
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 07.09.2017 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, møterom 3 
 
 
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: 
Orienteringer fra rådmannen 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2017 
Sak nr. Sakstittel  
083/17 Godkjenning av møtebok  
084/17 Delegerte saker i perioden  
085/17 Referatsaker i perioden  
086/17 Kommuneplanens  arealdel for Fauske kommune 2017-2029 

- 2.gangs høring 
 

087/17 Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune  
088/17 119/1 - Statskog - fradeling av areal til parkering 

Sjeidehusbakken 
 

089/17 Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd pga 
brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet- org.nr. 
975355489 Navjord Lars Erik 

 

090/17 103/1565 - Frode Sørensen - Avslag på søknad om tillatelse 
til oppføring/utvidelse av balkong til tomannsbolig i 
Geitbergveien 9 B - Fauske 

 

091/17 103/701 - Havnegården Fauske AS - Svar på søknad om 
rammetillatelse for etablering av 2 stk leiligheter i 2. etasje i 
forretningsbygg i Sjøgata 74, samt dispensasjon fra 
bestemmelsene i reguleringsplanen Strandpromenaden og 
kulturhus. 

 

092/17 116/8 - Nordlandsfly AS - Søknad om tillatelse til tiltak - 
etablering av helikopterhangar og landingsplass i Nedre 
Tortenli 

 

093/17 Odd Setså - Klage på administrativt vedtak - avslag på 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppføring av garasje og carport med BYA= 110 m2 i 
Nesveien 2, Valnesfjord. 

 

094/17 Søknad om dispensasjon for kjøring til hytte - barmark Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
 
 



 
Fauske, 01.09.17 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
083/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
13.06.2017 Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 13.06.2017 1352903 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Plan- og utviklingsutvalg 

 
 
 
Møtedato: 13.06.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 5/2017 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 
 
 
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 innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Henvendelse fra JB Eiendom Nor AS. Det ikke sakpå sakskartet, slik at det tas ikke 
befaring. Innspill i kommuneplanen. 

· Orientering i sak 70/17 etter kl. 12.00. 
· Befaring i sak 73/17. 
· Kathrine Moan Larsen (FL): Befaringstur skutergruppe. 20 personer invitert. Fått 

dispensasjon på 10 skutere. Kan vi ta opp saken, hvis det er behov for flere skutere? 
Enhetsleder svarte. Har fått klage på 10 skutere. Anbefaler at antallet skutere ikke økes. 

· Svein Roger Bådsvik (V): Har fått henvendelse fra boligkjøper i Valnesfjord. Gammel 
landbrukseiendom er kjøpt og solgt via megler som hus. Boligkjøper har fått brev fra 
Fauske kommune med krav om utkastelse/døgnmulkt ettersom det er en hytte. TEK 10 
standard for å registeres som hus. 
Enhetsleder svarte. Megler har undersøkelsesplikt før salg. Matrikkelføring i Fauske 
kommune er enda ikke ferdig. Ber boligkjøper sammen med megler ta kontakt med 
administrasjonen. 

· Kathrine Moan Larsen (FL): Bygge og delingsforbud i Sulitjelma. Mangel på informasjon. 
En har søkt om oppføring av garasje i februar, men får nå ikke bygge. 
Enhetsleder svarte.  Vi holder på med å lage sak med mer spesifikt hvilke områder som 
skal sees på.  Vi skal se på om vi skal lage planprogram. Klagefrist er nettopp gått ut. 
Det burde vært informasjonsmøte før prosessen startet. Vi skal se om vi får laget er 
informasjonsmøte før sommerferien. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 01.09.17 
 
 
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  
067/17 Godkjenning av møtebok  
068/17 Delegerte saker i perioden  
069/17 Klage på vedtak i K-sak 14/17 - Forskrift for kommunalt 

løypenett for snøskuter - Fauske kommune 
 

070/17 Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune  
071/17 Trafikksikkerhetsplanen - revisjon av handlingsprogrammet 

for fysiske tiltak 2018. 
 

072/17 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild 
Tansø 

 

073/17 Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal 
areal på Finneid for for etablering av vei og garasje 

 

074/17 Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte 
Eiendom 

 

075/17 Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp 
av kommunal tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  
Nedre Hauan Vest 

 

076/17 97/46 – Ørjan Sletten – klage på administrativt vedtak – 
Dispensasjon for garasje på 70 m2 i Hjemgamveien 2. 

 

077/17 Klage på administrativt vedtak - avslått permanent 
dispensasjon for veg til hytte i Vassryggveiein 20, 
Vallvannet 

 

078/17 Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med 
fiskekultivering i Klungsetmarka 

 

079/17 Finneid Idrettslag - Søknad om frakting av varer og vann 
med atv ifbm Vardemarsjen. 

 

080/17 Søknad om forlengelse av sesong for 
skuterkjøring/alternativ søknad om frakting av materialer 
med helikopter. 

 

081/17 Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter - utvidet 
sesong. 

 

082/17 Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer  
 
 
  



Side 4 
 

067/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 067/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
068/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 068/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
069/17: Klage på vedtak i K-sak 14/17 - Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter - 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Klagene fra Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv i 
Nordland og Fylkesmannen i Nordland tas delvis til følge. Dette innebærer at  kun 
første del av Kjelvassløypa, dvs en løype fra parkeringsplassen i Daja og fram til 
Sulitjelma Fjellandsby (Fjellandsbyløypa), opprettes som løype for 
fornøyelseskjøring med snøskuter.  
           
Forskrift om kommunalt løypenett for kjøring med snøskuter i Fauske kommune 



Side 5 
 

endres i forhold til dette, samtidig som det legges til et nytt punkt, i forskriften, § 4  i)  
Fartsgrense i hele løypa fra Daja til Sulitjjelma Fjellandsby er 20 km/t. 
 
Begrunnelsen er at det vil medføre for stor støybelastning/ulemper for hytter som 
ligger innenfor rød og gul sone, og i influensområdet, samt for friluftslivet i området.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne 
Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i 
Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved Skihytta,   
Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun (gangfart) ved 
hytten som ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og 
dokumentasjon er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner og 
kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link til 
det svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal 
forskrift gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, 
jf § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt 
der 8 kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, 
spesifisere arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide 
utfyllende bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  
Forsøket varte helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. Det 
ble opprettet en løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, der løypa 
skulle være et element i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for guidede turer 
og koble seg på løypenettet på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa opprettet som en 
tilførsel til Turistløypa der hytteeiere som hadde dispensasjon til å kjøre til sine hytter, kunne 
kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i Turistløypa. Det er et helhetlig løypenett som har 
fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener man ikke kan se bort fra erfaringene ved 
forsøksordningen som Fauske har vært en del av. Kjelvassløypa er en del av et 
sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere Tilførselsløype) 
er at det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining til Sulitjelma 
Fjellandsby i Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 år under 
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forsøksordningen. Siste vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn ferdsel 
etter ny forskrift. Ingenting tyder på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen 
viser bla at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig 
rekreasjonskjøring. Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i Daja. 
Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er en del av 
løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene som er 
etablert i Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører hyttefolket i 
Kjelvassløypa for å støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i Turistløypa til Sverige. 
Hyttefolket parkerer sine scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta og Kjelvasskrysset. I 
Daja er det kafè, restaurant, overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor 
alltid være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer samt 
myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla 
kommet et innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all scootertrafikk 
mellom Skihytta og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og slipper ut mindre 
avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har økt, er belastningen for miljøet redusert. Den 
trafikk som forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..vi mener at 
Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en tilkomstløype til 
Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne- er evt negative sider betydelig 
mindre enn de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske Næringsforum og 
Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma hytteforening på noen av 
løypene som ble lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen som nå er opphørt, 
men denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. Dette var en positiv 
oppdagelse for meg som har observert den stadig økende snøscooterkjøringen rundt hytta fra 
slutten av 60-tallet og fram til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten fra NINA 
som sier at kanalisering av scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i 
forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i 
Nordland, Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som vil 
gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i 
gul støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 8 
hytter i gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», dermed vil 
det totalt sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen enn i første 
utredning. I tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
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Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 km/t 
i hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i forskriften 
følgende: «..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 km/t. 
Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i saksutredningen, som 
er det viktigste punktet for redusert støybelastning for omkringliggende hytter og friluftsliv og 
hensynet til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen er 
testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma 
Snøscooterklubb som ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse fra 
Sulitjelma Snøscooterklubb hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for 
kjøring i løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen i 
sleden var fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med privat 
hytte og fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil dette 
få store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet for 
friluftslivet. Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra brøytet 
vei må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune 
sette opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I tillegg 
skal det settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. Skiltingen 
tas med i forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske kommune med 
egen meny for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og er 
blitt tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på hvordan 
slike støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 2008/13 gir 
eksempler på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det lar seg gjøre. 
Det avtales mellom hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan utformes i det 
enkelte tilfellet.  
 
Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden 
redusert til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og 
Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som 
hyttefelt, men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
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Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir 
benyttet av hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som ligger 
over 2,5 km fra brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, mellom kl 
07-24. Fartsgrenser iht veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t uten 
slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til føreforhold og 
omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det fremkommer av 
klagen til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift Kjelvassløypa og 
andre løyper som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen løypetrasè godkjent 
av Fauske kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen ligger ca 190 m fra 
Kjelvassløypa. De som får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge oppmerkede traseer så 
langt det lar seg gjøre, deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre ulemper 
blir løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved hytte 

i rød sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom kommunen, 

grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å 

stoppe ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa 

dersom det oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal stenge 
løypa hvis reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei 
/parkeringsplasser ). Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny 
støy over store deler av løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i dag 
ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. Departementets 
retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner benyttes. Disse 
grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. Det er i veiledningen 
angitt 2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende aktivitet kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere beskrevet har hytte i rød 
sone samtykket til at løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk ikke gjennomslag for å 
opprette en avbøtende løype – «Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til 
fornøyelseskjøring. Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange 
ganger og forurenser mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens scootere, 
som 4-taktere, går meget stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til motorsport. 
Veiledningen kommunen har brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor vurdert meget 
strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
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Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre 
løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen til 
5. mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det var 
snødekt mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. 
Kommunen kunne ha satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som 
søker dispensasjon til hyttene sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill i 
saken. Uansett om datoen er satt til 1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så 
lenge det ikke er snødekt mark og forhold som tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt 
opp 4,3 mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er 
scooterløyper. Fauske kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er 
korte strekninger Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging 
søkt å unngå at snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  
Dette har gått fint i 16 år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med 
tilgang til 3 nasjonalparker. Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for snøscootertrafikk 
har man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som søker stillhet og ro vil 
det være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan stenges 
når behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg har 
politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, 
kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha 
for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle saker som 
berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt 
i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som 
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berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, 
og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring og 
lokal kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en del av 
forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener 
kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det er i 
minst mulig konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er 
derfor ikke stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. Snøen 
isolerer mellom kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er tilstrekkelig 
snødekke. De eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner på 
hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, men 
det er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er snødekt 
om vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) ikke 
er grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt naturmangfold, 
slik § 9 skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og stenging av løyper på 
våren er brukt som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Fauske 
kommune vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på naturmangfoldet. 
Naturmangfoldlovens § 11 vil derfor ikke være aktuell. 
  
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med skilting, 
merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er lokalisering 
og valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende tiltakene følger 
forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-permanente 
løypemerker skal samles inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av preparering fra 
Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging av 
løypene. En av grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. Kjøresporene 
vil derfor være borte når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. Det er eksisterende 
løype der i dag og den vil ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
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Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er 
medtatt i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av 
hyttefolk som parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere 
parkert ved Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere stående 
på fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer scooteren fra 
fjellet. Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. (Hytteeier 
må ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter opphold. 
Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   til 
Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig 
scooterkjøring mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i 
Turistløypa skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i 
Fauske kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for 
SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å kjøre 
og hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og scooterløyper skal 
dette la seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til hverandre enten man 
går på ski eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt ansvar for at merkingen 
gjennomføres på en informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg har 
politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas derved 
i all hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
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Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året for 
allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til hytteeiere 
og friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en del 
av en helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for næringsutvikling i 
kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
 

    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet med 
merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull påfyll av 
kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å holde 
jevn hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på gasspådrag 
før dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter hverandre gir dette 
påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig slodding av traceens 
”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
 
 
Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i Sulitjelma.                
I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning i 
salget av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil ved 
skihytta eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, som 
avholder kursinga til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, nettopp for å 
lære nye førere hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i en 
prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av 
Kjelvassløypa for å utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen 
skuterturisme, viser at det vil kunne bli en formidabel økning på turismen over til Norge og 



Side 13 
 

Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil unna, 
og i Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted for de 
svenske turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme lag, 
og da er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i Nordland 
ikke er på dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, da vi har 
løyver for leiekjøring i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken fotgjengere eller 
skiløpere utenfor løypa. Folk er derimot glade for at det er slik mulighet til å kunne komme seg 
ut i naturen. Ikke alle er i stand til å gå på ski, og det å kunne gå til fots i løypa, er en unik 
mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot Sulis, 
og utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 
 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til innstilling. 
 
PLUT- 069/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Klagene tas delvis til følge.  

Kjelvassløypa opprettholdes med følgende endringer i forskriften for å imøtekomme klagerne 
Berit Lesniak, Per Arne Mikkelsen, forum for natur og friluftsliv i Nordland og Fylkesmannen i 
Nordland: 
 
§ 1 Formål. Ordet friluftsliv tas ut. 
§ 4 c) tilleggssetning: I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen.  
§ 5 Tilleggssetning: I Kjelvassløypa skal det skiltes med 20 km/t ved løypas start ved 
Skihytta,   Kjelvasskrysset og Daja. Ved Kjelvasskrysset skal det skiltes med Gårdstun 
(gangfart) ved hytten som ligger i rød sone.  
 
For at informasjon skal være lett tilgjengelig, slik at vi når flest mulig, lages det en meny for 
SKUTERLØYPER på forsiden på Fauske kommunes hjemmeside, der kart, forskrift og 
dokumentasjon er tilgjengelig. Her legges også all informasjon om regler ift dispensasjoner 
og kjøring til hytter.  
Rådmannen tar kontakt med Arjeplog kommune for å få tillatelse til å legge informasjon /link 
til det svenske løypenettet som grenser til Sulitjelma.  
 

Begrunnelse for vedtak og redegjørelse: 
Stortingets vedtak om endring i motorferdselloven og departementets endringer av nasjonal 
forskrift gir kommunene myndighet til å fastsette løyper for fornøyelseskjøring med 
snøscooter, jf § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag. 
 
Bakgrunn for Kjelvassløypa, (tidligere Tilførselsløype)  
Fauske Kommune -forsøkskommune gjennom 15 år 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning initierte i 2001 et forsøksprosjekt 
der 8 kommuner skulle innarbeide motorferdsel som tema i kommunedelplanens arealdel, 
spesifisere arealkategorier mht om motorferdsel skulle være tillatt eller ikke, og utarbeide 
utfyllende bestemmelser som avgrenset bruken av motorkjøretøy til særskilte løyper/ trasèer.  
Forsøket varte helt frem til 2016. Fauske kommune var en del av forsøket som varte i 15 år. 
Det ble opprettet en løype som kalles Turistløypa i Sulitjelma fra Daja til svenskegrensen, 
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der løypa skulle være et element i reiselivets satsing på scooterturisme, med mulighet for 
guidede turer og koble seg på løypenettet på svensk side. I tillegg ble Tilførselsløypa 
opprettet som en tilførsel til Turistløypa der hytteeiere som hadde dispensasjon til å kjøre til 
sine hytter, kunne kjøre rett inn i Tilførselsløypa og videre i Turistløypa. Det er et helhetlig 
løypenett som har fungert godt i 15 år og Fauske kommune mener man ikke kan se bort fra 
erfaringene ved forsøksordningen som Fauske har vært en del av. Kjelvassløypa er en del 
av et sammenhengende løypenett. 
 
Forskjellen fra reglene ved forsøksperioden og i dag for Kjelvassløypa (tidligere 
Tilførselsløype) er at det ikke er lov å kjøre fra hyttene og rett inn i løypa, samt en avgreining 
til Sulitjelma Fjellandsby i Daja. Løypa er ellers helt identisk med løypa som har eksistert i 15 
år under forsøksordningen. Siste vintersesong 2017 har Kjelvassløypa vært åpen for allmenn 
ferdsel etter ny forskrift. Ingenting tyder på at ferdselen har økt.  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert forsøksprosjektet i 2005. Evalueringen 
viser bla at mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig 
rekreasjonskjøring. Arealsoneringen og kjøringen i løypene har hatt en kanaliseringseffekt.  
 
Sulitjelma er Saltens største utfartsområde. Stedet har store parkeringsarealer ved Skihytta, 
Kjelvasskrysset og Jakobsbakken. Det er i tillegg opparbeidet en scooterparkeringsplass i 
Daja. Scooterturisme er en del av reiselivssatsingen i Fauske kommune og Kjelvassløypa er 
en del av løypenettet. Løypa er spesielt viktig for næringsutviklingen for de lokale bedriftene 
som er etablert i Daja. Fra parkeringsplassene ved Skihytta og Kjelvasskrysset kjører 
hyttefolket i Kjelvassløypa for å støtte opp om næringslivet i Daja eller kjører videre i 
Turistløypa til Sverige. Hyttefolket parkerer sine scootere ved parkeringsplassen ved Skihytta 
og Kjelvasskrysset. I Daja er det kafè, restaurant, overnatting, alpinbakke og skiløyper.  
 
På sommeren er det bilvei som er åpen for allmenn ferdsel Kjelvasskrysset – Naustbukta for 
båtutsett, Skihytta – Balvatn. Det kjøres biler og ATV langs veiene og båttrafikk på 
Kjelvatnet. 
Fra Kjelvasskrysset til Daja er det anleggsvei som er åpen på sommeren. Området vil derfor 
alltid være disponert for noe støy. 
 
