reduseres, betydningen av annen fast bosetting i bygdene bidrar til å 
opprettholde bygdemiljøet og offentlige servicefunksjoner. Å opprettholde bosetting i hele 
kommunen er et viktig virkemiddel for å forvalte natur- og kulturlandskapet.  
 
Avfallshåndtering.  
Oppsamling av skrot på egen og andres eiendom og villfyllinger er et generelt problem i 
kommunene. Fauske kommune er i en startfase når det gjelder å utvikle en strategi for å 
håndtere slike saker på en offensiv måte og utvikle forebyggende tiltak. Avfallshåndtering på 
gårdsbruk skal inngå som et element i miljøplanene som skal utarbeides på hvert bruk. 
 
 
Satsingsområde for miljøtiltak i jordbruket 
 
I en 4-års periode vil kommunen rette innsatsen mot konkrete tiltak innen prioriterte områder. 
Kommunen vil konsentrere bruken av midlene og prioritere tiltak som rettes mot områder 
hvor utfordringene er størst og hvor en forventer å kunne oppnå resultater. 
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Nytt fra 01.01.2017 er at det er eiere eller leietakere på landbrukseiendom, der det foregår en 
tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. 
 
Satsingsområde 1: Motvirke gjengroing 
 
Formål: Holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for 

beiting og mekanisk rydding. Området skal ha kvalitet utover å være 
viktig som rent beite.  

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 
 
Tilskuddsats:   Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 45.000,- 
Behov 2018-2020:      «   50.000,- 
 
 
Satsingsområde 2: Tilretteleggingstiltak 
 
Formål: Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens 

ferdsel til fots og opplevelse av et variert og vakkert kulturlandskap. 
 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer. 
 
Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 40.000,- 
Behov 2018-2020:      «   40.000,- 
 
 
Satsingsområde 3  Kulturminner og kulturmiljøer, inkludert           
                                                                       verneverdige bygninger 
 
Formål: Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, samt istandsetting av 

verneverdige bygninger der formålet med istandsettingen kan være å 
legge til rette for næring og eller ta vare på gamle bygge- og 
næringstradisjoner. 

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer 
 
Tilskuddsats:  Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 40.000,- 
Omfang 2018-2020:   «   50.000,- 
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Satsingsområde 4: Forurensningstiltak 
 
Formål: Redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp for å 

redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere 
forurensende utslipp fra jordbruket. 

 
Hvem kan søke: Eiere og leietakere av landbrukseiendommer 
 
Tilskuddsats: Engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Omfang for 2017:     Kr. 25.000,- 
Behov 2018-2020:      «   30.000,- 
 
 
Skogbruk 
 

Beskrivelse av skogbruksforholdene i Fauske kommune 
 

Skogressursene 
Fauske kommune ligger i et område hvor bjørk er det dominerende naturlige treslag.  
Lauvskogen dekker ca. 130.000 dekar av det produktive skogsarealet i kommunen.  Det 
finnes også spredte forekomster av naturlig furuskog. Granskogen er plantet og forynger seg i 
motsetning til den allmenne oppfatning,  naturlig når den blir gammel nok. Det er plantet over 
30.000 dekar norsk gran og vel 1.000 dekar andre bartreslag.  Gjenstående areal som er egnet 
til skogplanting er anslått til omkring 15.200 dekar. 

Det foreligger ingen nøyaktig skogstakst som viser bonitetsfordelingen for skogsmarka i 
Fauske kommune. Boniteten angir arealets evne til å produsere skog ut fra klima og jordbunn. 
Kommunens skogforvaltning har foretatt en vurdering av det økonomisk drivbare arealet og 
kommet frem til at omkring 30 % har høy, 50 % middels og 20 % lav bonitet.  

Produktiv skogsmark er definert som arealer med en gjennomsnittlig produksjonsevne for 
skogsbestandets omløpstid på min st 0,1 fastkubikkmeter pr. dekar og år.  Det er mye 
brattlendt skogsmark i kommunen, og nærmere 15 % av den produktive skogen er regnet som 
ikke drivbar etter dagens driftsmetoder og krav til inntjening.  En grov oppmåling viser at  det 
økonomisk drivverdig arealet er på i overkant av 140.000 dekar.  Av dette er over 100.000 
dekar lauvskog. 

Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet til vel 19.000 fastkubikkmeter. 

Årsmelding og statistikk fra kommunens skogforvaltning gir en oversikt for utviklingen innen 
skogbruket. Tilstanden for yngre plantefelt er stort sett god, men det er likevel behov for 
fjerning av lauvkratt og lauvskjerm i en del områder. 

 

Aktiviteten i skogbruket 
Den organiserte skogplantingen har lange tradisjoner i kommunen.  Det første såkalte 
fredsskogfeltet ble påbegynt i 1908 med tilplanting av 1 dekar. De såkalte fredsskogfeltene 
dekker i dag et areal på 2.100 dekar.   Planteaktiviteten (fredskogplantingen) holdt seg under 
100 dekar pr. år frem  til 1954.  I perioden 1954 til 2014 ble det plantet 29.409 dekar med en 
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årsrekord på 2.528 dekar i 1963.  I de etablerte granfeltene blir det etter hvert stort behov 
for tynning. 

En del av den eldre lauvskogen er noen steder i ferd med å råtne ned og bør slik sett avvirkes 
snarest mulig.  Det er også et behov for tynning i yngre lauvskog der denne står tett. 

Det hogges bartrevirke til sagbruk og papirproduksjon og lauvtrevirke og dels bartrevirke til 
brensel og produksjon av ferrosilicium.  Hogst til brensel har i mange år vært størst. I år 2007 
ble det imidlertid en endring i dette idet det ble gjennomført uvanlig mye salgshogst i flere av 
de eldre granfeltene i kommunen. Dette medførte at salgshogsten til industri og vedsentraler 
samlet nesten nådde 6.000 fm3 (5.510 bartretømmer og 372 lauvtretømmer).  

Det er større etterspørsel etter trevirke i området enn det som avvirkes.  

Det er laget prognoser som viser forventet produksjon av tynningsvirke og sluttavvirket 
tømmer fra plantet gran i årene fremover.  Prognosen bygger på forutsetningen om middels 
bonitet og at sluttavvirkning foretas når trærne er 80 år gamle. I praksis vil nok en del 
plantefelt kunne hogges allerede i en alder av 70 – 75 år p.g.a. god skogbonitet. Det har 
faktisk vist seg i praksis i de senere år at skogsentreprnører sluttavvirker granfelt allerede i en 
alder av mellom 50 og 60 år, noe som er for tidlig og medfører at skogeier får økonomisk tap 

Prognosen viser at behovet for tynningshogst øker sterkt fra 2008 og holder et høyt nivå frem 
til omkring 2023 (Figur 1).  Samtidig øker potensialet for sluttavvirkning som får en kraftig 
stigning fra ca. år 2031 og når en topp på i overkant av 79.000 fastkubikkmeter pr. år omkring 
år 2040.  I praksis vil hogstforløpet ikke komme til å forløpe slik det fremgår av figur 1.  
Hogsten vil jevne seg mer ut over tid og heller ikke bli samlet sett fullt så stor som figuren 
viser. 

Det er lagt ned betydelige innsats og midler i bygging av skogsveier.  Pr. 1. januar 2015 er det 
bygd omkring 126 km traktorvei og 10 km bilvei i hele kommunen.  Det foreligger forslag til 
bygging av ytterligere 132 km traktorvei og 6 km bilvei. Det er nå utarbeidet en hovedplan 
for skogsveier i kommunen.  I denne blir det lagt større vekt på å bygge bilveier og noe 
mindre vekt på traktorveibygging enn i tidligere skogplaner. Eksisterende og planlagte veier 
vil betjene i overkant av 140.000 dekar økonomisk drivverdig skog.  Se figur 2. 

Alpin skoggrense i Fauske ligger mellom 350 - 640 meter over havet.  På grunn av 
forholdsvis beskyttet beliggenhet er skadelig påvirkning fra sjørokk og vind relativt liten.  
Denne påvirkningen kan normalt sees innen en avstand på 50 meter fra sjøkanten. 

        



 7 

Figur 1.  Prognose for sluttavvirkning og tynning i granskog i Fauske fra 2000 til  2055     
Akkumulert kurve.(Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske).  Akkumulert kurve. 