Høringen: 
Det ble til sammen sendt ut forslag til løyper samt konsekvensutredning til 122 adresser i 
høringsrunden.  Hytteeiere, organisasjoner, offentlige myndigheter og svenske samebyer 
samt myndigheter.  
Etter høringsrunden kom det 22 innspill til saken. Blant de positive innspillene var det bla 
kommet et innspill fra hytteeier Jan Olav Andersen som beskriver følgende:  «..all 
scootertrafikk mellom Skihytta og Daja passerer hytta». Dagens scootere støyer mindre og 
slipper ut mindre avgasser enn tidligere, så selv om trafikken har økt, er belastningen for 
miljøet redusert. Den trafikk som forekommer har absolutt ikke hatt noen negativ innvirkning 
for oss på hytta».  
Også fra Velforeningen i Sulitjelma Fjellandsby var det sendt inn positiv merknad: «..vi 
mener at Fjellandsbyen får minimalt med støy, og veid opp mot de fordeler som en 
tilkomstløype til Fjellandsbyen vil tilføre anlegget inklusive leilighetseierne- er evt negative 
sider betydelig mindre enn de positive sidene». Det er i tillegg positive innspill fra Fauske 
Næringsforum og Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Det kom ingen merknader fra Sulitjelma 
hytteforening på noen av løypene som ble lagt på høring. 
En merknad fra Berit Lesniak som klager bør også medtas:  
«..Jeg tilstår gjerne at jeg i utgangspunktet var skeptisk til prøveordningen som nå er 
opphørt, men denne perioden opplevde jeg faktisk en reduksjon i trafikken. Dette var en 
positiv oppdagelse for meg som har observert den stadig økende snøscooterkjøringen rundt 
hytta fra slutten av 60-tallet og fram til i dag..». Denne merknaden underbygges av rapporten 
fra NINA som sier at kanalisering av scootertrafikk resulterte i mindre ulovlig scooterkjøring i 
forsøksperioden. 
 
Mottatte klager på Kjelvassløypa: 
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Fauske kommune har mottatt 4 klager på opprettelse av Kjelvassløypa. Fylkesmannen i 
Nordland, Forum for natur og friluftsliv, Nordland, Berit Lesniak og Per Arne Mikkelsen.  
Punkter i klagene går igjen slik at kommunestyret velger å gi tilsvar på klagene under ett som 
vil gjelde for alle klagene.   
 
Konsekvensutredning og feil i kartgrunnlag under 1. høring:  
Klager som kom inn på kommunestyrets vedtak i sak 082/16 når det gjaldt fastsetting av 
Kjelvassløypa ble ikke behandlet av kommunen da det viste seg at det var faktafeil i 
konsekvensutredningen. Det var fremkommet at det var 8 hytter i rød støysone og 11 hytter i 
gul støysone. Klagen ble derfor ikke behandlet. Det riktige ant hytter var 1 hytte i rød sone og 
8 hytter i gul sone. Det viste seg at det var tatt med naust i kartleggingen som «hytter», 
dermed vil det totalt sett være færre hytter i influensområdet i denne konsekvensutredningen 
enn i første utredning. I tillegg er det gjort flere avbøtende tiltak.  
 
 
Fartsgrense 20 km/t og hensyn til støyømfintlig bebyggelse 
Det vises til at det ikke er samsvar mellom konsekvensutredningen der det står at det er 20 
km/t i hele Kjelvassløypa, men som ikke er presisert i forskriften. Det medtas derfor i 
forskriften følgende: «..I Kjelvassløypa er fartsgrensen max 20 km/t i hele løypetrasèen..». 
Klagere viser til at det ikke var medtatt en vurdering hvorvidt det er mulig å holde max 20 
km/t. Fylkesmannen har derfor ikke kunnet vektlegge dette avbøtende tiltaket i 
saksutredningen, som er det viktigste punktet for redusert støybelastning for 
omkringliggende hytter og friluftsliv og hensynet til støyømfintlig bebyggelse.  
Fauske kommune er av den oppfatning at det er realistisk å kunne overholde 20 km/t i hele 
Kjelvassløypa. Løypa blir tråkket og sloddet slik at trasèen blir hardtråkket og det er fine 
løypeforhold.  Det vil derfor være tilstrekkelig med 20 km/t i hele Kjelvassløypa. Fartsgrensen 
er testet av arbeidsgruppen som ble nedsatt av Fauske kommune samt Sulitjelma 
Snøscooterklubb som ivaretar løypene på vegne av kommunen. Viser til vedlagt beskrivelse 
fra Sulitjelma Snøscooterklubb hvordan løypene prepareres. 
I forsøksperioden gjaldt veitrafikklovens bestemmelser ift fartsgrenser:  
Under forsøksordningen var det veitrafikkloven som gjaldt.  Det var påbudt med kjelke for 
kjøring i løypa og fartsgrensen var 60 km/t med slede uten personer i.  Dersom det satt noen 
i sleden var fartsgrensen 40 km/t. Forbi hytta som ligger i rød støysone var det skiltet med 
privat hytte og fartsgrense 20 km/t.  
Når Fauske kommune setter fartsgrensen i hele Kjelvassløypa til 20 km/t i ny forskrift, vil 
dette få store positive konsekvenser ift støy for hyttebebyggelsen og sikkerhet og aktsomhet 
for friluftslivet. Fartsgrense 20 km/t mot max fartsgrense i forsøksperiode på 60 km/t.  
Hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre til/fra hyttene som ligger over 2,5 km fra 
brøytet vei må også følge skiltingen om 20 km/t den tid de kjører i løypa 
 
Skilting /informasjon 
For å sikre at flest mulig scooterfører overholder fartsgrensen i løypa skal Fauske kommune 
sette opp skilt som viser 20 km/t i Kjelvassløpa ved Skihytta, Kjelvasskrysset og i Daja. I 
tillegg skal det settes opp skilt for Gårdstun (gangfart) forbi hytten som ligger i rød støysone. 
Skiltingen tas med i forskriften. I tillegg skal det informeres godt på hjemmesiden til Fauske 
kommune med egen meny for scooterløyper slik at det er lett å finne reglene.  
 
Støyskjerm 
Som et avbøtende tiltak er det foreslått støyskjerming dersom hytteeiere i støysone ønsker 
det.  
Hytte i rød sone har samtykket til at løypa fortsatt kan gå forbi hytta ved Kjelvasskrysset og 
er blitt tilbudt støyskjerm. Støyskjerm kan være laget av snø eller treverk. 
Retningslinje T-1442. Statens Vegvesen, håndbok N200, NS 8175, gir eksempler på 
hvordan slike støytiltak kan utføres. Veileder for lokale støyskjermer, Statens vegvesen nr. 
2008/13 gir eksempler på fremgangsmåte. Det kan også lages støyskjerming av snø der det 
lar seg gjøre. Det avtales mellom hytteeier, kommunen og grunneier hvordan denne kan 
utformes i det enkelte tilfellet.  
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Nattestengt  
I forsøksperioden var løypa åpen mellom kl 07-23:00. I kommunens forskrift er åpningstiden 
redusert til å gjelde kl 07-22:00. Løypa er nattestengt mellom kl 22:00-07:00. 
 
Rasting og parkering 
Det er forbudt å raste i Kjelvassløypa. Parkering kan kun være i Kjelvasskrysset, Skihytta og 
Daja.  
 
Hyttefelt 
Området ved Skihytta /Kjelvasskrysset langs Kjelvassløypa er ikke definert og regulert som 
hyttefelt, men området kan defineres som spredt hyttebebyggelse.  
 
Friluftsliv i formålsparagrafen i forskriften 
Fauske kommune imøtekommer å ta ut ordet friluftsliv i § 1 i forskriften.  
 
Dispensasjon for hytteeiere som har hytte mer enn 2,5 km fra brøytet vei 
En del av Kjelvassløypa fra Skihytta til Kjelvannet og fra Kjelvasskrysset til Naustbukta blir 
benyttet av hytteeiere som har fått dispensasjon til å kjøre bagasje til/fra sine hytter som 
ligger over 2,5 km fra brøyta vei. De kan kjøre i tidsrommet 15.okt tom andre helga i mai, 
mellom kl 07-24. Fartsgrenser iht veitrafikklovens bestemmelser.  
Det vil derfor alltid være scootertrafikk i denne delen av løypenettet. 
For de som får dispensasjon for kjøring til egen hytte er det en øvre fartsgrense på 70 km/t 
uten slede.  Slede uten folk i 60 km/t og slede med folk i 40 km/t. Alle må ta hensyn til 
føreforhold og omgivelse og man plikter å vise hensyn både til naturmiljø og mennesker.Det 
fremkommer av klagen til Per Arne Mikkelsen og Lesniak at det blandes saksopplysninger ift 
Kjelvassløypa og andre løyper som evt er på dispensasjon eller ulovlig kjøring. Det er ingen 
løypetrasè godkjent av Fauske kommune som ligger 16 m fra hytten. Hytten til Mikkelsen 
ligger ca 190 m fra Kjelvassløypa. De som får dispensasjon for kjøring til hytter, skal følge 
oppmerkede traseer så langt det lar seg gjøre, deretter skal det kjøres korteste vei til hytta. 
 
For å ta hensyn til hyttebebyggelsen og friluftslivet med hensyn til støy og andre 
ulemper blir løypa regulert med følgende regler: 

· 20 km/t i hele Kjelvassløypa 
· Skiltes 20 km/t ved Skihytta, Kjelvasskrysset og Daja, samt Gårdstun ved 

hytte i rød sone 
· Hengere skal parkeres ved scooterparkeringen i Daja 
· Det er forbudt å kjøre i løypa fra kl 22-07 
· Det skal tilbys støyskjerming til hytter i støysone (iht avtale mellom 

kommunen, grunneier og hytteeier) 
· Det er ikke lov å raste i Kjelvassløypa eller parkere. Dvs at det kun er lov å 

stoppe ved Skihytta, Kjelvasskrysset, Daja. 
· Det er kun lov å kjøre på snødekt mark og kommunen kan stenge løypa 

dersom det oppstår forhold som gjøre det nødvendig. Kommunen skal 
stenge løypa hvis reindriftsnæringa ber om det i hensyn til reindrifta.  

 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. 
Kjelvassløypa har sitt utgangspunkt eller start fra vei (fylkes- og kommunal vei 
/parkeringsplasser ). Veiene er allerede etablerte støykilder. Slik sett blir det ikke etablert ny 
støy over store deler av løypenettets influensområde.  
 
Støymålinger:  
Det henvises til at det ikke er utført støymålinger i området de siste 10 årene. Det finnes i 
dag ingen støygrenser for kilden fornøyelseskjøring med scooter i fastsatte løyper. 
Departementets retningslinjer anbefaler derfor at grenseverdien for kilden motorsportbaner 
benyttes. Disse grenseverdiene har Fauske kommune benyttet i konsekvensutredningen. 
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Det er i veiledningen angitt 2 støysoner: rød sone: nærmest støykilden, angir et område som 
ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og gul sone: en vurderingssone hvor støyende 
aktivitet kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Som tidligere 
beskrevet har hytte i rød sone samtykket til at løypa kunne gå forbi hytta. Kommunen fikk 
ikke gjennomslag for å opprette en avbøtende løype – «Rørgata» av grunneier.  
 
Støy på en motorsportbane kan ikke sammenlignes med støy i løyper fastsatt til 
fornøyelseskjøring. Det er andre type scootere som benyttes på baner og som støyer mange 
ganger og forurenser mange ganger mer enn scootere til fornøyelseskjøring. Dagens 
scootere, som 4-taktere, går meget stille sammenlignet med gamle scootere og scootere til 
motorsport. Veiledningen kommunen har brukt ift støy i konsekvensutredningen er derfor 
vurdert meget strengt.  
 
Reindriftsnæringa:  
Reindriftsnæringa har vært involvert i prosessen rundt både Kjelvassløypa og de andre 
løypene.  
Løypa skal kun være åpen ved snødekt mark. Dette kan være ulikt fra år til år. 
Reindriftsnæringa, ved Balvatn reinbeitedistrikt har samtykket til at alle løyper kan være åpen 
til 5. mai iht forskriften. Reindriftsnæringa mente for øvrig at man måtte kunne kjøre når det 
var snødekt mark og at det ikke trengtes å reguleres av datoer, vintrene er ulike fra år til år. 
Kommunen kunne ha satt åpningsdatoen av løypa til oktober (slik det blir gjort med de som 
søker dispensasjon til hyttene sine, men har valgt å sette datoen til 1/12 av hensyn til innspill 
i saken. Uansett om datoen er satt til 1. des, vil ikke løypa bli åpnet av Fauske kommune så 
lenge det ikke er snødekt mark og forhold som tilsier at løypa kan åpnes.  
Balvatn reinbeitedistrikt er ivaretatt i forskriftens §3 e).  
 
 
Friluftslivet: 
I forhold til friluftslivet henvises det til begrunnelsen i kommunestyrets vedtak. I tillegg  
kjører Fjellfarer 3,4 mil skiløyper for Fauske kommune hvert år. Ifm Kobberløpet blir det kjørt 
opp 4,3 mil skiløyper. Det er store skiområder man kan bevege seg i der det ikke er 
scooterløyper. Fauske kommune bestreber seg på å berøre friluftslivet minst mulig og det er 
korte strekninger Kjelvassløypa går parallelt med skiløype. Kommunen har i sin planlegging 
søkt å unngå at snøscooterløyper blir lagt i de mest populære utfartsområdene for skigåere.  
Dette har gått fint i 16 år. Sulitjelma har enorme fjellområder med «stille områder» og med 
tilgang til 3 nasjonalparker. Friluftslivet er derfor ivaretatt på en god måte.  
 
Ved at kommunen i sin løypeplan holder så stor andel av kommunen fritt for 
snøscootertrafikk har man tatt tilbørlig hensyn til det ikke-motoriserte friluftsliv. For de som 
søker stillhet og ro vil det være rikelige områder å oppleve dette. 
 
Skulle det i fremtiden vise seg at det oppstår utålelige konflikter mellom brukergrupper kan 
kommunen stenge løypen. En snøscooterløype er et fullt ut reversibelt tiltak som kan 
stenges når behovene oppstår gjennom forskriftsbestemmelsen.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
Naturmangfold 
«Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, 
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landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.» 
 
 «Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil 
ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp 
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.» 
Naturmangfoldlovens formålsparagraf sier følgende: «Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» For alle 
saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og 
vektlagt i saken. Naturmangfoldloven § 8: «§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) Offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge  vekt på 
kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.» 
Kunnskap er innhentet fra tilgjengelige databaser (Naturbase Miljødirektoratet og artskart-
artdatabanken, Skredatlas, Skog og Landskap, Nordatlas). Videre er det lagt vekt på erfaring 
og lokal kunnskap gjennom mange år med løyper for snøscooterkjøring. Løypen har vært en 
del av forsøksordningen i 15 år samt 1 år med allmenn ferdsel.  
 
Kunnskapsgrunnlaget relatert til påvirkningen fra løypenettet vurderes som tilstrekkelig. 
Reindriftsnæringen vurderer ikke området som belastende for næringen og det er ikke et 
kalvingsområde. Fauske kommune har brukt de kilder som er aktuelle for temaet og mener 
kravet til kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig. Løypeforslaget er plassert slik i terrenget at det 
er i minst mulig konflikt med sårbar natur og det skal kjøres på snødekt mark.  
 
Virkninger, eller effekter av løypene på naturmangfoldet 
En av grunnforutsetningene for Kjelvassløypa er at det skal være på snødekt mark. Det er 
derfor ikke stor sannsynlighet for at snøscooterløypa vil føre til slitasje på vegetasjonen. 
Snøen isolerer mellom kjøretøyet og overflata. Kommunen vil ikke åpne løypene før det er 
tilstrekkelig snødekke. De eventuelle effekter av seinere snøsmelting i løypetraseen er til å 
leve med. 
 
Noen arter har stor toleranse for forstyrrelser, andre ikke. Det er ingen entydige konklusjoner 
på hvilke effekter løypene kan føre til på dyrelivet. Det er ikke registrert rødlistede dyrearter, 
men det er registrert planter av betydning iht konsekvensutredning. Dette er planter som er 
snødekt om vinteren. Løypa stenges hvis snødekket forsvinner.  
 
Fauske kommune vurderer at det etter avbøtende tiltak (kanalisering, fartsreduksjon m.m) 
ikke er grunn til å tro at løypene vil medføre vesentlig skade på truet eller verdifullt 
naturmangfold, slik § 9 skal forhindre. Kanalisering, nedsatt fartsgrense til 20 km/t og 
stenging av løyper på våren er brukt som avbøtende tiltak for å unngå risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Kjelvassløypa vil ikke forringe eller ødelegge leveområdet for truede eller nær truede arter. 
 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 
karakter. Fauske kommune vurderer det slik at løypene ikke vil medføre skade på 
naturmangfoldet. Naturmangfoldlovens § 11 vil derfor ikke være aktuell. 
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Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering vil bli lagt til grunn i 
forbindelse med driften av Kjelvassløypa. Dette vil blant annet gjelde i forbindelse med 
skilting, merking, preparering og parkering. Avbøtende tiltak benyttet for å oppfylle § 12 er 
lokalisering og valg av traséer, tidspunkt for aktivitet og driftsmetoder. Disse avbøtende 
tiltakene følger forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Fauske kommune.  Ikke-
permanente løypemerker skal samles inn ved sesongslutt. (Se vedlagt beskrivelse av 
preparering fra Sulitjelma Snøscooterklubb).  
 
Landskap: 
Kjelvassløypa følger i stor utstrekning eksisterende infrastruktur (vei og skogsbilveier). Store 
deler av løypa går på islagt vann og vei. Midlertidige merker og skilt blir fjernet ved stenging 
av løypene. En av grunnforutsetningene for løypa er at den legges på snødekt mark. 
Kjøresporene vil derfor være borte når snøen smelter. Løypa trenger ikke terrenginngrep. 
Det er eksisterende løype der i dag og den vil ikke få negative konsekvenser for landskapet.  
 
Åpen løype for allmenn ferdsel / tilførselsløype 
Selv om løypa må iht forskrift være åpen for allmenn ferdsel kan man ikke forutsi om 
scootertrafikken kommer til å bli betydelig større i denne delen av løypenettet. Vi tror at med 
bakgrunn i at løypa er godt innarbeidet som en Tilførselsløype med de begrensninger som er 
medtatt i forskriften vil løypa mest sannsynlig fortsatt blir brukt som en tilførselsløype av 
hyttefolk som parkerer sine scootere ved Skihytta og Kjelvasskrysset.  
 