 
Skogbruket og miljøverdier 
Hele skogarealet i Fauske er definert som vernskog for å beskytte områder hvor skogen har 
stor betydning for lokalklimaet.  Dette fører til en generell meldeplikt for skogshogst med 
unntak for hogst til egen husholdning og for hogstflater under 5 dekar i nærmere angitte 
områder.  Dette innebærer ikke naturvern i vanlig forstand, men er å anse som et vern av 
skogbruksnæringens eget ressursgrunnlag hvor det også tas rimelig hensyn til andre berørte 
interesseområder. 
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       Figur 2. Skogsveibygging i Fauske kommune i tidsrommet 1987 – 2014 

. 

                       (Kilde: Skogbrukssjefen i Fauske) 

 

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt 
kan f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter.  Samtidig virker 
granskog lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i 
skogen. Bygging av skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for 
allmenheten.  For reindriften skaper planting og økt tilgjengelighet for allmenheten problemer 
i enkelte områder.  Skogreisingen kan også komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser. 
Skogsveier kan imidlertid også være til god nytte for reindriften og deler av jordbrukets 
husdyrhold. 

Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske 
verdi. Det kan bli snakk om en 8 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi. Fauske kommune 
vil i fremtiden bli selvforsynt med tømmer til produksjon av trelast. 

Ser vi på skogbruket i Fauske kommune i forhold til miljøvern- og friluftsinteressene, så er 
det først og fremst skogreisingen med utstrakt planting av gran som kan sies å ha medført noe 
konflikt. Vi ønsker fortsatt å gjennomføre mer skogreising, noe som også vil være i samsvar 
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med sentrale myndigheters ønske om å bruke skogen til å binde mest mulig CO2. Ingen ting 
tyder likevel på at det vil bli det samme omfanget på skogreisingen som tidligere. 
 
Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og 
skogsdriften i tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker 
skogsdrift liten konflikt med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av 
vernskogbestemmelsene har kommunen og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år 
medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke 
spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i 
tilknytning til skogbruket. Skogbildet i kommunen er i liten grad preget av store markerte 
hogstflater. Skogbrukstiltak så som tynning i hogstklasse III og 
avstandsregulering/rydding i ungskogfelt (hogstklasse II) vil imidlertid i flere tilfeller 
kunne ha en positiv virkning for friluftslivet og i noen tilfeller for det øvrige miljøvern i 
skogen. 
 
Satsingsområder for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
 
De satsingsområdene som peker seg mest ut i tilknytning til skogbruket, er avstandsregulering 
og rydding i yngre skogreisingsfelt, skogreising, suppleringsplanting samt motormanuell og 
maskinell 1. gangstynning i granskog og skogsveibygging. Skogsveibygging samt drift i 
vanskelig terreng og i områder med lang transport, som er viktige tiltak i skogen, kan ikke gis 
tilskudd via de tilskuddsmidler kommunen anviser for staten. 1.gangstynning med 
hogstmaskiner vil normalt helller ikke kunne gis tilskudd via de statsmidlene kommunen 
anviser. 
 
Av de forannevnte satsingsområdene synes lauvrydding og avstandsregulering av yngre 
skogreisingsfelt å være viktigst. Dette er også av de meste rentable investeringer en skogeier 
kan gjøre i skogen.  
 
Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvis lite stående volum og liten tilvekst pr. år 
og arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig gran som får betydelig større volum og 
tilvekst. Dette vil mangedoble verdien av skogarealet og samtidig medføre en vesentlig større 
CO2-binding i skogen. Slik skogreising må også anses som et viktig tiltak i skogbruket. I 
Fauske kommune er det en god del areal som egner seg til dette. 
 
Når det gjelder tilplanting og lauvrydding av hogstflater hvor det har blitt hogd barskog (for 
eksempel gran- eller furuskog), vil det være naturlig at skogeierne primært bruker avsatte 
skogfondsmidler til slike investeringer og at det ikke gis tilskudd til dette. Noen ganger kan 
det på grunn av tørke, smågnagerår o.a. bli en stor avgang i plantefelt slik at det må foretas 
suppleringsplanting. For å sikre at det vil være nok midler til slik supplering der det trengs 
mest, vil det være et viktig tiltak å yte tilskuddsmidler til suppleringsplanting utenom 
skogreising når avgangen i plantefeltet er større enn 40 %. Noe annet kan lett medføre at 
det etter hvert blir for dårlig utnyttelse av produksjonspotensialet i skogen. 
 
1-gangs tynningsdrift i større målestokk vil i praksis bli utført med hogstmaskiner og 
lassbærere. I slike tilfeller vil det normalt være mulig å kunne utføre tynningen med et lite 
økonomisk overskudd. Dermed vil det etter reglene ikke kunne gis tilskudd til slike drifter. 
Tynningsdrifter som derimot utføres motormanuelt vil vanligvis medføre et klart økonomisk 
underskudd. For å stimulere til at det også utføres slik 1-gangstynning, bør det gis 
tilskudd til slikt arbeid.  
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Satsingsområde 1:         Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt   
Det er flere yngre skogreisingsfelt som bør ryddes for lauvkratt og dels også 
avstandsreguleres. En slik investering vil som regel nåværende skogeier ikke kunne få noen 
inntekter av. Det vil imidlertid gavne kommende generasjoner og samfunnet. Det foreslås at 
det ytes et offentlig tilskudd på 100 % til slik virksomhet i skogreisingsfelt. I 2.generasjons 
plantefelt vil det være naturlig at skogeier dekker slike kostnader med avsatte skogfondmidler. 
Det foreslås at det gis tilskudd til slik virksomhet på 40 dekar med en dekar kostnad på ca. kr. 
550,-. Dette vil gi en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 22.000,- til rydding og 
avstandsegulering. 
 
 
Satsingsområde 2: Skogreising 
Det er fortsatt forholdsvis store areal som egner seg til skogreising i kommunen. Et av 
problemene med å foreta skogreising de senere år har vært å finne kompetente plantere samt 
noen som kan være arbeidsgivere i den grad skogeiere ikke kan plante selv. Dette problemet 
synes i tiden fremover å i en viss grad være løst ved at skogeierforeningen (Allskog) nå om 
sommeren har folk ansatt for å drive med skogplanting.  
Det bør i fremtiden hvert år kunne utføres skogreising med 100 % offentlig støtte på ca. 50 
dekar. Med en anslått middelkostnad pr. plante (plantekjøp, transport og utplanting) på 
kr. 6,50 vil dette med ca 200 planter pr. dekar medføre en årlig tilskuddsutbetaling på 
kr. 65.000,- til skogreising.  
 
 
Satsingsområde 3:  Suppleringsplanting 
I tilknytning til skogplanting, vil det jevnlig kunne oppstå forhold (tørke, frost, smågnagerår 
og lignende) som gjør at det blir mange skogplanter som dør. Når en slik avgang av planter 
blir forholdsvis stor, bør det foretas såkalt suppleringsplanting.  Hvis slik suppleringsplanting 
ikke blir foretatt, vil mye av den skogen som vokser opp bli for glissen og hullet til at 
skogarealene produksjonsevne blir skikkelig utnyttet. Det vil i slike tilfeller også bli bundet 
mindre CO2 med hensyn til klimasaken.  For å bidra til at slik suppleringsplanting blir utført, 
foreslås det at det gis 100 % tilskudd til all form for suppleringsplanting, også i 2. generasjons 
plantefelt hvor avgangen av planter er større enn 40 % og avgangen ikke skyldes dårlig 
planting/plantebehandling. Det foreslås tilskudd til årlig suppleringsplanting på ca. 20 dekar 
med 100 planter pr. dekar til en middelkostnad på kr. 9,- pr. plante. Dette gir en årlig 
tilskuddsutbetaling på kr. 18.000,- til suppleringsplanting. 
 