Eksempel: Konsekvensen dersom løypa stenges og hytteeiere som har sine scootere 
parkert ved Skihytta skulle ta seg en tur i Turistløya: 
 

1. Hytteeier må ha tilgang til henger. (Vanligvis har hytteeiere ikke hengere 
stående på fjellet, de henter henger når sesongen er over og transporterer 
scooteren fra fjellet. Henger er ikke lov å parkere ved Skihytta ).  

2. Hytteeier må først kjøre bil til Daja og hente henger og kjøre til Skihytta. 
(Hytteeier må ha henger med på fjellet dersom de ønsker å kjøre i Turistløypa).  

3. Laste scooter på henger og kjøre tilbake til Daja. 
4. Laste av scooter i Daja for å kjøre i Turistløypa. 
5. Etter endt tur må de laste scooter på henger. 
6. Kjøre med bil og henger tilbake til Skihytta. 
7. Laste av scooteren. 
8. Kjøre hengeren til Daja (ikke lov å parkere den ved Skihytta) 
9. Kjøre bilen til Skihytta. 

 
Selv om det ikke er lov å kjøre under opphold på hytta, har en lov å kjøre før og etter 
opphold. Hytteeiere har scooterne naturlig parkert på Skihytta og i Kjelvasskrysset.  
 
Miljømessig /utslipp er dette mye mer belastende for naturen enn å benytte Kjelvassløypa   
til Daja.  
I tillegg er det å opprettholde denne løypa svært viktig for næringslivet i Daja (se vedlegg). 
Dersom løypa stenges kan det resultere i ulovlig kjøring overalt. Å kanalisere lovlig 
scooterkjøring mener kommunen er det mest fornuftige. (jf rapport NINA).  
Enn annen konsekvens blir parkeringsareal. Dersom alle hytteeiere som ønsker å kjøre i 
Turistløypa skal ta hengere med seg kan det bli kapasitetsproblemer på parkeringsplassene.  
 
Forebygge ulovlig kjøring og informasjon til scooterførere og andre:  
Fauske kommune kan bli bedre på informasjon som gjelder reglene for scooterløypene. 
Kommunestyret tar derfor inn i vedtaket følgende: «…Forskrift og kart for alle skuterløyper i 
Fauske kommune skal informeres om på forsiden på hjemmesiden – med egen meny for 
SKUTERLØYPER. 
Bedre informasjon bør kunne forebygge uønsket kjøring og at alle vet hvor det er lovlig å 
kjøre og hvilke regler som gjelder. Med god skilting og skille mellom skiløyper og 
scooterløyper skal dette la seg gjøre. Det er en forutsetning for å lykkes at alle tar hensyn til 
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hverandre enten man går på ski eller kjører scooter.  Fauske kommune har et særskilt 
ansvar for at merkingen gjennomføres på en informativ måte.  
 
Håndhevelse av regelverket 
I kommunens vurdering av konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold mv må også 
mulighetene for en effektiv håndhevelse av regelverket inngå. Kommunen vurderer at 
muligheten for effektiv håndhevelse av regelverket er tilstede. Det er spesifikt nevnt i 
naturoppsynslovens § 2 at dette er en av oppgavene oppsynet skal føre kontroll 
med(motorferdselloven). §3 i naturoppsynsloven gir SNO fullmakt til å bruke forskjellige 
hjelpemidler i sitt arbeid. Disse hjelpemidlene gjør at oppsynet kan drives effektivt. I tillegg 
har politiet den samme myndighet. 
 
 
Konklusjon  
Kjelvassløypa opprettholdes med de avbøtende tiltak som vedtas i forskrift. Klagene tas 
derved i all hovedsak ikke til følge. Det tas inn noen endringer i forskriften i vedtaket.  
Beslutningsgrunnlaget er basert på erfaringer i den tid løypa har vært åpen i 16 år, siste året 
for allmenn ferdsel og i tillegg er det gjort betydelige avbøtende tiltak for å ta hensyn til 
hytteeiere og friluftslivet.  
Fauske kommune satser på vinter-/ scooterturisme og næringsutvikling. Kjelvassløypa er en 
del av en helhetlig løypeplan og ønskes fortsatt å kunne benyttes spesielt for 
næringsutvikling i kommunen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Sulitjelma Snøscooterklubb angående preparering av løypenett og 20 km/t 
Sulitjelma Turistsenter angående næringsutvikling 
 
 
 

                                                        
 

Sulitjelma Snøscooterklubb 
    
Scooterklubbens tiltak for å kunne holde maks-hastiget til 20 km/t i tilførselsløypa. 
 
Erfaringer gjennom sesongen 2016 – 2017, hvor Sulitjelma Scooterklubb har hatt anbudet 
med merking og vedlikehold av snøscooterløypene i Sulitjelmaområdet, har gitt oss verdifull 
påfyll av kunnskap hva angår løyptraceens beskaffenhet i forhold til støy. 
Vi har erfart at tidlig preparering og jevnlig slodding av traceen gir et fast og slett underlag. 
Med et fast og slett underlag er det mulig, også med relativt tungt lass på kjelke/sluffe, å 
holde jevn hastighet med hastighetsgrense 20 km/t. 
Erfaringer fra turistløypa har vist at ujevn løypetrace gir økt behov for å slakke på 
gasspådrag før dump i løypa for så å øke gasspådraget etter dump. Ved ujevnheter etter 
hverandre gir dette påfølgende reguleringer av gasspådrag som gir ujevn kjøring. Ved jevnlig 
slodding av traceens ”problemområder” har dette løst seg.  
 
11.06.2017 
Mvh                                                 
 
John Gunnar Olsen                      Åge Jørgensen 
Formann                                       Sekretær 
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Uttalelse fra Sulitjelma Turistsenter AS: 
I 2013 overtok vi ST, og har inntil siste vinter, hatt ansvaret for merking av løypene i 
Sulitjelma.                I denne perioden har vi også fått merke løypenes viktighet for vår 
næringsutvikling. 
Vi fikk tidlig på plass en container for gassbytte, og Kjelvassløypas tilknytning til Daja, gjør at 
hyttefolk kan kjøre skuter ned til oss for å få byttet gassflasker. Vi har også merket en økning 
i salget av andre varer, da det er mulig å komme seg ned til oss uten å måtte bytte om til bil 
ved skihytta eller Kjelvasskrysset. Vi har også avtale med Barkhald og Pedersen kjøreskole, 
som avholder kursinga til førerkort for snøskuter hos oss. De bruker også denne løypa, 
nettopp for å lære nye førere hvordan man skal opptre i slike områder. 
Området i Daja, er også regulert slik at det er mulig å etablere bensinstasjon der. Vi er inne i 
en prosess der vi ønsker å få etablert bensinpumpe hos oss, og er da helt avhengig av 
Kjelvassløypa for å utvikle denne næringen. Samtaler med svenske aktører innen 
skuterturisme, viser at det vil kunne bli en formidabel økning på turismen over til Norge og 
Sulitjelma med en bensinpumpe i Daja.         
Pr. i dag er eneste mulighet for tanking av drivstoff på Svensk side i Vougatjållme, 5 mil 
unna, og i Orrenjarka, 10 mil unna Pieskehaurrestugan som er et mye brukt overnattingssted 
for de svenske turistene. Ned til Daja er det 3 mil fra Pieskehaurre. 
Skal vi kunne utvikle vinterturismen i Sulitjelma, er vi avhengige av at alle spiller på samme 
lag, og da er det beklagelig at en organisasjon for natur og friluftsliv, og fylkesmannen i 
Nordland ikke er på dette laget. Det er ingen som bruker Kjelvassløypa så mye som vi gjør, 
da vi har løyver for leiekjøring i Sulitjelma. På 4 år har vi ikke sett spor etter hverken 
fotgjengere eller skiløpere utenfor løypa. Folk er derimot glade for at det er slik mulighet til å 
kunne komme seg ut i naturen. Ikke alle er i stand til å gå på ski, og det å kunne gå til fots i 
løypa, er en unik mulighet til å komme seg ut. 
De private klagene orker vi ikke å kommentere, ut over at det oppfordres til å se etter spor i 
dypsnøen på turløypene fra hyttene deres. 
Vi håper vårt innspill blir tatt med i vurderingen, og at fylkesmannen kan rette sitt syn mot 
Sulis, og utviklinga av næringslivet her. 
 
Bjørn Thomas Hansen, daglig leder Sulitjelma Turistsenter AS. 

 
 
 
070/17: Forslag om innføring av Fjelloven i Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til 
fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på 
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger 
av fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over 
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom 
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til 
lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og 
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske 
gjennomføringen av vedtaket.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
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Behandling: 
Saksbehandler Georg de Besche dy orienterte. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 070/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til 
fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på 
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd. 

2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger 
av fjellova skal inngå. 

3. Fauske kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over 
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom 
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til 
lokalbefolkningens beste.  

4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og 
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske 
gjennomføringen av vedtaket.  

 
 
 
071/17: Trafikksikkerhetsplanen - revisjon av handlingsprogrammet for fysiske tiltak 
2018. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune prioriterer ferdigstillelse av  g/s-vei fra E6 fram til SKS Arena 
som grunnlag for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2018.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 2 med bl a grus, asfalt og lys. 
 

2. Det søkes om midler til gatelys fra Nedre til Øvre Tortenli.                                                                                           

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 071/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune prioriterer ferdigstillelse av  g/s-vei fra E6 fram til SKS Arena 
som grunnlag for søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2018.  

Det søkes om kr 800 000,- til gjennomføring av fase 2 med bl a grus, asfalt og lys. 
 

2. Det søkes om midler til gatelys fra Nedre til Øvre Tortenli.                                                                                           
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072/17: 119/261 - Overtakelse av Coop-villaen i Sulitjelma - Arild Tansø 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 072/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det gis samtykke til at Fauske kommune skal overta gnr. 119 gnr.261 i Sulitjelma for 
sanering av et falleferdig hus på eiendommen. Eiendommen overtas vederlagsfritt. 

 
 
 
073/17: Finneid Eiendom ANS - Søknad om kjøp av kommunal areal på Finneid for for 
etablering av vei og garasje  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 073/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr 101, bnr. 2 til Finneid Eiendom ANS. 

 
 
 
074/17: Kjøp av boligtomt gnr. 104, bnr. 264 samt veigrunn av Skifte Eiendom 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, 
bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 
Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 074/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Fauske kommune kjøper ikke boligtomten, lekearealet og de 2 stikkveien fra gnr. 104, 
bnr. 264 fra Forsvarsbygg.  

2. Fauske kommune søker å overtar Solvollveien vederlagsfritt  fra krysset 
Erikestadveien til eiendommesgrense slutt, mellom Solvollveien 6 og 4.  

 
 
 
075/17: Stein-Rune Storli og Maja Kildahl Olsen - Søknad om kjøp av kommunal 
tilleggstomt til garasje - Gryttingveien 57,  Nedre Hauan Vest 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja 
Kildahl Olsen.     
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 075/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 103, bnr. 1566 til Stein-Rune Storli og Maja 
Kildahl Olsen.     
 
 
 
076/17: 97/46 – Ørjan Sletten – klage på administrativt vedtak – Dispensasjon for garasje 
på 70 m2 i Hjemgamveien 2.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i PBL  § 19-2 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 112/17 datert 11.04.2017. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Svein Roger Bådsvik (V) fremmet følgende omforente forslag 
Klagen tas til følge. 
Da det omsøkte tiltaket ligger i et område med spredd bebyggelse gis det dispensasjon som 
omsøkt areal 70 m2 til garasje. 
Under forutsetning om samtykke fra naboer. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 076/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klagen tas til følge. 
Da det omsøkte tiltaket ligger i et område med spredd bebyggelse gis det dispensasjon som 
omsøkt areal 70 m2 til garasje. 
Under forutsetning om samtykke fra naboer. 

 
 
 
077/17: Klage på administrativt vedtak - avslått permanent dispensasjon for veg til hytte i 
Vassryggveiein 20, Vallvannet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-3 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 108/17 datert 07.04.2017. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 077/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-3 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 108/17 datert 07.04.2017. 

 
 
 
078/17:  Søknad om bruk av motorkjøretøy i forbindelse med fiskekultivering i 
Klungsetmarka 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Klungset Utmarkslag følgende tillatelse til bruk av atv etter skogsvei i Klungsetmarka, 
jfr vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 
1. Det kan kjøres totalt inntil 15 turer pr år i 3 år, dvs 2017, 2018 og 2019  i 

tidsrommet mai til oktober. 
2. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneierne.  
3. Det skal kjøres på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 078/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Klungset Utmarkslag følgende tillatelse til bruk av atv etter skogsvei i Klungsetmarka, 
jfr vedlagte kartutsnitt. Det settes følgende vilkår: 

 
1. Det kan kjøres totalt inntil 15 turer pr år i 3 år, dvs 2017, 2018 og 2019  i 

tidsrommet mai til oktober. 
2. Søker må selv innhente tillatelse fra grunneierne.  
3. Det skal kjøres på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00. 

 
 
 
079/17: Finneid Idrettslag - Søknad om frakting av varer og vann med atv ifbm 
Vardemarsjen. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
 
Finneid Idrettslag gis tillatelse til inntil 2 turer med 1 stk terrengkjøretøy for 
transport av vann og utstyr/varer som skal brukes i forbindelse med Vardemarsjen. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Transporten skal foregå fra parkeringsplassen i Rognveien i øvre Hauan og fram til 
Finneidvarden etter trase inntegnet i vedlagte kart. 

2. Transporten skal foregå i tidsrommet 1.august til 15. august i årene 2017, 2018 
og 2019. 

3. Ferdselen må foregå  
4. mellom kl 07:00 og 22:00. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra private grunneiere i det området traseen 

ligger. 
6. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 079/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 
gis følgende tillatelse: 
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Finneid Idrettslag gis tillatelse til inntil 2 turer med 1 stk terrengkjøretøy for 
transport av vann og utstyr/varer som skal brukes i forbindelse med Vardemarsjen. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 

1. Transporten skal foregå fra parkeringsplassen i Rognveien i øvre Hauan og fram til 
Finneidvarden etter trase inntegnet i vedlagte kart. 

2. Transporten skal foregå i tidsrommet 1.august til 15. august i årene 2017, 2018 
og 2019. 

3. Ferdselen må foregå  
4. mellom kl 07:00 og 22:00. 
5. Søker må selv innhente tillatelse fra private grunneiere i det området traseen 

ligger. 
6. Ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljøet og mennesker. 

 
 
 
080/17: Søknad om forlengelse av sesong for skuterkjøring/alternativ søknad om frakting 
av materialer med helikopter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
May-Britt Krogstad, Fauske  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til egen hytte beliggende 
i Daja med snøskuter i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 7 turer for transport av 
taksperrer/byggematerialer.  Trase er i hht vedlagte kartutsnitt. 
Transporten må skje mellom 07:00 og 24:00. 
 
Dersom det ikke er mulig å benytte snøskuter, innvilges følgende: 
 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis May-Britt Krogstad, Fauske,  tillatelse til 
transport av taksperrer/byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen i Daja 
i Sulitjelma og til hytte beliggende i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

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

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 080/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
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May-Britt Krogstad, Fauske  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til egen hytte beliggende 
i Daja med snøskuter i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 7 turer for transport av 
taksperrer/byggematerialer.  Trase er i hht vedlagte kartutsnitt. 
Transporten må skje mellom 07:00 og 24:00. 
 
Dersom det ikke er mulig å benytte snøskuter, innvilges følgende: 
 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis May-Britt Krogstad, Fauske,  tillatelse til 
transport av taksperrer/byggematerialer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen i Daja 
i Sulitjelma og til hytte beliggende i Daja, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

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

 
 
 
081/17:  Søknad om dispensasjon for bruk av 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-Otto Jordbro, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter 
i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Alternativ trase er fra kirka – Giken 
- og videre til Muorki, jfr vedlagte kartutsnitt. 
  
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for ferdselen. 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 081/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
følgende dispensasjon: 
 
Kjell-Otto Jordbro, Fauske,  gis dispensasjon for kjøring fra Daja til Muorki med snøskuter 
i tidsrommet 13. juni  til 1. juli 2017 med inntil 2 turer.  Alternativ trase er fra kirka – Giken 
- og videre til Muorki, jfr vedlagte kartutsnitt. 
  
Forskrift/retningslinjer for bruk av turistløypa gjelder for ferdselen. 
 

 
 
 
082/17: Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



Side 29 
 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune 
opprettholdes.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 13.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 
Fauske kommune skal være en næringsvennlig kommune som skal legge til rette for 
næringslivet, både ovenfor eksisterende næringsliv og for nyetablering, i kommunen. Som et 
ledd i dette arbeidet innføres selvkostprinsippet når kommunen selger areal for 
næringsvirksomhet. I helt spesielle tilfeller kan formannskapet, innenfor både juridiske og andre 
hensyn, fravike til gunst for kjøper/næringsliv også selvkostprinsippet. Fauske kommune kan 
kreve arealet tilbakeført til samme kronebeløp som kjøper betalte dersom kjøper ikke har 
realisert sine planer innen 3 år fra kjøpsdato. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å 
videreselge arealet til annen interessent. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag. 

 
PLUT- 082/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune opprettholder dagens ordning i forbindelse med prissetting av areal til 
næringsformål.  
 
Dagens retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske kommune 
opprettholdes.  

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/13202     
 Arkiv sakID.: 17/2433 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
084/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
146/17, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 990693714 Brukmoen DA 
VEDTAK: 

Søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 for Brukmoen DA avkortes med foreløpig utregnet 
til kr. 64.665,- , som tilsvarer ca. 60 % av det samlede tilskuddet, jfr. Forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11.  

 

Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd og gjentatte brudd på dyrevelferdsloven og 
forskrift om hestevelferd og velferd for småfe. 
 

 
114/17, 102/764 - Godkjenning av endringsmelding - Ny plassering av garasje, endring av 
inngangsparti og endret karnapp i stue på bolighus i Tyttebærveien 14. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-2 godkjennes endringsmelding mottatt 03.04.2017 for 
plassering av frittstående garasje og endring av eneboligen som omsøkt. 

 

Nye arealer for boligen: BRA H01: 102 m2, H02: 69 m2. 

 

Garasje skal ikke ha høyere BYA enn 50 m2, jvf reguleringsbestemmelsens § 2.1 for Finneidlia 2. 
Ny tegning må innsendes kommunen. 

Forminskning av bebygd areal på 4,6 m2 anses som en mindre endring som ikke saksbehandles, 
jvf. SAK10 § 4-1. 

 



Det vises for øvrig til vedtak gjort i sak 005/17 datert 30.03.2017 

 

 
145/17, Vedtak om manuell utbetaling av produksjonstilskudd for søknadsomgangen januar 
2017 - Org.nr. 917435189 Vidar Hasselberg 
VEDTAK: 

Fauske kommune ber om at det foretas en manuell utbetaling av produksjonstilskudd som 
vedrører tilskudd til husdyr og driftstilskudd til melkeproduksjon til foretaket, org.nr. 917435189 
Vidar Hasselberg for søknadsomgangen januar 2017. 

 

Foreløpig beregning av tilskuddet utgjør kr. 114.520,-, jfr. vedlagt beregning av tilskudd. 
 

 
147/17, Vedtak om manuell utbetaling av produksjonstilskudd for søknadsomgangen januar 
2017 - Org.nr. 990693714 Brukmoen DA 
VEDTAK: 

Fauske kommune ber om at det foretas en manuell utbetaling av produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd til foretaket, org.nr. 990693714 Brukmoen DA for søknadsomgangen januar 2017. 

 

Foreløpig beregning av tilskuddet utgjør kr. 43.110,-, jfr. saksutredningen og vedlegg. 

 
 

 
148/17, 103/490 - Innvilgelse av søknad om riving av enebolig med BRA: H01 51 m2, H02 47 
m2, K01 41 m2, samt garasje/uthus, BRA: 36 m2,  i Vollgata 15 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 meddeles rivingstillatelse for eneboligen og garasjen/uthuset i Vollgata 15 
som omsøkt. 

 

Avfall må leveres på godkjent deponi. Fraksjonsrapport etter endt riving leveres sammen med 
ferdigmelding. 

 

AF Decom AS har erklært ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF. 
 

 



149/17, 109/16 - Reinhardt Nicolaisen - Innvilgelse av søknad om riving av eksisterende hytte, 
BYA: 23 m2, og uthus, BYA: 15 m2  samt oppføring av ny hytte med BYA: 79 m2 og BRA: 69 
m2 på samme sted i Vassryggveien 20. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-4 meddeles igangsettingstillatelse til riving av gammel del av eksisterende 
hytte og uthus, samt oppføring av ny hytte i Vassryggveien 20, G.nr. 106/16, som omsøkt. 

 

I medhold av PBL § 20-3 og SAK10 § 6-8 meddeles ansvarsrett som selvbygger som omsøkt. 

 

Rivningsavfall må leveres på godkjent deponi. 
 

 
150/17, 104/44 - Tina Mikalsen - Innvilget søknad om tillatelse til fasadeendring på enebolig i 
Erikstadveien 29, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c meddeles igangsettingstillatelse til fasadeendring 
på enebolig i Erikstadveien 29, Fauske gnr.104 bnr.44 som omsøkt. 

 

Norgesbygg AS har erklært ansvarsrett i saken. 

 
151/17, 103/1617 - Dahl Bygg AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 4 eneboliger i 
to plan med carporter -1 bolig med BRA 149,5 m2 og 3 boliger med BRA 137,2 m2 i 
Wallyskogen 6,8,10 og 12, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av 4 eneboliger 
m/carporter i Wallyskogen 6,8,10 og 12, Fauske gnr.103 bnr.1617 som omsøkt. 

 

Byggearbeidet kan ikke igangsettes før plan for vann- og avløpsanlegg er godkjent av 
kommunenes VVA-avdeling.  

 

Før arbeidet med vann- og avløpsanlegg igangsettes må erklæring om ansvarsrett for 
prosjektering og utførelse av vann-og avløpsanlegg innsendes.  

 

Erklæring om ansvarsrett fra rørleggerfirma som skal ha ansvar for PRO/UTF innvendig 
rørleggerarbeide i tiltaket må innsendes. 



 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS, Dahl Maskin AS, Multiservice Fauske AS 
og Multiconsult ASA.  

 

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

 
152/17, 49/10 - Odd Setså - Avslag på søknad om dispensasjon for garasjestørrelse på 110 m2  
i Nesveien 2, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel bestemmelser §§ 3.1 a) og 3.6 d) for dispensasjon for garasje på BYA 110 m2 i Nesveien 2, 
G.nr. 49/10.  

 
153/17, Vedtak om manuell utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket for 
søknadsomgangen januar 2017 - Org.nr. 893341862 Løkås gård Jonny Øien 
VEDTAK: 

Fauske kommune har behandlet, org.nr. 893341862, Løkås gård Jonny Øiens søknad om 
produksjonstilskudd for søknadsomgangen januar 2017. Grunnet avvik fremkommet i maskinell 
kontroll av søknaden (kontrolliste PT-4100A) er avkorting vurdert jfr. Forskrift om 
produksjonstilskudd § 12. 

 

Org.nr. 893341862 Løkås gård Jonny Øien sin søknad avkortes for feilaktig å oppgi  15 kyr av 
bevaringsverdig rase. Utmåling av avkorting beregnes som den merutbetaling søker ville kunne 
fått, foreløpig beregnet til kr. 43.500,-. 

 

Totalt tilskudd til utbetaling er foreløpig beregnet til kr. 126.162,-, jfr. saksutredningen og vedlegg. 
 

 
154/17, 78/1 - Fauske kommune, Avd. Park/Idrett - Innvilgelse av søknad om tillatelse til 
etablering av vei til badeplass i Nordvika 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for eablering av vei til badeplass i 
Nordvik, G.nr. 78/1, som omsøkt. 

 

Fauskebygg AS har erklært ansvarsrett for SØK, PRO/UTF i hele tiltaket. 
 

 
155/17, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 Navjord Lars Erik 



VEDTAK: 

Søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 for foretaket, org.nr. 975355489, Navjord Lars 
Erik avkortes med, foreløpig utregnet til, kr. 116.800,-, som tilsvarer 60 % av det samlede 
tilskuddet, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §11. 

 

Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd og gjentatte brudd over lengre tid,  jfr. Forskrift 
om hold av svin §§ 5, 8, 13, 18, 20, 21 og 26 samt Dyrevelferdslovens § 6. 
 

 
156/17, 85/41 - Benedicte Kjærranbakken - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg 
med BRA: 107 m2 til enebolig i Moen 47. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg med BRA: 107 m2 til eneboligen i Moen 47, G.nr. 85/41, som omsøkt. 

 

I medhold av PBL § 20-3 og SAK10 § 6-8 meddeles Benedicte Kjærranbakken ansvarsrett som 
selvbygger i tiltaket. 
 

 
158/17, 102/763 - Marthe og Ola Tande - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak,oppføring av 
enebolig H01 139,6m², H02 124,9m², BRA totalt 264,5m² BYA 178,1m² . og frittliggende garasje 
46,8m² BRA, 49,6m² BYA, Tyttebærveien 12, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i to plan og 
frittliggende garasje i Tyttebærveien 12, Fauske gnr. 102 bnr. 763 som omsøkt.  
 
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: BE- Con AS, Kristiansand, Fiskarhedenvillan AB,Borlenge, Ebbe 
rørservice AS, Fauske, Takst og byggerådgivning AS, Bodø, Atle Benjaminsen, Mosjøen, og Dahl Maskin 
AS.  
 
Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Marthe og Ola Tande godkjennes jf. SAK 10 §6-8.  
Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (regning vil bli tilsendt).  

 
 

 
159/17, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 979755295 Forsbakk gård 
VEDTAK: 

Søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 for foretaket , org.nr. 979755295 Forsbakk gård, 
avkortes med, foreløpig utregnet til, kr. 77.900,-, som tilsvarer 40 % av det samlede tilskuddet, jfr. 
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 

 



Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd på Forskrift om hold av storfe §§ 19 og 24a samt 
Forskrift om sporbarhet og merking av storfe mv § 3 og 35. 
 

 
160/17, 119/1/12 Statskog -  søknad omdeling og oppmålingsforretning til Harald Olufsen 
 
 
161/17, 119/1/11 Statskog søknad om deling og oppmålingsforretning til Einar Arild Lund 
 
 
163/17, 101/70 - Jack Stemland - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak - piperehabilitering 
i bolig i Lillnesveien 14, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 meddeles tillatelse til rehabilitering av pipe i Lillnesveien 14, G.nr. 101/70, 
som omsøkt. 

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for alle funksjonene i tiltaket. 
 

 
164/17, 119/1/471 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Helene Johanne 
Indregård 
 
 
167/17, 119/1/142 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Ole Ingvald Botten 
 
 
169/17, 119/1/171 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning tilJohn-Wilhelm 
Iversen 
 
 
170/17, 119/1/31 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Tor og Heidi Karlsen 
 
 
171/17, Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - Org.nr. 912071847 Kaare Furre Moan 
VEDTAK: 

Søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 for foretaket, org.nr. 912071847 Kaare Furre 
Moan, avkortes med, foreløpig utregnet til, kr. 26.700,- som tilsvarer 20 % av det samlede 
tilskuddet, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11. 

 

Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd på Forskrift om hold av storfe §§ 18, 19, 20 og 22. 
 

 
172/17, 117/16 - Marlen Rendall Berg og Eirik Sundsfjord - Innvilget søknad om endring av 
ansvarsrett som selvbygger i forbindelse med oppføring av tilbygg til enebolig, 
Skjerstadfjordveien 36, Fauske 



VEDTAK: 

 

Søknad om ansvarsrett som selvbygger fra Marlen Rendall Berg og Eirik Sundsfjord godkjennes, jf. 
SAK10 §6-8.  

 

A.U. Bygg AS har erklært ansvarsrett for PRO/UTF tømrerarbeidet.  

 

 

Tidligere ansvarsrett Grønås bygg AS opphører.  
 

 
173/17, 103/570 Galvano Tia søknad om fradeling til PGH Eiendom AS 
VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
areal ca 830 m2 som vist i kart til søknaden, fra eiendommen g.nr. 103/570 b.nr.  i Fauske kommune.  

 
 

 
174/17, 104/619 - Fauske Eiendom - Innvilgelse av søknad om endring av gitt tillatelse - ny 
plassering av tiltaket i Tareveien 18. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 og SAK 10 § 6-3 godkjennes ny plassering på G.nr. 104/619, som omsøkt. 
 

 
175/17, 101/33 - Kai Rune Furre - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe. 
Heia 31c, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningsloven §20-1 f) meddelse tillatelse til rehabilitering av pipe i 
enebolig i Heia 31c, Fauske gnr.101 bnr. 33 som omsøkt.  

 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for tiltaket.  
 

 
177/17, 103/1610, 1611 - Nedre Hauan vest borettslag 1 og 2 - Innvilget søknad om tillatelse til 
oppføring av to frittliggende carport-rekker med BYA 224,6 m2 med plass til 15 biler og BYA 49 
m2 med plass til 3 biler i Tistelveien 1 og 2, Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av to frittliggende 
carport-rekker med plass til 15 og 3 biler i Tistelveien 1 og 2, Fauske gnr.103 bnr.1610,1611 som 
omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Mesterbygg Fauske AS og Larssen Maskin AS. 
 

 
178/17, 101/412 - Rugås Industrier AS - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse - 
Oppføring av lager-/kontorbygg Finneidkaiveien 2 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b meddeles tillatelse til endring av tidligere innvilget 
søknad og det gis igangsettingstillatelse for grunn-/terrengarbeide og støping av plate for lager-
/kontorbygg med BYA 1800 m2 i Finneidkaiveien 2, Fauske gnr.101 bnr.412 som omsøkt. 

 

Ny detaljert situasjonsplan/bebyggelsesplan må innsendes der det framgår adkomst til 
eiendommen, samt planlagt trafikkmønster på området, og der bygningens orientering framgår. 

 

Det forutsettes at eiendommens utnyttelsesgrad økes opp mot 30 % ved framtidig utvidelse av 
bygningen, som tilsvarer totalt bebygd areal i rammesøknad. 

 

Det vises for øvrig til rammetillatelse datert 14.12.2015, sak 076/16 og igangsettingstillatelse 
datert 25.11.2016, sak 413/16. 

 

 
 

 
162/17, 119/1/451 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Jon Inge Eliassen 
 
 
165/17, 119/1/414 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Elisabeth Mosling 
 
 
176/17, 84/9 Søknad omlegging gårdsvei 
 
 
179/17, 76/8 - Sverre Olsen - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 



 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om 
fradeling av g.nr. 76 bnr. 8 med inntil 300 m2 tilleggsareal for innlemmelse av adkomstvei til bustad. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 – 1 
innvilges søknad om fradeling av g.nr. 76 bnr. 8 med inntil 300 m2. Arealet kan fradeles som tilleggsareal 
til 76/103. 

 

 

 

 
181/17, Svar på søknad om helikoptertransport 
VEDTAK: 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Per Allan Stenberg,  Bodø, tillatelse til transport av 
byggematerialer/vinduer til hytte med helikopter fra parkeringsplassen v/Kjelvasskrysset i 
Sulitjelma og til hyttetomt ved Tjalanisjavre, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1. Det kan benyttes inntil 10  turer t/r tilsammen 
2. Flygingen må skje på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 
3. Flygingen må skje i tidsrommet  24. juli til 4. august 2017. 

 
 

 
182/17, 115/73 - Fredrik Hunstad og Eirika Veel - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg m/kjeller BRA 93 m2 (46,5 m2 i hver etasje) og balkong BYA 66 m2 til enebolig i 
Tverråveien 97 Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg og balkong til enebolig i Tverråveien 97, Fauske gnr.115 bnr.73 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: A.U. Bygg AS, Ebbe Rørservice AS og Maskineier 
Roar Løkås AS. 
 

 
183/17, 83/80,127 - Nordland Betong AS - Innvilget søknad om endring av gitt tillatelse, ny 
plassering av lagerhall i Skysselvika Straumøyrveien 20 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 b meddeles tillatelse til endret plassering av lagerhall 
i henhold til revidert situasjonsplan datert 07.06.2017, i Straumøyrveien 20, Fauske, gnr.83 
bnr.80,127 som omsøkt. 

 

Det vises til rammetillatelse datert 11.01.2017, sak 014/17 og igangsettingstillatelse datert 
30.01.2017, sak 033/17. 
 

 
184/17, Ole Martin Pettersen - Søknad om kommunalt tilskudd til skogsvei, Nermarkveien 
 

Det vises til saksutredning og gis tiltilsagn om kommunalt tilskudd på kr. 60 000,00 til Nermarkveien på 
Leivset. De kommunale tilskuddene tildeles årlig og det kan søkes  om resterende dekning til neste år. 
Tilsagnet gis med den betingelse at offenntlige tilskudd til veianlegget til sammen ikke skal overskride 
80% av kostnadene ekskl. mva (når søker er mva-registrert). Tilsagnet gjelder kun for år 2017. 

 

Før kommunalt tilskudd utbetales, skal det bygde veianlegg eller deler av dette med tilhørende 
byggeregnskap være kontrollert og godkjent i veiklasse 7 av skogbrukssjefen. 

 

Tilsagnet belastes kommunens budsjett post 3257. 

 
 

 
185/17, 104/6 - Vidar Steigen - Søknad om dispensasjon for bygging innenfor 100 m belte mot 
sjø samt søknad om tillatelse til oppføring av naust, BRA:24 m2,  på Erikstad. 
VEDTAK: 

Det meddeles at Deres søknad uten ansvarsrett behandles iht. PBL § 20-4 jvf. SAK10 § 3 og 



godkjennes. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra PBL § 1-8 og 
Kommuneplanens bestemmelse i § 3.1 a) for oppføring av naust på Erikstad, G.nr. 104/6, som 
omsøkt. 

  

 
186/17, 104/127 Bjørn Øystein Østensen søknad om fradeling 
VEDTAK: 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis 
det tillatelse til omsøkte fradeling av areal som vist på utsnitt kart for Møllnveien – alt.2, fra 
eiendommen g.nr. 104 b.nr. 127 i Fauske kommune. 

 

 

 
 

 
187/17, 103/31 - Amfi Bygg Fauske AS - Innvilgelse av søknad om tillatelse, arbeider med 
brannskiller og fasadeendring på Amfi Fauske, Sjøgata 72 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 f meddeles igangsettingstillatelse for arbeider med brannskille og 
fasadeendring på Amfi Fauske, Sjøgata 72, g.nr. 103 b.nr. 31, som omsøkt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Norconsult AS og Fauskebygg AS. 
 

 
189/17, 119/1 Statskog - Rekvisisjon av oppmålingsforretning, til Øyvind Mosti 
 
 



190/17, 84/198 - Linn og Loke Braseth-Gulliksen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 
tilbygg i to plan med bi-leilighet BRA 62,5 m2  totalt BRA tilbygg 105 m2 til bolighus totalt BRA 
med tilbygg blir 332 m2 - Ytter-Leivset 8 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
tilbygg i to plan til bolighus på Ytter-Leivset, Fauske gnr.84 bnr.198 som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Bygg Team Fauske AS, Dakark AS, Abrahamsen 
Flis og Malerservice og Rolf V. Johansen.  

 

Det må innsendes erklæring om ansvarsrett fra rørleggerfirma.  
 

 
191/17, 56/14 - Karin Strømsnes - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - 
oppføring av enebolig på 1 plan, BRA: 150 m2, i Svarthammarveien 6, Valnesfjord 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
enebolig i Svarthammarveien 8, Strømsnes, G.nr. 56 B.nr. 14, som omsøkt. 

 

Merknad fra nabo Tordis Myrvoll angående adkomst til sin eiendom behandles ikke da adkomsten 
ikke berøres av tiltaket. 