   
Satsingsområde 4: Motormanuell 1.gangstynning 
Motormanuell 1.gangstynning vil normalt økonomisk sett gå med underskudd. For likevel å 
stimulere til en del slik tynning i egen og andres skog, spesielt i mindre felt som kanskje ikke 
er så interessante for skogsentreprenører med hogstmaskiner; foreslås det et tilskudd på kr. 
75,- pr. fm3 som tas ut motormanuelt ved 1.gangstynning. Regner vi med at det utføres slik 
tynning på ca. 20 dekar årlig, vil det medføre en årlig tilskuddsutbetaling på kr. 7.500,- 
til motormanuell 1.gangstynning. 
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Vedlegg I 
 
 

OPPSUMMERING 
Behov for årlige kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 - 2020 
 
Fauske Kommune  
 

 
2017 

 
2018 - 2020 

SMIL – spesielle miljøtiltak i 
jordbruket 

kr 
 

150 000,- kr 170 000,- 

Investeringsstøtte til 
organiserte beitebruk 

kr  
   

kr  

Nærings og miljøtiltak i 
skogbruket 

kr 110 000,- kr 112 500,- 

Skogbruksplanlegging kr            0,- kr            0,- 

 
Sum 

 
kr 

 
260 000,- 

 
kr 

 
282 500,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted……………………………..Dato……………. Underskrift…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/5339     
 Arkiv sakID.: 16/10361 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
052/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
G.nr. 93 B.nr. 5  Sigmund H Hillestad - behandling av mottatt klage på fradeling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 12 innvilges fradeling av eiendom 
g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20  innvilges 
fradeling av eiendom g.nr. 93 b.nr. 5  areal stort inntil 1 daa. 
 
Vilkår: 
· At eiendommen ikke etableres nærmere enn angitt i bestemmelse § 9.1 a) til 

kommuneplanens arealdel – 50 meter horisontallinje fra Laksåga. 

 
· At areal innenfor aksomhetssonen ikke kan bebygges uten at sikker byggegrunn er 

dokumentert, bestemmelse § 9.1 c) til kommuneplanens arealdel. 

 
 
Vedlegg: 
27.03.2017 Klage fradeling Georg De Besche d.y 1343853 

08.03.2017 G.nr. 93 B.nr. 5 Sigmund H. Hillstad – søknad fradeling grunneiendom 
fritidshus i Lakså 

1341537 

27.03.2017 Klage på fradeling 1343852 
 
Sammendrag: 
 
Det er søkt om fradeling til fritidseiendom i Lakså. Søknaden er ikke innvilget som omsøkt. I  vedtak til 
fradeling av eiendom er det gjort begrensninger med henvisning til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedtaket er innklaget på to forhold som begge vedrører bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 
Det vil bygges nærmere elva enn 50 meter og tomtestørrelse er utenfor maks tillatt fradeling. 
 
Klager har begrunnet førstnevnte fravik av bestemmelse 9.1 a) minsteavstand til elva med at hytta er 
tenkt;  
 

· Plassert på en høyde ca 20 meter over elva og det vil ikke gå utover almen bruk av verken elva 
eller elvebredden.  



· Det er fjellgrunn så utvasking av masser under hytta som følge av flom er ikke et problem. 
· Hytta vil ha utsikt, men vil ikke være til sjenanse for andre eller være fremtredende i 

terrenget. 

Bestemmelsen om minsteavstand til elv er blant annet som følge av at elva og omkringliggende område 
er avmerket som viktig friluftsområde i Nordatlas kartgrunnlag. Da er det elvedalen – elva og 
sideliggende areal – som helhet bestemmelsen har som formål å bevare. Det er mye likt 
byggeforbudssonen mot sjø. Da er plassering av byggverk i høyde over elven og ønske om best utsikt fra 
hytte ikke argumenter for å innvilge dispensasjon. Formålet med bestemmelsen er å bevare 
naturmiljøet rundt elva mot inngrep – som hyttebygging. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er 
avgrenset. Det følger av Plan- og bygningsloven § 19-2 at dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet til 
bestemmelsen det dispenseres fra …………. blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Det er i klagen ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor det skal være et behov for større fradeling enn 
maks størrelse angitt i bestemmelse § 3.6. Bestemmelsen om maks størrelse på fritidseiendom er 
vurdert ut fra hvor stort areal en fritidseiendom har behov for til oppføring av fritidshus og bruk av 
nærliggende uteområde. At næringsvirksomhet knyttet til LNF arealer er opphørt har ingen relevans til 
et større behovet til fritidseiendom og fravikelse av bestemmelsen. 
 

 
 
 
 
NVE avga ikke svar i høringsrunden i forkant av vurderingen av søknaden. I behandlingen av klagesaken 
er NVE kontaktet på nytt med hensyn til klagerens anførsel om at det ikke er flom og erosjonfare.  
Kartgrunnlaget til NVE viser at del av omsøkt fradeling er innenfor aktsomhetssone for sneskred og 
steinsprang, mens at aktsomhetssonen for  jord- og flomskred er utenfor omsøkt fradeling. Dette 
forhold er ikke til hinder for fradeling da det er tilstrekkelig areal utenfor aksomhetssonen til å kunne 
oppføre fritidsbebyggelse. Men den del av arealet som faller innenfor aktsomhetssonen kan ikke 
bebygges med mindre eiendomsbesitter kan dokumentere sikker byggegrunn. Skal det areal kunne 
bebygges må nødvendig ekspertise kontaktes for lokal utredning av stedlige forhold og sikker 
byggegrunn dokumenteres. 
 



 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Tidligere vedtak opprettholdes og nytt vilkår inntas med bakgrunn i nye opplysninger. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Ketil Jensen <ketileta@yahoo.com> 
Sendt: mandag 20. mars 2017 17.01 
Til: Postmottak 
Emne: Klage fradeling Georg De Besche d.y. 
Vedlegg: klage hytte fauske kommune.rtf 
 

Hei sender vedlagt en klage på et vedtak som skal til Planutvalget 

 

Hadde vært fint å få bekreftelse på at dere har mottatt mailen, og om dere vil ha den tilsendt i 

posten i tillegg. 

 

Mvh 

Ketil Jensen 



 
 
 
 

Dato:  03.03.2017 
Vår ref.: 17/3727 

Deres ref.:  
Saksb.: Georg de Besche d.y. 

Enhet Plan/Utvikling 
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Sigmund H. Hillestad 
Glasstunes 18 B 
8230 SULITJELMA 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

070/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

G.nr. 93 B.nr. 5 Sigmund H. Hillestad – søknad fradeling 
grunneiendom fritidshus i Lakså 
 
 
Saksutredning: 
 

Kommuneplanens bestemmelse § 3.6 b) Utgjør ny og eksisterende bebyggelse 4 enheter, 
kreves godkjent reguleringsplan. Fra tidligere er det fradelt 2 enheter og sammen med 
hovedbruk vil den nye enhet utgjøre 4 enheter. Reguleringsmyndighet setter ikke krav til 
reguleringsplan i angjeldende sak da bebyggelse til hovedbruk ikke er i tilknytning til de to 
tidligere utskilte eiendommer. 
 
Kommuneplanens bestemmelse § 3.6 c) Før fradeling skal det innhentes uttalelse fra 
kulturminnemyndighet. (Sametinget og Nordland fylkeskommune). Jfr. Kulturminneloven§ 8 
første ledd. Sametinget og Nordland Fylkeskommune er tilskrevet. Det er ikke registrert 
innkommet svar på utsendt høringsuttalelse. NIBIO gårdskart – skogoglandskap – har ikke 
registrert kulturminner i området.  
 
Kommuneplanens bestemmelse § 3.6 d) Ved utbygging i de respektive områdene LNF-B, 
LNF-C og LNF-E skal faren for skred (snø/jordskred) og flom erosjon vurderes.  
NVE er tilskrevet som høringsinstans. Det er ikke registrert innkommet svar på utsendt 
høringsuttalelse. NIBIO gårdskart – skogoglandskap – kartlag erosjonsrisiko har ikke 
avmerket området som utsatt. 
 
Eiendommen som søkes fradelt vurderes etter Jordloven Kap. V Deling av 
landbrukseiendom § 12. Den omsøkte parsell ligger i sin helhet innenfor areal med middels 
bonitet for skog. Eiendommen er ikke i landbruksmessig drift og det er heller ingen av de 
andre landbrukseiendommene i området. Området er avsides og vanskelig tilgjengelig og er 
uten veiforbindelse. Deling av eiendom fører ikke til drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 
  
Det er ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelse § 9.1 a) med 
krav om til avstand på 50 meter til ……Laksåga i Norddalen,…. Det vedlagte kartutskrift med 
inntegnet areal er i grense på nordsiden vist til fra 35 – 40 meter i horisontalavstand fra 
Laksåga. Det er ikke fremlagt søknad med begrunnelse som underbygger at bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel kan fravikes. Fylkesmannen har uttalt til annen og nærliggende 
område med søknad om deling at; Fradeling og oppføring av fritidsboliger innenfor 50-
metersbeltet vil i så måte være uheldig. 
 



 

 

 

Naturmangflodloven §§8 – 12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. I 
området som er søkt fradelt er det ikke registrert miljøverdier i artsdatabank og naturbase. 
 
 
 
 
VEDTAK: 
 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordlovens §12 og delegasjon  
innvilges fradeling av eigedom g.93 b.nr. 5 areal stort inntil 1 daa. 
 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningslovens §20 -  
og delegasjon  innvilges fradeling av eigedom g.93 b.nr. 5 areal stort inntil 1 daa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilkår: 
At eiendomsgrense ikke etableres 
nærmere enn angitt i bestemmelse § 9.1 a) 
til 
 kommuneplanens arealdel – 50 m 
horisontallinje frå Laksåga. 
 
 

 
 
 
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  Fauske kommune v/ Planutvalget, 
postboks 93, 8201 Fauske 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Georg de Besche d.y. 
Enhetsleder Plan/Utvikling Ingeniør 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

Kopi til 

Ketil Jensen Osphaugen 1 8026 BODØ 



 

 

 

 



KETIL JENSEN 

OSPHAUGVEIEN 1 

8026  BODØ 

 

 

FAUSKE KOMMUNE 

V/PLANUTVALGET 

POSTBOKS 93 

8201  FAUSKE 

 

KLAGE PÅ VEDTAK 

REF.17/3727 SAKSBEHANDLER GEORG DE BESCHE D.Y. 

 

Viser til vedtak om fradeling av hyttetomt i Lakså. Det ble innvilget fradeling av denne tomten med vilkår 
at  den ikke ble mindre enn 50 meter fra Laksåga. Det ble også søkt om å få tomt på over 1 daa.  

Jeg ønsker å klage på dette vedtaket fordi jeg bygge hytte 45 meter fra elva. Det er flere grunner til at jeg 
klager på dette.  

Hyttetomten er ca 20 høydemeter over elva. Det vil derfor ikke gå utover almen bruk av verken elva eller 
elvebredden. 

Hyttetomten er på fjell og det vil derfor aldri være noe problem med utvasking av masser under hytta 
ved eventuell flom. 

Hytta vil ha utsikt, men ikke mot de andre hyttene, eller områder med mye ferdsel og vil dermed ikke 
være til sjenanse for andre. Den vil i tillegg ha fjell i bakgrunn fra alle vinkler som gjør at den ikke vil være 
fremtredende. 

 

Det ble også søkt om fradeling av et større område enn 1 daa. Dette forstår jeg vil være uaktuelt i et LNF 
område som blir brukt til næring, men det er det slutt på i Lakså. Det er fortsatt et LNF- område, men det 
området hytte skal stå er det så ulendt at det ikke vil være aktuelt å bruke det som noe annet en til 
hyttetomt.  

 

Mvh 

Ketil Jensen   Sigmund H. Hillestad   
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84/69 Jørn Eliassen - Klagebehandling søknad om deling/justering av 
grunneiendom til Torbjørn Eliassen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Klagen avvises og tidligere vedtak i sak 092/17 av 21.03.2017 stadfestes. 
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven 
§ 20-1 avslås søknad om fradeling. 

 
Sammendrag: 
 
Det er søkt om fradeling av areal til boligtomt på Leivset i et område avsatt til boligformål. Søknaden er 
avslått med begrunnelse at det ikke er utarbeidet reguleringsplan for området. Utarbeidelse av 
reguleringsplan er det eneste kravet som er satt i bestemmelse § 2.1 pkt. a) til kommuneplanens 
arealdel. Plankravet kan ikke fravikes i henhold til pkt b) da søknaden gjelder ny boenhet. 
 
Søknaden hadde også mangler da kvittering for nabovarsel og tillatelse om utvidet avkjørsel Statens 
vegvesen ikke var dokumentert.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Søker har i klagen vedlagt kvittering for nabovarsel. Klager har også vært i kontakt med Statens 
vegvesen om avkjørsel mot fylkesvei. Det er anført avkjørsel ikke skjer mot fylkesvei, men mot hva som 
hevdes å være kommunal vei. 
 
Fauske kommune har også mottatt søknad fra tre grunneiere i samme området hvor det søkes om 
fradeling av grunn til boligformål. Alle grunneiere har vært invitert til et møte for avklaring av hva som 
er gjeldene bestemmelser for området og hva en reguleringsplan innbefatter. Det var bare Eliassen som 
møtte til informasjonsmøte. Søker opprettholder sin klage på avslag til søknad om fradeling av eiendom 
til bolig.  
 
I matrikkelen er grensene for omsøkt areal markert som usikre. Spesielt for veiarealet som søkes fradelt 
kan det være uklart om hvem som er hjemmelshaver. I 1983 var det en jordskiftesak vedrørende 
bruksrett, endring av linjeføring og plikt til vedlikehold av felles del som omtales som skogstraktorvei. 
Veistrekning som tilslutter omsøkt fradelt veistrekk er i matrikkelen ikke oppført med hjemmelshaver. 
Om dette er et felleseiet areal eller bare ikke oppgått grense er uavklart. Sitat fra Jordskiftesak; « Når 
det gjelder vedlikehold av veg nr. 17 fra grense nr. 115 og nedover må grunneierne på gnr. 83 og 84 påta 
seg dette. Også her må eventuelle nye tomteeiere påta seg vedlikeholdsplikten på den delen av vegen 
som de har interesse av»  



 
Mørklagt del er veistrekning med uavklart status. 
 
Veigrunnen er ikke kommunal og enhet VVA har vinterdrift og vintervedlikehold av strekningen da det 
er 5 husstander som benytter veien. 
  
Med uavklarte eiendomsforhold og retter til veien er det saksbehandlers vurdering at dette bør avklares 
i reguleringssammenheng. Alternativt kan det settes vilkår for fradeling at det må avklares 
eiendomsforhold og rettigheter/plikter under oppmålingsforretningen. 
 
Nærliggende område mot E6 har reguleringsplanen Leivsetkrysset og er fra 1984. Det sist oppført 
boligbygg i feltet er fra 2004. 
 

 
 
Å innvilge dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om krav til regulering medfører at utbyggingen 
ikke har planbestemmelser å forholde seg til.  
 



 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kommuneplanens ene bestemmelse om utarbeidelse av reguleringsplan må sees på som et sterkt krav 
fra kommunestyre som har vedtatt planen. 
 
Det som er søkt fradelt kan se ut som at det ligger til rette for å gi dispensasjon. Samtidig vil en 
dispensasjon være presedensdannende for senere søknader i samme byggeområde. Det er lite trolig at 
arealene mellom regulert området og det som søkes fradelt blir regulert da det allerede er oppdelt i 
mindre parseller med boliger. 
 
Det å innvilge dispensasjon til videre utbygging i området avsatt til boligbygging uten å utarbeide 
reguleringsplan vil være å forskjellsbehandle utbyggere innenfor samme boligområdet i 
kommuneplanen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om frakt av hytteelementer og materialer 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Kristian Amundsen, Fauske,   tillatelse til transport 
av byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og 
til hyttetomt beliggende ved Kjelvatnet, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 1. juli til 1. oktober 2017.  

 
 

 
 
 
 

 
Vedlegg: 
03.05.2017 Helikopter søknad 1348578 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kristian Amundsen, Fauske,om tillatelse til frakting av 
hyttematerialer med helikopter fra parkeringsplassen ved Skihytta til hyttetomt. 