 

I bakgrunn av bekymringsmelding om mulige forutrensede masser på tomten gjøres det 
oppmerksom på utbyggers ansvar i henhold til Forurensningsforskriftens Kap. 2 og tilhørende 
veiledere. 

Påtreffes forurensede masser i forbindelse med gravearbeidene, må dette rapporteres inn til 
kommunen. Massene må skiftes ut og leveres til godkjent mottak ihht til godkjent tiltaksplan. 

 

Boligen tilkobles kommunalt vann og avløp. Tilkoblingsavgift vil bli tilsendt. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Älvsbyhus Norge AS, Rørleggern Fauske AS, Larssen 
Maskin AS, Norsk Byggtilsyn Aspli. 

 
192/17, 119/1/241 Statskog søknad om fradeling og oppmålingsforretning til Marit Faldaas 
VEDTAK: 



 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon 
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.1a) for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar 
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/241. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/241 ved nordvestenden av vannet 
Lånjak i Sulitjelma. 

 

 

 

 
 

 
193/17, 56/20 Per Arild Løkås søknad om fradeling boligeiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 56 b.nr. 20 med ca 1,4 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 - 2 
innvilges dispensasjon om fradeling fra eiendommen g.nr. 56 b.nr. 20 med ca 1,4 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 56 b.nr. 20 med ca 1,4 daa. 



 

Vilkår: 

Fradeling kan ikke skje før det er innvilget avkjørselstillatelse etter vegloven. 

 

 
 

 
194/17, 102/718 - Mats B. Pettersen - Innvilgelse av søknad om endring av gitt tillatelse - ny 
plassering av garasje i Furutoppen 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 b) jvf. SAK10 § 6-3, godkjennes søknad om endring av plassering av 
garasjen i Furutoppen 2, G.nr. 102/718, i henhold til situasjonsplan stemplet inn 20.07.2017, som 
omsøkt. 

 

Det vises for øvrig til vilkår gitt i igangsettingstillatelse i sak 059/10, datert 17.06.2010. 

 

Det er ingen endringer i ansvarsretter i tiltaket. 
 

 
195/17, 83/65 Ole Martin Pettersen - søknad om fradeling tilleggsarel til boligtomter 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 



fradeling fra eiendommen g.nr. 83 b.nr. 65 med avgrensing i den trekant som fremkommer med rette 
linjer mellom eiendommene 83/65, 83/28 og 83/32 . 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 - 2 
innvilges dispensasjon om fradeling fra eiendommen g.nr. 83 b.nr. 65 med avgrensing i den trekant som 
fremkommer med rette linjer mellom eiendommene 83/65, 83/28 og 83/32. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 83 b.nr. 65 med avgrensing i den trekant som 
fremkommer med rette linjer mellom eiendommene 83/65, 83/28 og 83/32. 

 

 

 

 

Vilkår: 

 

Fastlegging av grense mellom eiendommene 83/32 og 83/28 gjøres samtidig med fradeling. 

 
 

 



196/17, 119/388 - Fauske kommunale eiendommer - Innvilgelse av søknad om 
igangsettingstillatelse, installering av nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen, Sulitjelma skole. 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 f) godkjennes utskifting av ventilasjonsanlegget i 
svømmehallen i Sulitjelma skole, G.nr. 119/388, som omsøkt. 

 

Arbeidstilsynets samtykke, datert 29.05.2017, foreligger. 

 

Foretaket Jon Olav Gjerskvål AS har erklært overordnet ansvar i alle funksjonene i tiltaket. 
 

 
199/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Fred-Arne Nystad, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saaki, gnr 119/1/226.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta el 
Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

· Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 

· 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. 

 
197/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Linda Mosti, Rognan gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til egen 
hytte i Nordalen, gnr 94/17.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen i Solvika, jfr. vedlagte kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

· Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

· Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
· All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
· All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
· Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
· Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 

· 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. 

 

 

 
200/17, Svar på  søknad om dispensajon 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Stein Vegar Langaard gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Grovvatnet, gnr 119/1/251.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
201/17, Svar på søknad om snøscooterløyve 
VEDTAK: 

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

 

Ronny Borge, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/401/.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 



ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8 mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 
202/17, 103/1472 - Posten Norge AS - Innvilget søknad om oppføring av lagerhall BYA 348 m2 
i Terminalveien 1 Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse for oppføring av 
lagerhall ved Fauske Postterminal, Terminalveien 1, Fauske gnr.103 bnr.1472 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Fauske Stasjonsområde § 2.7 vedr. endret bruk av tomten, fra gasstank til 
lagerhall. 

 

Forutsetninger som er satt av Bane Nor i brev av 20.06.2017, vedr. tillatelse til oppføring av 
lagerhall, må følges. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Rubb AS, Fauskebygg A/S og PK Strøm AS.  
 

 
204/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Finn-Birger Dobakk gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/450.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta,  jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 
205/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy 
VEDTAK: 

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

 

Trond Moan, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte i Saakiåsen, gnr 119/505.   Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er 



ikke tillatt. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
206/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Kåre Stormo, Rognan,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/541. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, 
jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 



4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
207/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Roger Pettersen, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Skoffedalen, gnr 91/31.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på Tverråmoen, 
jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
208/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Oddbjørn Paulsen, Bodø, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/465.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen 
v/Skihytta, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 

 
209/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Leiv Jacobsen, Bodø,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte på Furuhaugen,  gnr 119/480.  Kjøringa skal foregå fra Avilon, jfr. kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8.mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 
210/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter til egen hytte 
VEDTAK: 

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

 

Ørjan Valla, Sulitjelma gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte i Saaki, gnr 119/444.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 



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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 
211/17, 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 c gis følgende tillatelse: 

 

Tore Langnes, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre 
til egen hytte v/Gamvatn, gnr 119/1/74.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. 
kartutsnitt.   

 

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

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 15. oktober 2017  (forutsetter snødekt mark) 
tom 8. mai 2022. 

2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.  
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt. 
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt. 



5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai. 
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn. 
7. 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. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
085/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Klage - Snøscooterløyper - Fauske 
 
 
2, Oppnevming av settefylkesmann - klage etter motorferdsellov og -forskrift 
 
 
3, IRIS - Høring - Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten 
 
 
4, Rapport leiekjøring med snøskuter 2016 - 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

























  

 

 

 

Leiekjøring med snøskuter - sesongen 2016/2017  

 
I PLUT-sak 101/14 ble alle løyvene, dvs. 10 stk, vedr leiekjøring med snøskuter fordelt.    
 
Løyvene ble fordelt slik: 
Sulitjelma Turistsenter    7 løyver Sulitjelma 
Sulitjelma Fjellandsby    1 løyve ” 
Erland Lundli     1 løyve  Klungset 
Nordland Personbefordring    1 “  Valnesfjord vest 
 
For å kunne synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir, ble de bedrifter som ble  
tildelt leiekjøringsløyver bedt om å rapportere omfanget av leiekjøringen. Frist for rapportering 
for sesongen 2016/2017 var satt til 20. mai 2017. 
  
Ved fristens utløp var det kommet inn rapport fra 2 av løyveinnehaverne.  Det er ikke purret på 
de øvrige. 
 
Oversikt over innkommet rapportering: 

NAVN RAPPORT ANNONSERING ANTALL  

TURER 

ANTALL  

KJØRTE 

KM 

ANTALL 

TURER  

PR LØYVE 

ANTALL 

KJØRTE 

KM  

PR LØYVE 

Sulitjelma Turistsenter 
7 løyver 

Ja Ikke oppgitt 197 1933 
 

10 276 

Sulitjelma Fjellandsby 
1 løyve 

Nei      

Nordl.Personberfordring 
1 løyve 

Nei Ingen 
etterspørsel 

forrige sesong 

    

Erland Lundli 
1 løyve 

Ja 
 

Ja 72 370 72 370 
 

 
Årets rapportering fra Sulitjelma Turistsenter viser at det er en økning fra i fjor når det gjelder 
antall turer, fra 122 til 197, mens kjørte km er gått ned fra 2167 km  til 1933 km. Rapportering 
viser også at antall turer pr løyve er gått kraftig ned, fra 35 turer til 10 turer. Konklusjonen bl a 
er at det kjøres kortere turer enn før. 
 
 
I Klungsetmarka er det totale omfanget av kjøring gått kraftig opp.  I fjor ble det kjørt 231 km og 
42 turer, mens årets sesong er det kjørt 370 km og hele 72 turer. Det har ikke vært kjørt i så 
stort omfang tidligere i Klungsetmarka enn det har vært gjort i årets sesong. 
 

 
Fauske, 8. august 2017 
 
 
 
Lise Gunn Hansen 
Konsulent 
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Kommuneplanens  arealdel for Fauske kommune 2017 - 2029 - 2.gangs høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 for Fauske kommune legges ut til 2.gangs høring  
 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring vedrørende innsigelser og 
planfaglige mangler. 
 

 
Vedlegg: 
30.08.2017 Katalog over høringsutalelse til planen 1358672 

30.08.2017 Endringsliste etter høring 1358682 

30.08.2017 Bestemmelser - Kommuneplanens arealdel Fauske kommune 1358673 

30.08.2017 2017-08-29 Planbeskrivelse. Arealplan Fauske kommune 1358674 

30.08.2017 Konsekvensutredninger- vedlegg 1358675 

30.08.2017 Samlet vurdering av samisk næringsutøvelse 1358676 

30.08.2017 KommunedelplanSentrum A0 1-5000 1358677 

30.08.2017 Kommuneplan Hovedplan A0 1-75000 1358678 
 
Sammendrag: 
 Følgende dokumenter legges ut til høring: 
 

· Hovedplankart            
· Plankart for kommunedelplan for Fauske sentrum  
· Planbestemmelser  
· Planbeskrivelse  
· Konsekvensutredninger og samlet vurdering av samisk kultur 
· Innspillskatalog som inneholder behandling av  innsigelser, innspill og planfaglig 

mangler/merknader/råd. 

 
Da kommuneplanens arealdel var ute til 1.gangs høring kom det inn 8 innsigelser og en del planfaglige 
mangler som bidrar til at planen må legges ut på 2.gangs høring. 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1.gangs høring. Endringene har sin bakgrunn i 
innsigelser, planfaglige mangler, planfaglige råd og innspill som er mottatt i forbindelse med 1.gangs 
høringen av planforslaget til revidering av kommuneplanens arealdel. 
 
2.gangs høringen åpner ikke for nye innspill. 
 
Endringene i disse dokumentene framkommer i innspillskatalogen som ligger som vedlagt som 
dokument til planen. 
I høringen kom følgende: 



Innsigelser fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Jernbaneverket (Banenor) og Sametinget 
 
Planfaglige mangler og vesentlige merknader fra Forsvarsbygg, Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Nordland og Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Planfaglige råd fra Nordland fylkeskommune 
 
Innspill fra Steinar Nymo, Innbyggerinitiativet «Nei til riving av rådhuset», Lakså grunneierlag, 
Øvre Valnesfjord grunneierlag, Fauske Arbeiderparti, Fauna KF, Knut Pettersen, Anette Blomsøy, Fauske 
næringsforum, Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, Tor Harry Bjørnstad og 
administrasjonen i Fauske kommune 
 
 
Innsigelsene er tatt til følge enten gjennom at tiltakene er tatt ut eller endret i kart og bestemmelser slik 
at de imøtekommer innsigelsen. Planfaglige mangler og vesentlige merknader er rettet opp. 
Planfaglige råd er delvis tatt med. Innspillene er delvis tatt med. Vurdering og behandling av innkomne 
uttalelser til planen ligger vedlagt i innspillskatalogen. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kommuneplanens arealdel sjø og land 2017-2029 
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Under følger en tabell som oppsummerer innsigelser, planfaglige mangler, planfaglige råd og innspill 

som er mottatt i forbindelse med høringen av planforslaget til revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Etter tabellen er følger beskrivelse av innspill/uttalelse med administrative vurderinger og behandling. 

 

Konsekvensutredninger er samlet i eget dokument med samme nummer som innspillet utredningen 

gjelder for.  

Endringer gjort på bakgrunn av administrasjonens initiativ følger etter innspillene. 

KU er forkortelse for konsekvensutredning 

X* KU i 1.gangshøring   

Nr Avsender  Tema  Tatt 

med 

Del

vis 

tatt 

med  

Ikke 

tatt  

med  

KU 

1.  NVE(Norges 

vassdrag- og 

energidirektorat) 

Innsigelse  

Faren for skred – ikke godt nok ivaretatt i 

planen 

x    

2.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Retting i plankartet 

x    

3.  Jernbaneverket 

 

Innsigelse  

Rekkefølgebestemmelse og    utredningsplikt 

for Kistrand 

x   x 

4.  Fylkesmannen Innsigelse 

Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F 

x    

5.  Fylkesmannen 

 

Innsigelse  

Boligområde Lund 

x   X * 

6.  Fylkesmannen  Innsigelse  

Massedeponi Jodal 

    

7.  Sametinget  Innsigelse  

-Massedeponi Jodal  

-Manglende utredning for planens   

konsekvenser for det samiske naturgrunnlaget 

-Pistolskytebane ved Osbakk 

   X* 

8.  Forsvarsbygg Planfaglig mangel 

Klungset leir må gis annet planformål enn 

forsvaret  

x    

9.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

BKB3_F – fremtidige fritidsboliger/boliger på 

Kistrand 

x    

10.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke hjemmel til maks tomtestørrelse på 1 daa 

i bestemmelsene 

x    

11.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Ikke konsekvensutredning for «Blålystomta» 

   x 

12.  Fylkesmannen 

 

Planfaglig mangel 

Generell tillatelse til mindre tiltak i LNFR 

områder 

x    

13.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

§5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier 

for natur og friluftsliv 

 

x    

14.  Fylkesmannen Planfaglig mangel-   x  
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Spredt bolig- fritids eller næring bebyggelse 

må tillate bygg angis med  

detaljert symbolbruk eller gnr/ bnr 

 

15.  Fylkesmannen Planfaglig mangel- 

Vurdere om utnytting, funksjonskrav,mm 

innenfor eksisterende byggeområder er så mye 

endret at det utløser ku. 

x    

16.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Tiltak langs jernbanelinje og stasjon 

utbygging utredes i regplan- legges i 

bestemmelsene 

x    

17.  Statens vegvesen Planfaglig mangel 

Manglende tema om trafikksikkerhet i 

konsekvensutredningene 

x    

18.  Statens vegvesen 

 

Planfaglig mangel 

Nye arealbruksområder som burde vært  

konsekvensutredet 

 x  x 

19.  NVE Planfaglig mangel 

Tilføyelse i bestemmelse §1.7 -vedrørende 

kvikkleire 

x    

20.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Må angis hvor det tillates bygging innenfor 

rød støysone i sentrum 

x    

21.  Fylkesmannen Planfaglig mangel -Reindrift 

Legge inn flyttlei som hensynssone i Bkb 

område Stormyra  

x    

22.  Fylkesmannen Planfaglig mangel 

Feil i bestemmelsene 

x    

23.  Nordland 

fylkeskommune 

Innsigelse  

Til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområde #H2. 

x    

24.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglige vesentlige merknader 

Reguleringsplan Terminalveien øst må tas ut 

området og utarbeide  konsekvensutredning 

x   x 

25.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Boligområde på Lund 

x    

26.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Kystsonekartlegging 

  x  

27.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig råd- rullere handlingsplanen 

sentrum hvert år 

 x   

28.  Nordland 

fylkeskommune 

Hindre dyrepåkjørsler - tas med i 

trafikksikkerhetsplanen 

 x   

29.  Nordland 

fylkeskommune 

Kulturminnefaglig - vedrørende kulturminner  x   

30.  Nordland 

fylkeskommune 

Samferdselsfaglig  x   

31.  Nordland 

fylkeskommune 

Mineralfaglig - sikre viktige mineralressurser  x   

32.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Alle områder med BS_F og BKB_F og  

BOP6_F må gjøres ku 

x    
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33.  Nordland 

fylkeskommune 

Planfaglig mangel 

Gjøre ku på flere enn de 19 tiltakene som er 

konsekvens utredet  

x    

34.  Nordland 

fylkeskommune 

Omgjøre uttaleretten til barnas talsmann fra 

retningslinje til bestemmelse 

x    

35.  Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til 

LSB 

  x X* 

36.  Innbygginitiative

t «nei til riving 

av rådhuset» 

BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering) 

 x   

37.  Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså  x   

38.  Øvre 

Valnesfjord 

grunneierlag 

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7 

 x   

39.  Fauske 

arbeiderparti 

-Bedre kartlegging av kvalitet på 

landbruksarealer  

-Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

-Endre formål på Kleiva 25 fra næring til 

bolig. 

-Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 

etasjer – generelt  

-Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 

100% inkl. parkering  

-Utarbeide kulturminneplan 

-Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

-Sone B i Fauske sentrum utvides til 

Helligberget, Kirkeveien, Triangelveien og 

Follaveien. 

 

  x  

40.  Tromsø museum Kulturminner under vann     

41.  Fauna KF 

 

-Areal til sidespor på terminalen 

-Avkjørsel mot sentrum ved omlegging av E6 

og RV80 

-Offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer  

-Sone B utvides opp mot jernbanen 

-Sette av område til Sjunkhatten 

Folkehøgskole 

-Begrepet kulturkvartalet endres til 

kulturklynge  

-Mål om bevaring og videreutvikling av 

grøntarealene 

-Arealplanen kunne vært mer strukturert 

sikre et helhetlig visuelt utrykk både på nye og 

renoverte bygg 

-Kulturminneplan Sulis 

-Avsette område for råstoffutvinning av 

glimmergneis i kart og bestemmelser 

 x   

42.  Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF   x  

43.  Anette Blomsøy: Endre 105/54 lnfr område til  B_F    x  

44.  Eldrerådet Ingen merknader 

 

 

x    
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45.  Fauske 

næringsforum 

-8 etasjer i bykjernen og 6 etasjer i sone B.  