 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 40 turer, hytta består av moduler som veier mellom 0,5 og 1 tonn. Arbeidet er tenkt 
gjennomført i 2 omganger, først frakting av veggelementer og tak, og resten av materialene i siste del. 
Tidsrom for transport er oppgitt for første frakting begynnelsen av juli til medio august og andre del 
medio august – primo september. 
Startpunkt er på parkeringsplassen ved Skihytta og hyttematerialene skal fraktes til eiendom 119/459, 
Balvassveien 31, jfr. kartutsnitt. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag § 3 på vinterføre med snøskuter. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse 
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra 
helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



 
 
Fauske kommune plan-utvikling. 
v/Lise Gull Hansen       Fauske, 24. April 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søknad om frakt av hytteelementer og materialer 
 
 
Undertegnede skal sette opp ny hytte på eiendommen 119/459, Balvassveien 31, 
Sulitjelma.  Saltdalshytta leverer elementer som veier fra 0,5 til 1.tonn og det er 
ønskelig å benytte helikopter for å frakte dem inn på en sikker og skånsom måte. 
Det vil være vanskelig å anslå  tidsbruk og perioden for transport nå, da man ikke 
kan gi nøyaktig tidspunkt på leveranse fra Saltdalshytta, samt oppstart for 
snekkere.   
Arbeidet med frakt av element og materialer er tenkt gjort i 2 omganger. Dag 1. 
frakt av veggelement og tak. Dag 2 resterende materiell m.m. 
Utgangspunktet er første del av frakten i begynnelsen av juli, sekundert medio 
august. Andre del av frakt medio august , sekundert primo september. 
 
Søker med dette om å få fraktet hytta med helikopter til byggeplass og at jeg kan 
gjøre det over 2. dager i henhold til beskrevet plan over. 
 
Saltdalshytta stipulerer transporten til ca. 35 -40 løft. 
 
 
 
Om nødvendig med ytterligere info er det bare å kontakte undertegnede. 
 
Vedlagt følger kart over transportrute fra parkeringsplass ved skihytta til 
eiendommen Balvassveien 31. 
 
 
MVH 
 
Kristian Amundsen 
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Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark - Brattåsvika 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 
avslås søknaden fra Tommy Krokstrand, Bodø, om frakting av byggematerialer med ATV på 
bar mark. 
 
Transport på barmark kan gi terrengskader og vil skape presedens for liknende saker. 

 
 

 
Vedlegg: 
25.04.2017 Tommy Krokstrand - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i 

utmark 
1347396 

15.05.2017 Kartutsnitt Brattåsvika 1347397 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Tommy Krokstrand, Bodø, om dispensasjon for bruk av ATV 
m/henger i forbindelse med frakting av materialer/utstyr i forbindelse med skifting av ytterdør og 
vinduer, samt isolering og å bordkle annekset på eiendommen. Søknaden gjelder barmarkskjøring og må 
behandles etter § 6 i forskrift for bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saksopplysninger: 
Byggematerialene skal fraktes med bil/tilhenger til Skamarka.  Derfra skal det kjøres ATV med tilhenger 
etter opparbeiddet sti til Skinnbrokberget, og videre følges berget fram til eiendommen i Brattåsvika 83. 
Dette er en strekning på 500 m. 
 
Det søkes om 5 – 10 turer, som tenkes gjennomført i mai måned 2017. 
 
Denne type vedlikeholdsarbeider trenger ikke byggetillatelse.  Dersom en har byggetillatelse kan en 
frakte byggematerialer med motorkjøretøy på vinterføre, dersom en skal frakte materialer på barmark, 
må en ha dispensasjon fra kommunen. 
 
All kjøring på barmark som ikke er hjemlet direkte i lov eller forskrift, må behandles etter § 6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. I hht til denne paragraf i forskriften må søker 
påvise et særlig behov for transport som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal trasportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold 
til å reduserre motorferdselen til et minimum. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark. 
 
I denne saken søkes det om ferdsel på  opparbeidet sti i et stort hytteområde.  
 
Hytta ligger i underkant av 500 m fra parkeringsplassen. Transporten skal skje i mai måned. 
 
Dersom Fauske kommune innvilger dispensasjon i foreliggende sak, vil det kunne skape presedens for 
liknende saker. Det kan være uheldig å gi tillatelse til frakting av materialer o.l. med ATV på barmark i 
store hytteområder, da dette kan gi terrengskader som det tar lang tid å reparere. 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Det tar lang tid før sporene er borte selv om det er 
glattet til og ryddet opp. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak vil sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette skape presedens og barmarkferdsel vil øke i omfang.   
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark.  Dette vil lage spor i naturen som det tar lang tid å lege. 
Frakting med motorkjøretøy på vinterføre er mer skånsomt. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften: 
 
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring, men kan fraktes på annen måte 
 
På bakgrunn av dette, innstiller rådmannen på at søknaden avslås. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Tommy Krokstrand <tkroks@online.no> 
Sendt: torsdag 20. april 2017 22.44 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

(motorferdselloven) 
Vedlegg: Kartutsnitt Brattåsvika.PNG 
 
Til Fauske kommune. 

Søker herved om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

(motorferdselloven) for å få fraktet byggematerialer til vår hytte i Brattåsvika 83, 8215 

Valnesfjord (Gnr 76, Brnr 332). Vi skal skifte ytterdør, 2 vinduer, isolere og bordkle 

annekset (14m2) på eiendommen.  

Det søkes om å få kjøre 5-10 turer med ATV med tilhenger for å få fraktet byggematerialene 

til dette arbeidet. 

Vedlagte kartskisse viser hvilken trase som tenkes benyttet til transporten. 

Veibeskrivelse:  

Byggematerialene fraktes med bil/tilhenger til Skamarka. Derfra fraktes byggematerialene 

videre med ATV med tilhenger etter opparbeidet skogsvei/sti ned til Skinnbrokberget, 

og videre følges berget frem til min eiendom i Brattåsvika 83. 

Hvis positivt svar vil dette oppdraget utføres i løpet av mai måned 2017. 
  

 

Med vennlig hilsen 

Tommy Krokstrand 

 

Bjørndalstoppen 7 

 

8029 Bodø 

 

Tel: 90628801 



 

mååå
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Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA v/Gunnar Rabben, Valnesfjord, tillatelse til 
transport med traktor, gravemaskin eller ATV på Tokdalsveien slik: 
 

1. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med traktor/gravemaskin på Tokdalsveien i forbindelse 
med reparasjon av overløpsterskel (demning) for Tokdalsvannet. Trase skogsvei fra Kosmo 
til Tokdalsvannet. 

2. Det gis tillatelse til inntil 2 turer med atv/traktor for transport av utstyr i forbindelse med 
forsterkning av bru over Tokdalsåga. Trase skogsvei fra Kosmo til Tokdalsvannet. 

3. Transporten må være avsluttet innen 1. oktober 2017. 
4. All kjøring skal skje etter skogs-/traktorvei. 
5. Tillatelse fra grunneier må innhentes av søker. 

 
 
Vedlegg: 
31.03.2017 Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA - Søknad om dispensasjon for 

bruk av motorkjøretøy i utmark 
1344738 

31.03.2017 Kart Tokdalveien 1344739 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA v/Gunnar Rabben 
om tilaltelse til motorisert ferdsel i utmark.  Søknaden gjelder a) transport i fbm reparasjon av 
overløpsterskel for Tokdalsvannet og b) transport i fbm forsterkning av bru over Tokdalsåga. 
 
Saksopplysninger: 
Søknad om ferdsel på barmark skal behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag.  I dette tilfellet skal ferdselen foregå kun på skogs-/traktorvei. Disse veiene er i hht 
motorferdsellovverket angitt som utmark og søknad om kjøring på skogs/traktorveier må behandles av 
Planutvalget som § 6-sak. 
 
I sak 327/16 ble det innvilget kjøring med gravemaskin etter skogsvei fra Kosmo til Tokdalsvannet 2 
turer, men ugunstige vannforhold når entreprenør hadde anledning medførte at prosjektet ble utsatt til 
sommeren 2017.  
 
I forbindelse med forsterkning av bru over Tokdalsåga søkes det om 2 turer med enten ATV eller traktor 
for transport av utstyr. Her er en også avhengig av lav vannstand i elva for å få gunstigst mulig 
arbeidsforhold. 