-Gang/sykkelvei når E6 blir omlagt 

-Aktivitetspark i sentrum 

-Areal for parkeringshus 

-Opparbeidede næringsarealer  

-Fauske stasjon - framtidens skysstasjon 

 x   

46.  Råd for 

likestilling av 

funksjons-

hemmede 

-Bygge sykkelparkering 

-Gangsti v/paviljong 9 

-Spyling  gater/plasser– minske støvplagen 

  x  

47.  Tromsø museum  Ingen merknader x    

48.  Tor Allan Furnes  Endring av formål til bolig  på 57/28 og 3 – 

57/34 

x    

49.  Tor Harry 

Bjørnstad 

Endring av formål til bolig  på 57/9 og 38 x    

50.  Administra 

sjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og 

sykkelveier 

 -Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) 

….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og 

en lengde  på 5 m «utvendig mål « tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot 

kirkegårdsområde på  nerkirkgården, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

- nytt hotell 

x    

51.  Dir min -Avslutningsdato for uttak i Skysselvika må 

inn i planbeskrivelsen. 

x    
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Innkomne uttalelser til kommuneplanens arealdel i høringsperioden 3.mai – 1. juli 2017 med 

tilhørende administrative vurderinger. 

 

1 Innsigelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE mener at faren for skred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i plandokumentene og har 

innsigelse til planen, jfr. plan- og bygningsloven § 5-4, inntil dette er ivaretatt. 

NVE anbefaler at areal som kan være utsatt for skred, uavhengig av arealbruk, avsettes 

som hensynssone H1og at det tilknyttes bestemmelser som sier at det ikke er tillatt med 

plan, bebyggelse eller anlegg uten at skredfaren først er vurdert og eventuelt nødvendige 

tiltak beskrevet, prosjektert og uavhengig kontrollert av foretak med nødvendig 

kompetanse innen geologi. Kommunen kan eventuelt utarbeide temakart som viser 

fareområdene, men da er det viktig at det tilknyttes bestemmelser som nevnt ovenfor. 

 

Vurdering: Vi har i samtale og epost-korrespondanse forklart at det er vanskelig å  

kartfeste fareområdene og at plankartet blir uoversiktlig med å legge hensynssoner på 

kartet. Vi har bedt om av ved vurderinger av fareområder brukes aktsomhetskartene NVE 

atlas og at behandling av fareområdene tas inn i bestemmelsene. 

Dette skriver NVE i eposten: 

NVE mener i utgangspunktet at aktsomhetskartene på NVE Atlas, og eventuelle andre 

kjente fareområder, skal avmerkes som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som 

forbyr tiltak uten at skredfaren er utredet. Vi har imidlertid forståelse for kommunens 

argumenter, og har ingen innvendinger til foreslåtte løsning. Vi ber imidlertid om å få 

tilsendt forslag til tekst i planbestemmelsene for gjennomgang. Dersom vi da mener 

skredfaren er tilstrekkelig ivaretatt vil vi kunne trekke vår innsigelse. 

 

2 Innsigelse – Jernbaneverket(Banenor):  

a) #H1 må reduseres slik at det ikke gjelder ROM/jernbaneverkets eiendom  

b) O_GGR4_F endres til baneområde 

c) Manglende «V» legges inn og sti ved arsenalet legges i eiendomsgrensen 

Vurdering:  

a) Handelsområde #H1 og #H2 tas helt bort og endres til BKB formål. 

b) Tas til følge  

c) Tas til følge   

   3 Innsigelse - Jernbaneverket(Banenor): 

Jernbaneverket fremmer innsigelse til område for kombinert formål 

BKB3_F_fritidsboliger og boliger ettersom det ikke er inntatt bestemmelser i planen som 

sikrer at konsekvenser for jernbanen utredes på reguleringsplannivå. 

Nærmere begrunnelse 

Jernbanen ligger på nedsiden av dette området og banen må krysses for å komme ned til 

strandlinjen og naust. Det finnes ingen planskiltet overgang i dette området i dag og vi 

mener at en endring til boligformål vil kunne føre til økt kryssing av banen. 

 

Fylkesmannen har gitt følgende vurdering (utdrag av vurderingen): 

Slik Fylkesmannen ser det vil tilrettelegging for nye boliger i stor grad generere behov for 

bilbasert transport i strid med målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. Boligbyggingen vil heller ikke bidra til kompakte byer og 

tettsteder, redusere og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer eller være 

optimalt med tanke på trafikksikkerhet/barn- og unge.                                                        
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Dette sammen innsigelsen fra jernbaneverket og planfaglig mangel fra vegvesen om 

mangler i konsekvensutredning trekker i retning at boligformål må utgå for dette området. 

Alternativt kan boligformål inngå, men at det gis bestemmelser om at det ikke tillates 

etablert nye boliger her. Innsigelsen tas til følge. 

 

Vurdering:   

Konsekvensutredning med tema trafikksikkerhet for BKB_F er utført og ligger ved 

dokumentene. Det er lagt inn nye bestemmelser slik det framgår i innsigelsen. 

I fellesbestemmelsene §2.2.2 andre avsnitt legges til BKB3_f og endre 

rekkefølgebestemmelsen til også å gjelde jernbanen. Beholde eksisterende boliger og at 

fremtidige tas ut i kart og bestemmelser.  

I tillegg er følgende bestemmelser gitt til område BKB_F: 

 - Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes.  

 

Dette er tatt med i konsekvensutredningen. 

4 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til Pistolskytebanen Osbakk BIA8_F. 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område BIA8_F 

pistolskytebanen Osbakk, av hensyn til reindriftas lei, samt at området er hekkelokalitet 

for Kongeørn. Alternative områder skal synliggjøres og vurderes. Reel vurdering- og 

synliggjøring- av alternative utbyggingsområder er spesielt viktig der arealbeslaget er 

konfliktfylt ut fra andre interesser. Summen av hensyn, manglende vurdering av 

konfliktpotensialet og manglende alternativvurdering gjør at det fremmes innsigelse til 

pistolskytebanen. 

 

Vurdering: 

Innsigelsen tas til følge. Pistolskytebanen tas ut av kart og bestemmelser. 

    5 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område B22_F Lund  

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget om å ta inn område B22_F Lund som 

boligområde av hensyn til mål fastsatt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig, 

areal- og transportplanlegging. I tillegg vises det til at området er et viktig nærturterreng til 

Fauske, og bl.a. et viktig hekke- og leveområde for Hønsehauk. 

Vurdering: Området tas ikke med i denne høringen men utredes i saksbehandlingen til  

kommunestyrets behandling av kommuneplanens arealdel. 

6 Innsigelse - Fylkesmannen i Nordland 

Område BAB1 Massedeponiområde Jodal. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget 

om å ta inn et område for massedeponi i Jodal i Valnesfjord i planen, ettersom området 

kommer i konflikt med eksisterende flyttlei for rein. 

 

Vurdering: 

 Massedeponiet ligger i gjeldende arealdel til kommuneplanen, men da reguleringsplanen 

ble fremmet så kom det innsigelse fra Fylkesmannen med begrunnelse i at 

kommuneplanen ikke hadde konsekvensutredet deponiområde i kommuneplanens arealdel. 

Konsekvensutredning er nå utført. Viser til vurdering av innsigelse fra Sametinget under 

punkt 7. Området er redusert slik at det ikke berører trekklei og bestemmelsene er revidert 

for å ivareta reindrift. 
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     7 Innsigelse - Sametinget 

Sametinget har følgende innsigelser 

a) Med bakgrunn i en manglende utredning for planens konsekvenser for det samiske 

naturgrunnlaget og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmer 

Sametinget innsigelse mot planen. For at innsigelsen kan bortfalle må Fauske 

Kommune utrede og vurdere de samla konsekvensene for reindrift og samiske 

interesser på tiltaksnivå og for planens helhet, hvor hvert av reinbeitedistriktene 

ivaretas. 

b) Med bakgrunn i tiltakenes vesentlig betydning for samisk næringsutøvelse 

fremmer Sametinget innsigelse mot arealformålene pistolskytebane ved Osbakk  

c) Og massedeponi i Jodal /Valnesfjord.  

Vi ber om at arealformålene tas ut av planen for at vi skal imøtekomme innsigelsen. 

 

Vurdering:  

Innsigelsene er tatt til følge med unntak av massedeponi Jodal.  

a) Planens konsekvenser/virkning for det samiske kulturgrunnlaget er utført og ligger 

ved dokumentene til kommuneplanens arealdel. Den er oversendt fylkesmannen i 

epost 19 oktober 2016 og diskutert med fylkesmannen i telefonmøte 31 oktober 

2016. 

b) Den 19.06.2017 var det befaring med leder av Duokta reinbeitedistrikt og 

Fylkesmannen hvor det ble enighet om å redusere deponiområdet til hensynsonen 

for flyttleia slik at deponiområde ikke berører flyttleia. På befaringen ble det 

påpekt fra reinbeitedistriktets leder at ved utarbeidelse av reguleringsplanen så bør 

avbøtende tiltak tas med som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i massedeponiet så lenge det er 

reindrift i området 

c) Skytebanen er tatt ut av plankart og bestemmelser. 

8 Planfaglig mangel - Forsvarsbygg 

Klungset leir avsatt med planformål Forsvaret etter Pbl.§11-7 pkt 4. Klungset leir er solgt 

ut av forsvarssektoren i 2012. Klungset leir må gis annet planformål enn Forsvaret. 

 

Vurdering: 

 Klungset leir med tilhørende bygninger (kontor, lager, garasje og verksted) ble vedtatt 

fredet som nyere tids kulturminne i 2015 med hjemmel i Kulturminneloven § 15 og 19. 

Isolatbrakken ble vedtatt fredet 2004. Området er båndlagt etter Lov om kulturminner og 

gitt hensynssone H730_1 i kart og bestemmelser. 

9 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Planfaglig mangel til BKB3_F – fremtidige fritidsboliger eller boliger på Kistrand  

SVV er skeptisk til nye boliger på området og at boliger tas ut. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen til området er endret slik at kun eksisterende boliger tillates videreført og 

nye boliger tillates ikke. 

Ny bestemmelse: 

- Innenfor BKB3_F (Kistrand)tillates etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene 

§2.2.2 andre avsnitt. Eksisterende boliger tillates videreført. 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for naturressurser og jordvern, 

økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker atkomst. Trafikkløsninger 

skal avklares med Statens vegvesen. Eventuelle konsekvenser av nye tiltak i nærheten av 

eksisterende jernbane må utredes. 
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10 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

Tomte størrelse. Det er i flere bestemmelser til kommuneplanen forslått angivelse av 

maksimum tomtestørrelse på ett daa. I følge departementet har ikke kommunen hjemmel 

til å fastsette tomtestørrelse i kommuneplanens arealdel. 

 

Vurdering: 

Bestemmelsen gjøres om til retningslinje og maksimum tomtestørrelse på 1 daa endres til 

maks størrelse 1,5 daa. 

11 Planfaglig mangel- Fylkesmannen 

 Ikke konsekvensutredet område O-BOP6_F- fremtidig eller offentlig tjenesteyting 

«Blålystomta». 

Vurdering: 

Konsekvensutredning er utført for tiltaket. 

12 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen har ikke hjemmel til å fastsette bestemmelser om en generell tillatelse til 

mindre tiltak innenfor rene LNFR områder §5.1.1 

Vurdering:  

Gjøre bestemmelsen om til retningslinje. 

13 Planfaglig - Fylkesmannen 

I lokaliseringskriteriene §5.1.2 om LNFR – areal legges inn kriterier for natur og 

friluftslivsinteressene. 

Vurdering:  

Legger inn ny kriteria: «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og 

friluftslivsinteresser» 

14 Planfaglig - Fylkesmannen 

Spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse må tillate bygg angis med detaljert 

symbolbruk eller gnr/ bnr. 

Vurdering:  

I bestemmelsene under §5.1.2 er det 14 kriterier som må oppfylles for etablering av  bolig- 

fritids eller næring bebyggelse. Det er også liten aktivitet i disse områdene. Planen gir god 

kontroll på bebyggelse i disse områdene. 

15 Planfaglig - Fylkesmannen 

Kommunen bør vurdere om utnytting, funksjonskrav med mer innenfor eksisterende 

byggeområder er så mye endret at det utløser konsekvensutredning.  

For områder som sentrumsformål BS01_F – BS17_F tillates det i hht forslag til 

planbestemmelse §2.3.3 «etablering av forretning, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige grønne areal og parkering til 

bebyggelsen» Innenfor BS05_F, BS_16 og BS17 tillates det i tillegg etablering av 

bensinstasjon/vegserviceanlegg. Introduksjon av boligformål må sees på som endring av 

utbyggingsformål og skal således konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Det er utført konsekvensutredning for BS01-05, BS06-BS09, BS09-13 og BS19-24. Ligger 

ved under konsekvensutredningene. 

I bestemmelsene er det et generelt plankrav. Ved etablering utredes tiltaket i 

reguleringsplan. 

     16 Planfaglig mangel - Fylkesmannen  

For jernbanen må tiltak lags linje og stasjon utredes i reguleringsplan og legges i 

bestemmelsene. 

Vurdering:  

Lagt inn i bestemmelsene. 

17 Planfaglig mangel - Statens Vegvesen 

Manglende tema om trafikksikkerhet i konsekvensutredningene. 

Vurdering: 
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Det er gjort nye konsekvensutredninger hvor trafikksikkerhet er tema. 

 

18 Planfaglig mangel - Statens vegvesen 

Nye arealbruksområder som burde vært konsekvensutredet. 

Vurdering: 

Områdene er gjennomgått, se oversikt konsekvensutredninger 

19 Planfaglig - NVE  

NVE vil ha følgende tilføyelse i bestemmelse §1.7: 

I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse 

av reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres 

en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 

områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK10 §7-3 med tilhørende 

veiledning. 

Vurdering: 

Er lagt inn i bestemmelsene. 

20 Planfaglig mangel -Fylkesmannen 

Støy 

Dersom det er aktuelt å tillatte bygging i rød sone, så kan dette kun gjøres i 

sentrumsområder/kollektivknutepunkt og under forutsetning at slike områdevise avvik 

angis i kommuneplankartet. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i 

kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål. 

Vurdering: 

Legges i bestemmelsene. 

21 Planfaglig –Fylkesmannen 

Flyttlei går gjennom BKB_F og o_BOP6_F. Ber om at det legges hensynssone over der 

flyttleia ligger. 

Vurdering:  

Flyttleia legges inn som hensynssone.   

Legges inn i bestemmelsene: 

Nåværende bestemmelse:§5.1.2 «Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med 

viktige trekk/flyttlei for reindrift.» endres til Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder 

for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre flytt-/trekkleier eller viktige områder for 

reindrifta» 

22 Planfaglig - Fylkesmannen 

Feil i bestemmelsene:_  

I §5.2.2 skal henvisning til 3.14.2 strykes da denne § ikke finnes . 

I § 5.1.2 skal « .. .gitt i del 5 (§5.4) endres til §5.2 

 

Vurdering: 

Er rettet opp. 

23 Innsigelse - Nordland fylkeskommune  

Det fremmes innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Fauske kommune, jf. 

plan- og bygningsloven § 5-4. Dette er begrunnet i at planforslaget er i strid med regional 

politikk og regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter jf. pbl § 8-5, jf. kapittel 

7 i Fylkesplan for Nordland. Innsigelsen er knyttet til alle videreførte og nye kombinerte 

områder (BKB) og handelsområdet #H2.  

 

Fylkesrådens innsigelse omhandler alle videreførte og fremtidige kombinerte områder 

(BKB) og handelsområde #H2 (Terminalvegen øst) som tillater handel for plasskrevende 

varer utenfor sentrum (sone A). 

Kommunens arealbehov for forretningsvirksomhet i et slikt omfang som det nå planlegges 

for i kombinerte- og handelsområder, er ikke tilstede. Fylkesråden vurderer også at Fauske 
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kommunes begrensinger i forhold til størrelsen på hver forretningsetablering (3.000 m2) i 

praksis innebærer at man omgår regional politikk i forhold til forretningsetableringer 

Trafikk- og handelsanalysen omtaler ikke hvordan disse handelsetableringene i områder 

utenfor sentrum vil påvirke sentrumsutviklingen. Dette er et av flere krav som må 

oppfylles før kommunen kan legge til rette for storhandel i handelsområder jf. Regional 

planbestemmelse om etablering av kjøpesenter. Fylkesråden vurderer det derfor slik at 

planforslaget åpner for handelsetableringer som vil gi store negative konsekvenser for 

sentrumsutviklingen i regionsenteret Fauske.  

Fylkesråden vurderer at planforslaget er i strid med regional planbestemmelse om 

kjøpesenter, jf. kapittel 7 i Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025. Planforslaget er også i 

strid med vesentlige regionale interesser, jf. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, 

kapittel 8.2. By- og tettstedsutvikling. Kapitlet omfatter flere retningslinjer som bygger opp 

under en regional politikk som skal bidra til fortetting i sentrumsområdene i fylkets 

regionsentre. 

 

Vurdering: 

Det er gjort følgende endringer: 

#H1 er tatt ut. #H2 er endret til BKB 18(Terminalveien øst).  

BKB18(Terminalveien  Øst) er  gitt følgende bestemmelse: 

§ 1.15.1.1 Handelsetablering i Sone A og i BKB 18(Terminalveien øst). 

Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 3 

000 m² (kjøpesenter) tillates kun innenfor sentrumssone A og i BKB18 (Terminalveien 

øst) slik det er vist i kommunedelplan for Fauske sentrum. 

For tiltak innenfor område stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

For BKB områdene er det gitt følgende bestemmelse.  

§2.2.7 Kombinert og anleggsformål (BKB)  
I BKB områdene BKB1, BKB06 kan forretning tillates med inntil 300 m2 per ny 

virksomhet inntil 2 virksomheter i hvert område. I følgende BKB –områder er det 

eksisterende forretningsvirksomhet med ant m2: 

 BKB06 200 m 2 (dekk) 

 BKB08 750 m2 (hagesenter) 

 BKB02 150 m2 (steinprodukter) 

I disse områdene  kan det tillates at areal til forretning økes med inntil 50 % av dagens 

areal. 

 

I områdene markert som BKB tillates følgende kombinerte formål: 

- Innenfor BKB06 (Storkontoret i Sulitjelma) tillates etablering av forretninger, 

næringsbebyggelse,  

offentlig/privat tjenesteyting, boligbebyggelse.  

- Innenfor BKB07 (Leivset Koloritt) tillates forretninger, næringsbebyggelse. 

Eksisterendeforretningsvirksomhet er på 150m2. Areal til forretning kan økes med inntil 

50% av dagens areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB08_F (Kistrand)tillates gjenoppbygging av eksisterende boliger og 

etablering av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene og bestemmelse gitt til 

fritidsbebyggelse i § 2.2.2 andre avsnitt. Også andre ledd og retningslinje i § 2.2.2 gjøres 

gjeldende for område BKB15_F 

For området stilles det krav om reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

- Innenfor BKB09_F (Hotellet i Sulitjelma) tillates etablering av offentlig/privat 

tjenesteyting og næringsformål, fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig 

innkvartering/bosted. 
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- Innenfor BKB10_F (Østerkløft)tillates etablering av fritids- og turistformål 

(campingplass, utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. Før området kan 

bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

 

 

 

 

§ 2.3      Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 

§2.3.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates kombinerte formål etter følgende tabell: 

Tabell 4: Oversikt over tillatt arealbruk. 

Område Benevnelse Tillatt arealbruk  

BKB01 Torggata Forretning/boligbebyggelse.Innenfor 

bestemmelsene for sone  A    

BKB02 Eiaveien/Marmorveien Forretning- og næringsbebyggelse. 

Eksisterende forretningsvirksomhet 

er på 200m2. Areal til forretning kan 

økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB03 Skogholt hagesenter  Forretninger/ næringsbebyggelse. 

Eksisterende  forretningsvirksomhet 

er på 800m2. Areal til  forretning 

med kan økes med inntil 50% av 

dagens areal. 

BKB04_F Skogholt Næringsbebyggelse/parkeringsplasser 

BKB05_F Terminalveien øst Forretning/næringsbebyggelse.  

Lager, service og distribusjon for 

netthandel kan etableres med inntil 

6.000 m² BRA.  

 

Det kan etableres inntil 5.200 m² 

BRA forretning. Av dette skal 

minimum 4900m² begrenses til 

handel med plasskrevende 

varegrupper som biler, 

motorkjøretøy, lystbåter, 

landbruksmaskiner, trelast og andre 

større byggevarer, salg fra 

planteskoler/hagesentre, 

møbelvarehus og brune- og 

hvitevarer. Denne opplistingen er 

uttømmende. Areal til fysisk utsalg 

tilknyttet netthandel kan ikke 

overstige  300 m², og skal inngå i det 

totale arealet avsatt til forretning. 
 

24 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Regplan Terminalveien øst må tas ut området og konsekvens utredes.  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvens utredes og referere 

hvilken kode som er brukt og betegnelse 

Vurdering: 

Reguleringsplan Terminalveien øst  tas ut og gis formål BKB. Området er konsekvens-

utredet. Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F er konsekvens utredet. 

25 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Boligområde B22_F på Lund  
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Boligområdet tenkes lokalisert på Lund på Øyneshalvøya. Kommunen ønsker å legge til 

rette for 8-10 nye boligtomter som er lokalisert 4 km fra sentrum av Fauske i et mye brukt 

friluftslivsområde. Dette på tross av at området er uten kollektivtilbud og at endringen vil 

medføre behov for utbygging av infrastruktur. I tillegg er det i planbeskrivelsen konkludert 

med tilbud av boliger er tilfredsstillende i planperioden.  

Fylkeskommunen vurderer at utleggingen av boligområdet er i strid med kommunens 

strategi om å legge til rette for boligfortetting i sentrumsnære områder.  

Fylkeskommunen vurdere tiltaket til å være i strid med regional politikk slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer jf. 8.2 By- og tettstedsutvikling, 

punkt a):  

«Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte 

by og tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og 

tettstedsteder og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå 

uønsket spredning av bebyggelse.»  

Og det vises videre til at tiltaket er i strid med vesentlige regionale interesser slik de 

fremkommer i Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011 – 2020, 

sektormålsetting C:  

”Kommunene i Nordland skal gjennom sin planlegging bidra til å redusere 

klimagassutslipp og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.”  

Fylkeskommunen ber kommunen om å vurdere på nytt om det skal legges til rette for 

spredt eneboligutbygging i friluftslivsområde og som det i tillegg ikke er dokumentert 

behov for. 

 

Vurdering:  

Viser til behandling av innsigelse fra Fylkesmannen for samme området. Området er tatt ut 

av planen og bestemmelser, men vil bli tatt med i saksbehandlingen til kommunestyre med 

vurdering om dialogmøte med Fylkesmannen og anke inn til departementet. 

26 Planfaglige vesentlige merknader - Nordland fylkeskommune 

Kystsonen  

Planforslaget omhandler ikke kystsonen på bakgrunn av at Fauske, Bodø og Saltdal skal 

utarbeide felles kystsoneplan. Kommunen har valgt å ha en generell forbudssone for 

utbygging med 50 meter langs enkelte vassdrag og strandsonen på enkelte områder. For 

resten av strandlinja gjelder 100-meters grense mot sjø jf. statlig planretningslinje for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Selv om kommunen ikke har lagt til 

rette for mange utbyggingsområder i planforslaget er det en klar fordel å sette byggegrense 

mot sjø på overordnet nivå. I praksis vil det ikke være formålstjenlig å kreve utarbeidelse 

av detaljreguleringsplan for små tiltak i strandsonen. Kommuner vil ofte derfor søke om 

dispensasjon i slike saker.  

Fylkesplanen legger opp til at det er mulig å legge til rette for utbygging i strandsonen 

såfremt det er utarbeidet godkjente arealplaner. Fylkeskommunen ønsker at kommunene 

kartlegger interessene i strandsonen slik at det kan legges til rette for en helhetlig 

forvaltning av kystsonen. Planavklarte områder i overordnet plan vil gi en mer smidig 

behandling, færre dispensasjonssøknader og forutsigbarhet for næringslivet og 

befolkningen, jf. prinsippene om god planlegging.  

Fylkeskommunen oppfordrer Fauske til å kartlegge interessene i strandsonen i 

utbyggingsområder gjennom å definere den funksjonelle strandsonen. Den funksjonelle 

strandsonen er den sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, 
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topografisk og/eller bruksmessig. Denne kan være smalere eller bredere enn 100-

metersbeltet. 

 

Vurdering:  

Fauske kommune er en kommune med forholdsvis liten strandsone. Vi har få 

dispensasjoner i 100 meters beltet. Det er få konflikter tilknyttet bruk av strandsonen. Vi 

har forholdsvis god tilgjengelighet langs strandsonen og kun en  sak som omhandler 

innskrenking i tilgjengeligheten langs strandsonen. Denne er det arbeidet mye med og er 

godt kjent i kommunen.  

Kystkommuner som det er mange av i Nordland har sikkert mye mer press på strandsonen 

enn en kommune inne i en fjord. Det er andre deler av kommunen som trenger mer 

kartlegging som kulturminner, landbruksareal, mineraler. Hvis det er et krav om 

kartlegging bør det tas opp i neste revidering av kommuneplanen. 

27 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Rullering av handlingsplanen for Fauske sentrum 

Fylkeskommunen råder kommunen til å rullere handlingsplanen for «Fauske - 

marmorbyen» hvert år og forankre gjennomføringen av tiltakene i økonomiplan. 

 

Vurdering: 

Etter at  kommuneplanens arealdel blir vedtatt vil det bli vurdert å revidere 

handlingsprogrammet hvert år som en del av økonomiplanen. Fauske har søkt om 

prosjektmidler til gjennomføring av fylkeskommunens  «Regional plan for by- og 

regionspolitikk» som henter manga av sine tiltak i handlingsprogrammet  for Fauske 

sentrum.  

28 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune 

Dyrepåkjørsler   

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 er det vedtatt en målsetting om 

at påkjørsler av hjortevilt og tamrein på veg og bane i fylket skal reduseres. Vi viser til 

følgende strategi knyttet til den aktuelle målsettingen:  

3. Den kommunale arealplanleggingen og bestandsplaner skal brukes som verktøy for å 

redusere påkjørsler.  

Nordland fylkeskommune kan ikke se at trafikksikkerhet for påkjørsler av hjortevilt (og 

tamrein) er behandlet i planarbeidet. I planbeskrivelsen, kapittel 5.2.9., vises det til at 

kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan som skal rulleres i inneværende år. Vi ber 

om at dyrepåkjørsler inkluderes i denne, og at arbeidet samordnes med kommuneplanens 

arealdel slik at kunnskap om dyrepåkjørsler i kommunen legges til grunn for det videre 

arealplanarbeidet. 

 

Vurdering:  

Tas med i trafikksikkerhetsplanen 

29 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Kulturminnefaglig  

Nyere tids kulturminner  

a) I planbeskrivelsen inngår en anbefaling om at det fram til neste revisjon av 

kommuneplanen skal utarbeides en kulturminneplan for kommunen. 

Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens pågående KIK-prosjekt (Kulturminne i 

kommunen), og anbefaler Fauske kommune å søke om midler til arbeid med en 

kulturminneplan. 

b) Vi gjør oppmerksom på at det ikke er samsvar mellom nummereringen av 

båndleggingssonen for Klungset leir på plankartet og i bestemmelsene, samt at fv. 

830/Sulitjelmaveien og Røvika ungdomssenter i bestemmelsene har fått 

betegnelsen H370 i stedet for H730. 

c) Noen områder er markert som hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). 

Dette dreier seg om tre mindre områder som ligger svært nær hverandre, øst for 
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Langvatnet i Sulitjelma. Ut fra at man i dagens kulturminnevern har et fokus på 

helhetlige kulturmiljøer mer enn på enkeltobjekter, bør det vurderes om de tre 

hensynssonene med fordel kan slås sammen til én.  

d) Det anbefales videre at hensynssonene listes opp og beskrives i § 7.2.2 i 

planbestemmelsene. 

e) I hensynssone H570 er det følgende formulering «Hensynssonene må ikke tolkes 

som uttømmende for områder med verdi som viktige kulturmiljøer. Kulturmiljø 

bør alltid vurderes i plansaker slik at hittil ukjente eller mindre kjente 

kulturmiljøer oppdages og ivaretas. 

Nasjonal kulturminnebase på nett – ASKELADDEN og registreringen av eldre 

bygninger - SEFRAK – registreringen skal brukes aktivt i saksbehandlingen.» 

Siden disse føringene gjelder for hele kommunen, og ikke spesielt for 

hensynssonene, anbefales det at de flyttes til de generelle 

bestemmelsene/retningslinjene i § 1.14 Kulturminner 

f) Svært mange føringer er gitt som retningslinjer, og ikke som juridisk bindende 

bestemmelser. Dette gjelder bl.a. for § 1.14. Kulturminner og for § 1.11 Sentrums- 

og tettstedsutvikling (som i stor grad omhandler utviklingen av 

sentrumsområdene-/tettstedene som helhetlige kulturmiljø). Det anbefales å 

vurdere om noen av retningslinjene med fordel bør gjøres rettslig bindende ved at 

de i stedet gis som generelle bestemmelser etter plan- og bygningslovens § 11-9 

nr. 6 og 7. 

g) To store gravhauger på gnr 50/2 er foreslått regulert med hensynssone d (H730_5F 

og H730_6F). Vi sier oss enig i at disse to gravminnene fortjener å bli særskilt 

trukket fram i planen, men gjør oppmerksom på at bruk av hensynssone d gir ikke 

disse kulturminnene noe ekstra vern ut over det kulturminneloven uansett gir dem. 

Vi anbefaler sterkt at omgivelsene omkring gravhaugene blir regulert med 

hensynssone c for å sikre opplevelsen av kulturminnene i landskapet. 

Fylkeskommunen kommer gjerne med forslag til bestemmelse og avgrensing 

dersom kommunen måtte ønske det. 

h) Det er positivt at sporene etter krigsfangeleiren på Åsend foreslås regulert med 

hensynssone c (H570_1F). Vi vil anbefale at Fauske kommune også vurderer å 

verne utvalgte deler av den tyske jernbanetraséen over Fauskemyrene gjennom 

aktiv bruk av plan- og bygningsloven. 

Vurdering:  

a) Fauske kommune er tildelt midler og arbeidet med kulturminneplan er igangsatt 

b) Er utført  

c) Er utført  

d) Er utført  

e) Er utført 

f) Er utført  

g) Er utført  

h) Gjøres vurdering når kulturminneplan for Fauske blir utarbeidet. Første fase i 

kulturminneplanarbeidet omhandler Sulitjelma. 

30 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Samferdselsfaglig 

Samferdsel synes det er positivt at det er fokus på aktiv transport og tilrettelegging for 

sykkelveier. Samtidig synes vi fortsatt at det mangler fokus på kollektivtransport, og viser 

til vårt innspill til oppstart gitt 09.07.2014. I planbeskrivelsens punkt 5.2.11. nevnes det at 

dagens løsning vedrørende bussterminalen i Fauske sentrum er dårlig, og at dette tas med i 

handlingsprogrammet til ny kommunedelplan for sentrum. Vi ønsker i den sammenheng å 

vise til at flere kommuner i dag jobber med egne kollektivplaner. Vi ber Fauske kommune 

vurdere å påbegynne tilsvarende arbeid som vil bidra til økt fokus på kollektivtransport, 

samt gode kollektivløsninger 

Vurdering: 
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Det gis bestemmelser til sykkelplan slik at sykkelplanen blir juridisk bindende. 

Nordland fylkeskommune er i gang med arbeid for bedre kollektivtilbud (buss og tog) i 

Fauske med fokus på Fauske –Bodø. Dette arbeidet skal legge grunnlaget for 

konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen for buss - forbindelser i Salten. Fauske 

kommune er representert i prosjektgruppa. 

 

 

 

31 Planfaglige råd - Nordland fylkeskommune  

Mineralfaglig 

a) I det nasjonale prøveprosjektet «Arealfesting og verdisetting av mineralressurser i 

Nordland» i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er Fauske eneste 

kommune valgt som en del av prosjektet. Data som er kommet fram i dette 

prosjektet bør ivaretas i kommuneplanens arealdel. 

b) Etter fylkeskommunen vurdering er viktige mineralressurser ikke sikret i 

planforslaget, og vi ber derfor kommunen vurdere å inkludere disse i planen før 

den vedtas.  

c) Ivaretakelse av forekomstene nevnt av NGU i Skysselvika, Moen og Leivset som 

nåværende og framtidige forekomster til byggeformål er viktig i denne 

sammenheng. 

 

Vurdering: 

A og b) Det bør gjøres et eget arbeid med kartlegging av mineralressursene i kommunen 

og at disse tas med i en egen revidering av kommuneplanens arealdel og sikres. Det er 

utarbeidet et eget temakart for mineralressursene i kommunen. Dette ligger ved i 

dokumentene til planen. 

d) Skysselvika og Moen er ivaretatt i dokumentet. Skysselvika gjennom egen 

reguleringsplan og Moen er satt av i kommuneplanens kart og bestemmelser. 

Leivset marmorbrudd er avsatt i planen. Det er også tatt med bestemmelse som 

sikrer glimmergneis ved Mermaurstad. 

32 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Alle områder med BS_F og BKB_F og BOP6_F må konsekvensutredes. 

Vurdering: 

Er utført.  

33 Planfaglig mangel - Nordland fylkeskommune  

Gjøre KU på flere enn de 19 tiltakene som er konsekvens utredet 

Vurdering: 

Er utført 

34 Nordland fylkeskommune Omgjøre uttaleretten til barnas talsperson fra retningslinje til 

bestemmelse. 

Vurdering: 

Er utført 

35 Steinar Nymo  Gavlen g.nr.76br.nr 16 omgjøre fra LNFR til LSB 

Vurdering: 

Statens vegvesen er forespurt vedrørende avkjørsel til eiendom 76/16. SVV har i brev av 

25.10.16 svart følgende i brevets to siste avsnitt: 

«Fartsgrense ved avkjørselen er 80 km/t og det er høy årsdøgntrafikk - ca. 3300. Det er 

ikke ønskelig med økt trafikk over avkjørselen og økt fotgjengerkryssing over rv. 80. Det 

kan ikke forventes å få innvilget avkjørselstillatelse til nye boliger på denne siden av rv. 

80. 

Statens vegvesen fraråder Fauske kommune å endre formålet fra LNF-A til LNF-BC»  

Vurdering: 

Med bakgrunn av i svarbrevet fra  Statens vegvesen endres ikke deler av gnr.76, bnr. 16  

fra lfnr til ls. 
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36 Innbyggerinitiativet «Nei til riving av rådhuset»   BS21 endres til BOP og BS18 endres til 

SPA(parkering). 

Vurdering: 

I Fauske samfunnshus og området rundt ble det lagt ut BS21 – sentrumsformål med en 

tilrettelagt byggehøyde på 15 etasjer, dette for å imøtekomme innspill/ønske om 

tilrettelegge for et høyhus i Fauske sentrum. Nå er det planer om et nytt hotell på 20 

etasjer. Dette vil gi Fauske et landemerke som er med å gi Fauske et signalbygg og et mer 

urbant preg som vil forsterke Fauske som by. Da er det naturlig å endre område BS21 til  

opprinnelig formål i gjeldende plan som er  O_BOP offentlig/privat tjenesteyting. Område 

med BS formål som åpner for høyhus legges til arealet som det nye hotellet skal bygges 

på.  

 

37 Lakså gr.eierlag  Tillate hyttetomter på 2 daa i Lakså. 

Vurdering: 

Legger inn retningslinje i bestemmelsene som øker tomt til fritidsbebyggelse  til 1,5 daa.  

38 Øvre Valnesfjord grunneierlag  

 Østerkløft:  

Foreslår at området BFT2 tas ut i sin helhet. Grunneierne her har ikke interesse av å sette i 

gang med turistanlegg/caravanoppstilling. Det foreslås at området LS5 forlenges nordover 

slik at det grenser til område BKB20_F. En slik løsning er i tråd med det vi spilte inn tidlig 

i prosessen og vil være i samsvar med dagens arealbruk i området. 

 Jordbru:  

I vårt innspill ved oppstart ønsket vi at LS-området utvides over Jordbru også slik at LS6 

blir sammenhengende med LS7. 