 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Omsøkte ferdsel skal skje på opparbeidet skogs-
/traktorvei og vil dermed ikke sette nye spor i naturen. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Vi vet at et slikt tiltak kan sette spor i terrenget.  
Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil dette kunne skape presedens.  I dette tilfelle er tiltaket av 
en slik karakter og lite omfang at en ikke anser at dette vil gjøre at  barmarkferdsel generelt øker i 
omfang.   
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Ferdselen skal foregå på skogs-/traktorvei og vil dermed ikke 
skape nye spor i terrenget.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Vurdering i hht § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 
Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring.  Det kan vanskelig løses på annen måte enn å benytte 
traktor/gravemaskin el ATV for frakting av utstyr/materialer i forbindelse med ovennevnte tiltak.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no> 
Sendt: mandag 27. mars 2017 13.13 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad om motorisert ferdsel i utmark 
Vedlegg: Kart Tokdalveien.docx 
 
Nystad Utmarkslag SA - org.nr. 887 388 482 - og Høgknubbveien SA - org.nr. 976 026 136 - søker herved 
om tillatelse til transport i utmark i forbindelse med følgende prosjekter: 
 
1. Reparasjon av overløpsterskel for Tokdalvannet. Kjøring med gravemaskin etter skogsvei fra Kosmo til 
Tokdalvannet og ned etter utført jobb. Kfr. vedlagt kart. I tillegg vil det være behov for en tur etter 
    samme vei med traktor. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Kosmo Gårdsforening. 
    Vi fikk i sak 327/16  sakID 16/1746 innvilget tillatelse, men ugunstige vannforhold når entreprenør 
hadde anledning medførte at prosjektet ble utsatt til sommeren 2017. 
 
2. Forsterking av bru over Tokdalåga. I forbindelse med forsterking av bru over Tokdalåga vil det være 
behov for to turer med enten ATV eller traktor for transport av utstyr. Dette er også planlagt utført i 
løpet av sommeren, men er avhengig av lav vannstand i elva for å få gunstigst mulig arbeidsforhold. 
 
Mvh 
 
Nystad Utmarkslag SA og Høgknubbveien SA 
 
Gunnar Rabben 



 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7421     
 Arkiv sakID.: 17/1775 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
057/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om transport av byggematerialer med helikopter 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Asbjørn Opheim, Fauske,  tillatelse til transport av 
byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og til 
hyttetomt ved Kjelvatnet med koordinater N7439776 og E545836, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 4 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  28. juni til 20. juli 2017 

 
 

 
 
 

 
Vedlegg: 
10.05.2017 Helikopter Transport 1349158 
 
Sammendrag: 



Fauske kommune har mottatt søknad fra Asbjørn Opheim, Fauske, om tillatelse til frakting av 
hyttematerialer med helikopter fra parkeringsplassen ved Skihytta til hyttetomt (erstattet lokasjon for 
Kjelvatnet 119/1/515) i Sulitjelma. 
 
Saksopplysninger: Det søkes om  4 turer t/r (løft).  Arbeidet er tenkt gjennomført  i tidsrommet 28. juni 
til 15. juli 2017. 
  
Startpunkt er på parkeringsplassen ved Skihytta og hyttematerialene skal fraktes til eiendom som er 
erstatning for 119/1/515, med koordinater N7439776 og E545836,   jfr. kartutsnitt. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag § 3 på vinterføre med snøskuter. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse 
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra 
helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene. 
 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Asbjørn Opheim <asb.opheim@hotmail.com> 
Sendt: 9. mai 2017 14:26 
Til: Postmottak 
Emne: Helikopter Transport 
Vedlegg: Screenshot_20170509-141622.jpg 
 
Hei. Jeg søker om å få transportere materiell til min hytte i Sulitjelma  (kjelvatnet  119/1/515) 
med helikopter. Det er estimert 4 løft, fra Skihytta og rett over vannet som vist på kart. 
Tidsrommet er ca. 28/6 til 15/7 +/- pga. Helikopter pilot Bård Erik Olsen vil prøve å tilpasse 
flygingen i forbindelse med annen jobb i samme område.  
 
Mvh. Asbjørn Opheim  
 
 
 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 
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Sak nr.   Dato 
058/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om bruk av helikopter til transport av byggematerialer 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Egil Olsen, Valnesfjord,  tillatelse til transport av 
byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Skihytta i Sulitjelma og til 
hyttetomt i Saakiåsen 5, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 40 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  10. juli til 13. oktober 2017.  

 
 
Vedlegg: 
09.05.2017 Søknad inntransport av byggematerialer med helikopter 1349063 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Egil Olsen, Valnesfjord, om tillatelse til frakting av 
hyttematerialer med helikopter fra parkeringsplassen ved Skihytta til hyttetomt i Saakiåsen 5, Sulitjelma. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om  ca 30 – 40 turer.  Arbeidet er tenkt gjennomført i 2 omganger, første frakting planlegges 
utført ila uke 28-29 (medio juli), den siste planlegges i uke 39-40 (månedsskiftet september/oktober). 
  
Startpunkt er på parkeringsplassen ved Skihytta og hyttematerialene skal fraktes til eiendom 119/1/486, 
Saakiåsen 5, jfr. kartutsnitt. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Frakt av byggematerialer kan skje med hjemmel direkte i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag § 3 på vinterføre med snøskuter. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 



Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse 
innvilges. Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra 
helikopteret ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske Kommune       Valnesfjord 08.05.2017 

v/ Lise Gunn Hansen 

 

 

Egil Olsen 

Hageneshaugen 13 

8215 Valnesfjord 

 

 

Søknad om inntransport av byggematerialer med helikopter ifm. bygging av hytte på 

Gnr/Bnr/Festenr: 119/1/486, Såkiåsen 5 i Sulitjelma. 

 

Viser til tidligere godkjente byggesøknad vedr. oppføring av ny hytte på Gnr/Bnr/Festenr: 119/1/486, 

Såkiåsen 5 i Sulitjelma. 

I forbindelse med bygging av hytta er det behov for å transportere inn byggematerialer med 

helikopter. Det er benyttet snøscooter til inntransport av materiell til fundamenteringsarbeider i 

vinter mens øvrige materialer planlegges fløyet inn på sommer/høst. 

Det søkes herved om å få fly materiell fra parkeringsplassen ved skihytta til hytte på Såkiåsen 5. 

Planlagt trase for flyging er iht. vedlagte kart. 

Det er beregnet ca 30-40 turer med helikopter etter nevnte trase, og det søkes om gjøre 

innflygningen i to omganger; 

 Første runde: Avhengig av værforhold planlegges denne utørt ila uke 28- 29. 

 Andre runde: Avhengig av værforhold planlegges denne utført ila 39-40 

Da jeg planlegger oppstart bygging av hytta ila. våren 2017 ber jeg om at søknaden behandles i 

Planutvalgets møte 23. mai.  

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det skulle væres spørsmål eller uklarheter ifm. 

søknaden. 

 

Mvh 

 

 

Egil Olsen 

Tel: 93 06 67 14 

Mail: egil.olsen@sks.no 

 

 

 

 

 



Vedlegg: Planlagt trase for helikopter 
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Sak nr.   Dato 
059/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om tillatelse til helikoptertransport for frakt av byggematerialer samt 
utespa/jacuzzi - Brattåsvika 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Ann Siv Akerhei Bjur, Fauske,   tillatelse til 
transport av vinduer, jacuzzi og div til hytte med helikopter fra småbåthavna på Skaft, 
Valnesfjord eller fra parkeringsplassen i Brattåsvika til hytte beliggende i Brattåsvika, gnr. 
76/190, jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 

1. Det kan benyttes inntil 3 turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet 1. august til 1. oktober 2017 
4. Søker må sjølv innhente grunneiers tillatelse til landing.  

 

 
 

 
Vedlegg: 
08.05.2017 skann.pdf Søknad Fauske kommune 1348965 
 
Sammendrag: 



Fauske kommune har mottatt søknad fra Ann Siv Akerhei Bjur, Fauske,om tillatelse til frakting av 
vinduer og jacuzzi  med helikopter fra småbåthavna på Skaft i Valnesfjord,  alternativt fra 
parkeringsplassen i Brattåsvika til hytte beliggende i Brattåsvika 87, gnr. 76/190. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om inntil 3 turer.  Det er 7 stk vinduer, 2 stk limtresøyler, 1 altandør og 1 stk jacuzzi som skal 
fraktes, enten fra småbåthavna på Skaft eller parkeringsplassen i Brattåsvika og fram til hytta. 
 
Tidsrom for transport er oppgitt til august/september 2017, avhengig av når vinduene kan leveres. 
 
Bruk av helikopter er ikke hjemlet direkte i motorferdselloven. Saken må behandles etter § 6 i samme 
lov. § 6 gir kommunen mulighet for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy.  Kommunen kan sette vilkår for 
tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og 
støy. Samtidig vet vi at transport med helikopter ikke vil ha innvirkning på vegetasjon med hensyn til 
slitasje. 
 
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall turer som kan flys og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil helikoptertransport i 
dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Helikoptertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre 
for stor belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Helikoptertransport er det mest skånsomme for terrenget og rådmannen innstiller på at tillatelse gis. 
Det foreslås at det settes krav om at transporten skal skje på hverdager, slik at støyen fra helikopteret 
ikke forstyrrer hytteeiere i området i helgene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
060/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis følgende 
dispensasjon: 
 
Robin Alstad, Bodø,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i tidsrommet 
23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til Muorki og fram til 
naustet. 
 
Det innvilges i tillegg 1 tur for henting av båt fra nordenden av Lomi til Muorki med snøskuter.  
Denne transporten må utføres under en av de 2 tilsynsturene som innvilges fra Daja til Mourki. 
Trasekart for båthenting ligger ved saken. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
Vedlegg: 
08.05.2017 Søknad scooterløyve Mourki 1348601 

04.05.2017 Mørki_1 1348602 

04.05.2017 Mørki_2 1348603 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Robin Alstad, Bodø, om dispensasjon for kjøring til Muorki 
(Eidevatnet) etter at turistløypa er stengt. På grunn av store snømengder i fjellet, ønsker søker å ha 
tilsyn med naust som han eier ved Muorki.  Det søkes også om dispensasjon for å frakte en båt fra Lomi 
til Muorki med snøskuter. 
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om kjøring i turistløypetraseen etter 5. mai, alternativ trase er fra Sulitjelma til Giken/Ny-
Sulitjelma og til Lomi/Muorki.  
På grunn av store snømengder i fjellet, kan det være fare for skader på naust og inventar/utstyr i 
smelteperioden, og søker ønsker derfor å ha tilsyn med naustet. 
 
Turistløypa stenger i hht vedtatt forskrift den 5. mai hvert år.  Transport som er hjemlet direkte i 
motorferdsellovverket, kan utøves så lenge det er vinterføre.   
 
I hht bestemmelsene i reguleringsplan for Muorkivatnet,vedtatt i 2009, kan eksisterende bygninger 
opprettholdes og vedlikeholdes.  I tillegg heter det at naustene innenfor N1-N26 kan ha inntil 1/3 
beboelsesdel, dvs. 7 m2.  Tillatt bebygd areal er 21 m2. 



Naustene kan dermed inneholde en del utsyr/inventar og trenger tilsyn også etter 5. mai.  
 
Sak om utvidet sesong må behandles etter § 6 i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy 
i utmark og på islagte vassdrag.      
 
Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring 
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Det er store snømengder i fjellet i år.  Det kan være fare for store vannmengder når snøsmeltingen tar til 
for fullt.  Det er flere nausteiere ved Muorki som ønsker å ha tilsyn med naustene sine og søker derfor 
om utvidet sesong. 
 
Rådmannen har forståelse for dette og innstiller på at det kan innvilges 2 turer fra Daja til Mourki etter 
traseen til turistløypa.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Robin Alstad <robin@nordkontakt.no> 
Sendt: 3. mai 2017 14:06 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad scooterløyve Mørki 
Vedlegg: Mørki_1.jpg; Mørki_2.jpg 
 
Hei 
 
Søker herved scooterløyve for Mørki / Sulitjelma grunnet store snømengder. 
 
Vi har naust på Mørki og ønsker løyve for tilsyn grunnet ekstreme snømengder. Vi ser for oss at det kan 
bli utfordringer og fare for stor skade under smelteperioden. 
Naustet er delvis innredet og inneholder bla gjenstander av stor verdi. Det er også ny motor og båtutstyr 
lagret på stedet. 
Vi har også båt liggende på Lomi som ønskes fraktet til Mørki . Vi har ikke fått utført dette grunnet 
snømengdene og søker derfor også om løyve for å frakte båt med scooter inn til Mørki. 
 
Slik snømengden er nå anses det ikke aktuelt før slutten av mai / midt Juni. 
 
Legger ved bilder for visning av løype for båtløyve. Tilsynsløyve ønskes vi å benytte scooterløype fra Daja 
så lenge snømengden tillater dette. 
Alternativt fra Lomi /Ny-Sulitjelma. 
 



 
 
 
Med vennlig hilsen 
Robin Alstad 
IKT 

  

8037 Bodø 
Telefon 75 55 05 14 
Mobil    911 10 090 
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen. 
Denne meldingen er bare ment for mottakeren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar  
denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av innholdet i e-posten er forbudt. 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1d5t2Y-0001eD-5N&i=57e1b682&c=NO0t4NY1HFbzLZnyLcMkGYG4OE44WV_rslZcJB_y-Avf2xgfKJDPKM1L4UgU0nHN79J7sL-267vnjRqtWSHJbmhGeiS47ZRwBDtA0GJeBGalbJf0z4OyNACCX_m44BwMQyHUzfhsTPYC9HujePy-ZZvYmsKyVx5IvEKMxq0FVgke0XjI_GIvYwOPOHmekUHIOOIiU3syJH9WIvZqiCwMSQnRlAULTg0GcbpbUPe3zP8
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/7371     
 Arkiv sakID.: 17/1692 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
061/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis følgende 
dispensasjon: 
 
Terje Kristoffersen, Tverlandet,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til Muorki og 
fram til naustet. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
Vedlegg: 
08.05.2017 Søknad Scooterløyve Mørki Sulitjelma 1348635 

04.05.2017 Kart med Naust 1348636 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Terje Kristoffersen, Tverlandet, om dispensasjon for kjøring til 
Muorki (Eidevatnet) etter at turistløypa er stengt. På grunn av store snømengder i fjellet, ønsker søker å 
ha tilsyn med naust som han eier ved Muorki.   
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om kjøring i turistløypetraseen etter 5. mai, alternativ trase er fra Sulitjelma til Giken/Ny-
Sulitjelma og til Lomi/Muorki.  
 
På grunn av store snømengder i fjellet, kan det være fare for skader på naust og inventar/utstyr i 
smelteperioden, og søker ønsker derfor å ha tilsyn med naustet. 
 
Turistløypa stenger i hht vedtatt forskrift den 5. mai hvert år.  Transport som er hjemlet direkte i 
motorferdsellovverket, kan utøves så lenge det er vinterføre.   
 
I hht bestemmelsene i reguleringsplan for Muorkivatnet, vedtatt i 2009, kan eksisterende bygninger 
opprettholdes og vedlikeholdes.  I tillegg heter det at naustene innenfor N1-N26 kan ha inntil 1/3 
beboelsesdel, dvs. 7 m2.  Tillatt bebygd areal er 21 m2. 
Naustene kan dermed inneholde en del utsyr/inventar og trenger tilsyn også etter 5. mai.  
 
Sak om utvidet sesong må behandles etter § 6 i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy 
i utmark og på islagte vassdrag.      
 



Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme.  
Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Det er store snømengder i fjellet i år.  Det kan være fare for store vannmengder når snøsmeltingen tar til 
for fullt.  Det er flere nausteiere ved Muorki som ønsker å ha tilsyn med naustene sine og søker derfor 
om utvidet sesong. 
 
Rådmannen har forståelse for dette og innstiller på at det kan innvilges 2 turer fra Daja til 
Mourki etter traseen til turistløypa. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Terje Kristoffersen <terje@maskineringas.no> 
Sendt: 4. mai 2017 09:44 
Til: Postmottak 
Emne: Søknad Scooterløyve Mørki Sulitjelma 
Vedlegg: Kart med Naust.pdf; Kart scootertrase fra lomi Nysulitjelma.pdf 
 
Hei 
 
Søker herved om scooterløyve for å kontrolere naust Mørki/Sulitjelma grunnet store snømengder under 
vårsmelting. 
 
Jeg har naust på Mørki og ønsker løyve for tilsyn under vårsmeltingen grunnet ekstreme snømengder. 
Vi ser for oss at det kan bli store problemer med vann som samler seg opp rundt naust under 
snøsmeltingen. 
Naustet er delvis innredet og inneholder gjenstander av stor verdi. 
Snøsmeltingen kommer ikke i gang før i slutten på mai/ midt i juni. 
Legger ved bilde av posisjon naust. 
Ønsker primært at vi kan kjøre eksisterende scooterløype fra Daia/ hvis dette ikke lar seg gjøre med 
hensyn til føre har jeg lagt med et bilde av alternativ trase fra Ny sulitjelma. 
 
Terje Kristoffersen 
Hagebyen 6 
8050 Tverlandet 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards 

 
 
Terje Kristoffersen 
Prosjektleder/Project Manager 
 
Burøyveien 18 
N-8012 Bodø 
Mobil: +47 45 80 65 50 
Sentralbord: +47 755 064 00 

terje@maskineringas.no 
www.maskineringas.no 
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Sak nr.   Dato 
062/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis følgende 
dispensasjon: 
 
Kjell Misvær, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i tidsrommet 
23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til Muorki og fram til 
naustet. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 

 
 

 
Vedlegg: 
04.05.2017 Kjell Misvær - Søknad om scooterkjøring ut over sesong 1348697 

04.05.2017 Kart 1348698 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kjell Misvær, Fauske, om dispensasjon for kjøring til Muorki 
(Eidevatnet) etter at turistløypa er stengt. På grunn av store snømengder i fjellet, ønsker søker å ha 
tilsyn med  2 naust som han eier ved Muorki.   
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om kjøring i turistløypetraseen etter 5. mai. 
 
På grunn av store snømengder i fjellet, kan det være fare for skader på naust og inventar/utstyr i 
smelteperioden, og søker ønsker derfor å ha tilsyn med naustene. 
 
Turistløypa stenger i hht vedtatt forskrift den 5. mai hvert år.  Transport som er hjemlet direkte i 
motorferdsellovverket, kan utøves så lenge det er vinterføre.   
 
I hht bestemmelsene i reguleringsplan for Muorkivatnet, vedtatt i 2009, kan eksisterende bygninger 
opprettholdes og vedlikeholdes.  I tillegg heter det at naustene innenfor N1-N26 kan ha inntil 1/3 
beboelsesdel, dvs. 7 m2.  Tillatt bebygd areal er 21 m2. 
Naustene kan dermed inneholde en del utsyr/inventar og trenger tilsyn også etter 5. mai.  
 
Sak om utvidet sesong må behandles etter § 6 i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy 
i utmark og på islagte vassdrag.      
 



Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme.  
Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Det er store snømengder i fjellet i år.  Det kan være fare for store vannmengder når snøsmeltingen tar til 
for fullt.  Det er flere nausteiere ved Muorki som ønsker å ha tilsyn med naustene sine og søker derfor 
om utvidet sesong. 
 
Rådmannen har forståelse for dette og innstiller på at det kan innvilges 2 turer fra Daja til 
Muorki etter traseen til turistløypa. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
063/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskuter - utvidet sesong. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis følgende 
dispensasjon: 
 
Ronny Evison Johansen, Fauske, gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter i 
tidsrommet 23. mai til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Trase er turistløypa fra Daja til Muorki og 
fram til naustene. 
 
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for transporten. 
 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Søknad 1349029 

09.05.2017 Bilde 1349030 

09.05.2017 Kart 1349031 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt søknad fra Ronny Evison Johansen, Fauske, om dispensasjon for kjøring 
til Muorki (Eidevatnet) etter at turistløypa er stengt. På grunn av store snømengder i fjellet, ønsker søker 
å ha tilsyn med naustene som han eier ved Muorki.  
 
Saksopplysninger: 
Det søkes om kjøring i turistløypetraseen etter 5. mai.  
 
På grunn av store snømengder i fjellet, kan det være fare for skader på naust og inventar/utstyr i 
smelteperioden, og søker ønsker derfor å ha tilsyn med naustene. 
 
Turistløypa stenger i hht vedtatt forskrift den 5. mai hvert år.  Transport som er hjemlet direkte i 
motorferdsellovverket, kan utøves så lenge det er vinterføre.   
 
I hht bestemmelsene i reguleringsplan for Muorkivatnet, vedtatt i 2009, kan eksisterende bygninger 
opprettholdes og vedlikeholdes.  I tillegg heter det at naustene innenfor N1-N26 kan ha inntil 1/3 
beboelsesdel, dvs. 7 m2.  Tillatt bebygd areal er 21 m2. 
Naustene kan dermed inneholde en del utsyr/inventar og trenger tilsyn også etter 5. mai.  
 
Sak om utvidet sesong må behandles etter § 6 i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy 
i utmark og på islagte vassdrag.      
 



Saksbehandlers vurdering: 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, 
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal 
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
 
 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen 
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme.  
Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.  
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor 
belastning på området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Det er store snømengder i fjellet i år.  Det kan være fare for store vannmengder når snøsmeltingen tar til 
for fullt.  Det er flere nausteiere ved Muorki som ønsker å ha tilsyn med naustene sine og søker derfor 
om utvidet sesong. 
 
Rådmannen har forståelse for dette og innstiller på at det kan innvilges 2 turer fra Daja til 
Muorki etter traseen til turistløypa. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
064/17 Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017 

 
 
Deltakelse i styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan - Misten 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Som representant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 

· ………………………… 

 
Som vararepresentant til styringsgruppa for oppfølging av fylkesdelplan for Sjunkan – Misten 
oppnevnes: 

· ………………………… 

 
 

 
Vedlegg: 
16.05.2017 Invitasjon til deltagelse i styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelplan 1349744 
 
Sammendrag: 
Det vises til invitasjon til deltakelse i styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelsplan for Sjunkan – 
Misten. 
 
Det bes om at det oppnevnes en politisk representant med vararepresentant til styringgruppa. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  16.05.2017 
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Saksb.: Mari Hulleberg 
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Invitasjon til deltagelse i styringsgruppe for oppfølging av 
fylkesdelplan for Sjunkan - Misten 
 

Til politisk sekretariat 
 
Fylkestinget i Nordland vedtok i møte 119/2007 fylkesdelplan for Sjunkan – Misten. 
Fylkesdelplanen ble utarbeidet i sammenheng med utarbeidelse av verneplan for 
Sjunkhatten nasjonalpark, for å se bruk og vern i sammenheng. Fylkesdelplanen 
omfatter et større geografisk område enn verneplanen, og strekker seg over de tre 
kommunene Sørfold, Fauske og Bodø. Sjunkhatten nasjonalpark ble vernet i februar 
2010, og fylkesdelplanen ble godkjent av Miljødepartementet i januar 2012. 
Hensikten med fylkesdelplanen er å ivareta og styrke de samfunnsmessige 
interessene i områdene som grenser opp mot Sjunkhatten nasjonalpark på en 
bærekraftig måte. Planen skal stimulere til en tilgjengeliggjøring, og aktiv bruk av 
området.  
 
Fylkesdelplanen består av plankart, mål og strategier for bruk av området, 
retningslinjer for temaene friluftsliv, reiseliv, fritidsbebyggelse, havbruk, reindrift og 
kulturhistorie. I tillegg er det en prioritert tiltaksliste rettet mot friluftsliv og natur- og 
kulturbasert reiseliv med særlig fokus på barn og unge, og personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
Fylkestinget ba i vedtaket i saken om at forholdene skulle legges til rette for at 
tiltakene i fylkesdelplanen ble gjennomført. Det er nå opprettet en prosjektstilling for å 
iverksette og følge opp de tiltakene som er vedtatt i fylkesdelplanen og de tiltak som 
den enkelte kommune bestemmer. 
 
Ettersom prosjektperioden foreløpig er begrenset til ett år, er det i førsteomgang 
bestemt å bruke tiden på å etablere hovedinnfallsporter i de tre kommunene Bodø, 
Fauske og Sørfold. I den anledning inviteres representanter fra hver kommune og 
fylkeskommunen til å delta i en styringsgruppe. Denne gruppa skal sørge for at 
planlagte tiltak er i tråd med overordnet plan, vedta prosjektplan med mål og 
beskrivelse av fremdrift i prosjektet, finansiering samt organisering av arbeidet.  
 
Første møte i styringsgruppa er planlagt 30.mai. Det bes om snarlig tilbakemelding 
på om en politisk representant har mulighet til å delta i gruppa og om vedkommende 
har anledning 30.mai. Jeg vil komme tilbake med tidspunkt når styringsgruppa er 
satt. Det er også ønskelig at det utnevnes en vara for å sikre deltagelse på alle 
møter. 



 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

Mari Hulleberg 
Prosjektleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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