Håla: 

Grunneierlaget opprettholder derfor, på vegne av grunneierne i området, vårt innspill på 

om at området legges ut som LSF- område i henhold til tidligere innspill. 

Oppsummering  

Øvre Valnesfjord grunneierlag vil på vegne av sine medlemmer foreslå følgende endringer 

i det forslaget til arealdel som er sendt ut på høring:  

Område i Østerkløft blir endret til LS-område  

Område på Jordbru omgjøres til LS-område  

Hyttegrenda Håla/Vestvatnli omgjøres til LSF-område  

 

Vurdering:  

Ta ut BFT2 område, LS5 forlenges nordover slik at det grenser til BKB20_F 

LS6 blir sammenhengende med LS7. Konsekvensutredes. 

39 Fauske arbeiderparti 

a) Bedre kartlegging av kvalitet på landbruksarealer  

b) Utarbeide en interkommunal kystsoneplan  

c) Endre formål på Kleiva 25 fra næring til bolig. 

d) Sone A i Fauske sentrum settes inntil 14 etasjer – generelt  

e) Utnyttelsesgraden på næringsarealer settes til 100% inkl. parkering  

f) Utarbeide kulturminneplan 

g) Flere områder for spredt fritidsbebyggelse  

h) Sone B i Fauske sentrum utvides til Helligberget, Kirkeveien,Triangelveien og 

Follaveien 

 

Vurdering:  

a) Det var målsettingen å lage et kart med kjerneområder for landbruk, men dette ble 

det ikke tid for, kan tas i neste revidering.  

b) Bodø, Saltdal og Fauske har igangsatt et interkommunal arbeide for utarbeideng 

av en helhetlig kommunedelplan for Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen. 
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Planprogrammet er utarbeidet og lagt ut på høring til 4 august 2017. 

c) Det er ikke ønske om formålsendring fra tidligere hjemmelshaver. 

d)  I dag har ikke Fauske behov for en generell byggehøyde på 14 etasjer. Vi har 

gjort en enkel konsekvensutredning på utnyttelse og byggehøyder på det som 

ligger i planforslaget. Noe som kan være begrensninger vedrørende flere etasjer er 

dårlig stabilitet i grunnen. Dette gjelder spesielt i den vestre delen av sentrum. I 

tillegg vil 14 etasjer i en rekke mot sjøen ødelegge sikt og solforhold for resten av 

sentrum. Skal vi legge til rette for en utstrakt utvikling av 14 etasjer som 

byggehøyde, så må vi ha en klar plan for hvor dette kan tillates og en omfattende 

konsekvensutredning som utreder hvilke følger det får for sentrum og hva som 

kreves.. Det er ønskelig med en boligfortetting i sentrum, noe som det er lagt til 

rette for. Skulle det bli et behov for flere tillate etasjer og mer bya, kan 

kommunedelplan sentrum revideres med kun dette som tema eller regulere 

områdene som en områderegulering. Innspillet er tatt til dels til følge og 

byggehøyden er øket til fem etasjer + en etasje inntrukket. 

 

e) Kun i de mest urbane områdene i sentrum er 100% u-grad tilrådelig, noe som 

ligger i planforslaget. På næringsarealer i urbane områder hvor dette er aktuelt  så 

vil et fellesareal i en kvartalsstruktur  være nødvendig noe som 100 % ikke gir 

plass til. Hvis alt areal går til bygg og parkering så vil det ikke være mulig med 

bl.a fellessareal . Da må bl.a. tilførsel skje rett fra gata. Men noen områder må 

dette aksepteres hvis det ikke er andre muligheter. Noe som ligger i planforslaget. 

I de generelle næringsområdene er det i dag god plass og 100 % utnyttelsesgrad er 

ikke nødvendig. Hvis behovet skulle endre seg tas det i en ny revidering med kun 

dette som tema. 

 

a) Kulturminneplanen er igangsatt, første fase omfatter Sulitjelma.  

 

b) I planen er det 13 rene områder med 45 tomter for spredt fritidsbebyggelse og 5  

kombinerte område med  10 tomter. I disse områdene er det ikke foretatt få 

fradelinger  siden forrige revidering. Behovet ser ut til å være lite. Å sette i gang 

arbeid med flere områder bør være godt begrunnet. 

 

c) Område som er avsatt til boligfortetting er basert på følgende: 

Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter høres/medvirker 

og ikke føler seg overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at 

planutvalget har godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse 

av arealet. Vi vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan 

innbyggerne mottar dette. Så kan området(sone B)utvides i neste revidering. 

40 Tromsø museum – Kulturminner under vann. 

Ingen merknader 

41 Fauna KF 

a)  Areal til sidespor  på terminalen 

b) Ved omlegging av E6 og RV80 bør det tilrettelegges for taktisk og gjennomtenkt 

avkjørsel mot sentrum er viktig, gjerne slik at man ser sentrumsområdet før 

avkjørsel. Avkjørsel bør være slik at den oppleves lett tilgjengelig og visuelt 

tiltrekkende for gjennomreisende. 
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c) Se på muligheten for å legge inn offentlige føringer og krav til vedlikehold, 

utnyttelse og bruk av eiendommer. Dette må gjøres på en slik måte at det er mulig 

å håndheve. 

d) Sone B i Fauske sentrum foreslås utvidet til å gjelde også området opp mot 

jernbanen, med omliggende, for å stimulere til fortetting. 

e) Sette av området tiltenkt Sjunkhatten Folkehøgskole i øvre Valnesfjord. 

f) Begrepet «kulturkvartalet» kan oppleves som misvisende, kan «kulturklynge» 

være et mer korrekt begrep? Vi oppfordrer til å se ulike aktivitetsområdet inn i 

kultur; eks. aktivitetspark, uteområdet knyttet til skole eks. det nye 

drama/musikkrom på vestmyra.  

g) I folkehelsekommunen Fauske anser vi det som viktig å ha noen uttalte mål om 

bevaring og videreutvikling av grøntarealene (eksempler aktivitetspark for både 

barn og voksen) for å stimulere til liv i sentrum av Fauske. 

h) Arealplanen kunne vært mer strukturert.  

i) Vi ønsker at det sees på muligheten for å sikre et helhetlig visuelt utrykk både på 

nybygg og gjennom renovering i sentrum.  

j) For å bevare og utvikle vår historie er det et ønske om en gjennomgang med 

kulturminner i Sulis. Dette for å se på eventuell vern og freding 

k) Avmerk området fra kryss Terminalveien / Holtanveien fram til alpinbakken på 

sørøstsiden av Holtanveienveien for framtidig råstoffutvinning av glimmergneis i 

kart og bestemmelser  

l) Avmerk Hjemgam / Moen som grusressurs for framtidig råstoffutvinning. 

Området er avmerket på pukk/grus ressurskartet, men ikke avmerket på kartet over 

planbestemmelser til framtidig råstoffutvinning 

 

 

Vurdering: 

a) Jernbaneverket har regulert terminalområdet, for å legge til rette for omlasting av 

økende godsmengde over Fauske stasjon. Vi har i møter fortalt om områdene nord 

for Fauske som kan legges til rette for nytt terminalområde. Signaliser 

jernbaneverket slike planer vil vi selvfølgelig finne passende områder. Men først 

bør jernbaneverket signalisere et slikt behov. Det er flere områder som er aktuelle. 

De aktuelle områdene er i dag avklart og formålet kan endres i en reguleringsplan. 

Sidespor kan vi etablere uten at det ligger avmerket i kommuneplan.  

b)  I dag ligger ny trase for omlegging E6 Fauske i planen. Omlegging E6 er ikke 

inne i forslaget til ny NTP som er perioden fram til – 2029. Dvs at omlegging av 

E6 rundt Fauske ikke vil være aktuelt i neste 4- års periode, hvis ikke noe spesielt 

skulle skje. Det gjør at arbeidet med avkjøring ikke er aktuelt. Slike planer er mye 

ferskvare og kan dermed være foreldet når E6 en gang blir lagt om. 

c) Dette dekkes av Pbl§31-3 Sikring og istandsetting. 

Eneste er om Fauske skal stramme dette inn og lage et regime for denne      type 

saker, noe som vil kreve ressurser. Slik det er i dag er ikke dette større problem 

enn at det håndteres fra sak til sak. 

d) Området er opprettet for å gi rom for en høyere utnytting av arealene og dermed 

boligfortetting. Fauske har ikke tradisjon med fortetting av sentrums områder. 

Dette gjør at vi er nødt til å gå forsiktig fram. Fortetting er en klar avveining 

mellom utnyttelse av området sett i forhold til belastning for de som bor i området. 

Går dette for fort fram så kan det føre til store protester som vanskeliggjør en 

ønsket utvikling. Gode prosesser er avhengig av at berørte parter ikke føler seg 

overkjørt. Områdets grenselinjer er satt med bakgrunn i at planutvalget har 

godkjent reguleringsplaner i området som gir en høyere utnyttelse av arealet. Vi 

vil med gjennomføring av disse prosjektene få erfaring med hvordan innbyggerne 

mottar dette. Så kan området utvides i neste rullering. 
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e) Er avsatt område i planforslaget. Litt vanskelig å se grunnet skraveringer. 

f) Navnet er knyttet opp til et kvartal og hvordan man skal utvikle dette kvartalet. 

Hvordan kulturbegrepet skal framstå i kommunen bør komme fram i evt. 

Kulturplan . 

g) Grøntområdene er videreført fra gjeldende plan.  

h) Usikkert hva som skulle vært mer strukturert 

i) Dette må framkomme i planer som følger opp arealplanen 

j) Dette bør gjøres i en egen kulturminneplan og deretter tas inn i arealplanen i en 

begrenset revidering som tema. 

k) Dette må vurderes, eventuelt legge det inn i temakartet.  

        L)   Området ligger inne i planforslaget 

42 Knut Pettersen Endre 84/44 fra LNFR til LSF 

Vurdering: 

Arealet må ha avkjørsel fra E6, i dag er det ingen avkjøring fra E6. En øket biltrafikk av 

og på E6 er noe som er lite ønskelig. En avkjøring fra E6 til fritidsbebyggelse vil trolig 

ikke vegvesenet godkjenne. I dagens kommuneplan er det mange områder for spredt 

fritidsbebyggelse slik at behovet er dekket. I disse områdene er det lite byggeaktivitet. 

43 Anette Blomsøy-Endre 105/54 lnfr område til B_F 

Vurdering: 

Dette er 3 like areal som er fradelt fra hovedbruket. Søknaden gjelder bare et av disse tre 

arealene.  Pga presedens så må alle tre bli behandlet likt. Det er ingen spesiell grunn til at 

de skal få ulik behandling.  Gårdskart viser at arealet består av fulldyrka jord og 

innmarksbeite. Jordvern er høyt prioritert slik at bygging på dyrkbar jord ikke skal tillates. 

Det er ikke ønskelig med boligbygging på Øyneshalvøya med bakgrunn i transport og 

arealplanlegging. I forslag til kommuneplan som har vært til ute til høring ble det lagt ut 

10 tomter ved nedkjøring til Knurvik ca 500 m lenger ut på halvøya. På disse 10 tomtene 

ble det fra Fylkesmannen fremmet innsigelse. Dette kan bli resultatet hvis disse 3 arealene 

blir lagt ut. I tillegg er disse 3 arealene på dyrkbar jord. Det var ikke de 10 tomtene lenger 

ut. Avventer resultatet vedrørende de 10 tomtene lenger ut. 

 Anbefaler  ikke at formålet for område endres fra LFNR til B_F. 

44 Eldrerådet - Ingen merknader 

45 Fauske næringsforum  

a) Utvidelse av Fauske sentrum, 8 etasjer i bykjernen og 6 

etasjer i sone B.  

b) Gående og syklende må god tilgjengelighet når E6 blir omlagt 

c) Etablere aktivitetspark i sentrum for barn og unge. 

d) Avsette areal for parkeringshus. 

e) Tilby opparbeidede næringsarealer. Kommunen har 

tilstrekkelig med næringsarealer på kommuneplannivå  

f) Fauske jernbanestasjon må i framtiden bli skysstasjon 

ved å samle buss, tog og taxi 

Vurdering: 

a) Har i forslaget til k-plan øket byggehøyden med en etasje til 5+1. Har i tidligere innspill 

gjennomgått bakgrunn for de byggehøydene som er lagt inn i boligområdene i plan-

forslaget jfr. AP’s innspill. Hvis det skulle bli aktuelt med slike høyder kan det enkelt løses 

med en revidering av planen med dette som tema og deretter lage en områderegulering for 

de aktuelle områder i sentrum.   

b) Omlegging av E6 og de muligheter som da oppstår vil bli ivaretatt i en senere 

revidering. 

c) Aktivitetspark er lagt inn i handlingsprogrammet for sentrum og er lagt inn i nytt  

prosjekt som skal arbeide med tiltaket. 

d) Areal til parkeringshus er ikke lett å forutse hvor det kan ligge. Ber derfor om plassering 

og at det tas med i neste revidering 

e) Opparbeidelse av disse kan ikke løses på kommuneplannivå 
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f) Dette er et av tiltakene i handlingsprogrammet som nytt prosjekt skal arbeide med. 

 

46 Råd for likestilling av funksjonshemmede  

a) Anmoder om at det bygges sykkelparkering. 

b) Ber om at gangstien mellom paviljong 9 og jernbanegata legges inn i planen. 

c) Gater/fortau spyles jevnlig for å minske støvplagen. 

Vurdering: 

a)  I kommuneplan er det satt krav om sykkelparkering til hver boligenhet. 

b) Området omfattes av reguleringsplan og en slik endring må skje på reguleringsnivå. 

c) Dette kan ikke løses i kommuneplan 

 

47 Tromsø museum - Ingen merknader 

      48 Tor Allan Furnes Endring av formål til bolig på 57/28 og 3 – 57/34 

Vurdering: 

 I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Furnes har gjort forberende arbeider til reguleringsplan så gjøres det et unntak og legger 

formålet bolig på omsøkte areal. «Banktomta» ned til Straumen endres formålet bolig da 

dette prosjektet er uaktuelt. 
49 

 

Tor Harry Bjørnstad - Endring av formål til bolig på 57/9 og 38  

Vurdering: 

I utgangspunktet skal plankartet på formålsnivå ikke omfatte de områdene som har 

reguleringsplan. I noen tilfeller gjør vi unntak. På Strømsnes er det en del som har planer 

om bolig i de områdene som i dag er regulert til forretning i reguleringsplan. 

Siden dette er konkrete planer så gjøres det et unntak og legger formålet bolig på omsøkte 

areal. 

50 Administrasjonen 

-Legge inn bestemmelser for gang og sykkelveier 

-Endre §2.2.3 fritids og turistformål (BFT) ….tilbygg/spikertelt være maks3 m bredt og en 

lengde  på 5 m «utvendig mål» tilføyes 

-Justering av grense for boliger mot kirkegårdsområde på nedre kirkgård, Fauske 

-Endring av navn på LS områdene 

-lagt inn hotelltomt i Sjøgata med bestemmelser – er konsekvensutredet  

-gang/sykkelvei langs Erikstadveien fra Helskarveien til Badestrandveien. 

-gravlund Fauske nedre kirkegård  

51 Direktoratet for mineralforvaltning 

 Det må tydelig fremgå hvor kravet om avslutning er satt vedrørende avslutning i 

Skysselvika : 

Direktoratet for mineralforvaltning. Sitat: «I planbeskrivelsen under temaet 5.2 

Utviklingstrender i Fauske kommune generelt,punkt 5.2.3 Råstoffutvinning (masseuttak) 

står det følgende: «Skysselvika er det 

viktigste masseuttaket for grus i Fauske kommune. I konsesjonen er det satt krav til 

avslutning i 2019». DMF gjør oppmerksom på at DMF har mottatt søknad om 

driftskonsesjon for Skysselvik massetak gbnr. 83/15, 83/30, 83/131 og 83/132 i Fauske 

kommune, men det er per dags dato ikke gitt konsesjon. 

På generelt grunnlag gjør DMF oppmerksom på at det normalt ikke gis tidsbegrensning 

i driftskonsesjonen utover det som følger av grunneieravtalene, reguleringsplan 

og/eller kommunens arealplan. Setningen om krav til avslutning bør derfor skrives om 

slik at det tydelig fremgår hvor kravet om avslutning er satt.» 

 

Vurdering: 
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Sluttdatoen er satt av Drift/tekniskutvalget i DT -015/02-24.04.2002 og datoen 31.12.2019 

er lagt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen for området. Før datoen ble satt var  

denne ute på høring av berørte parter og det kom ingen protester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Endringsliste etter høring 2017-08-28 

OVERSIKT OVER VESENTLIGE ENDRINGER ETTER 1. GANGS HØRING 

 

Endrings-
nummer 

Endring Kommentarer 

 Generelt  

1.  Retting av mindre karttekniske feil i påskrift som 
ukorrekt Plan ID på gjeldende planer, justering for å få 
sammenhengende nummerering og lignende.  

 

2.  Formålsgrenser som deler store LNFR-områder eller er 
sammenfallende med stiplede linjer, er lagt bak 
formålsflaten for å bedre lesbarheten. Ingen praktisk 
betydning. 

 

3.  Jernbanelinjen inn i sentrum og nord for sentrum er 
endret fra framtidig til nåværende siden denne er vist i 
gjeldende plan. 

 

4.  Tegnforklaringene er oppdatert.  

5.  Områdenes nummerering er oppdatert slik at 
nummereringen blir «fortløpende» og begynner på 1 i 
kommunedelplan sentrum. 

 

 
 

 

 Hovedkartet  

6.  Oppdatert avgrensning for naturvernområder (H720) 
som følge av mottatt nytt kartgrunnlag fra NVEs 
nedlastingstjeneste. Grensen for H720_1 i Sulitjelma 
ble justert for å unngå konflikt med den nylig vedtatte 
scooterløypen. 

 

7.  Nedslagsfelt drikkevann H110_04 i Sulitjelma og 
H110_11 i Valnesfjord ble tatt ut av kartet da 
nedslagsfeltene ikke lenger er i bruk. 

 

8.  Fire drikkevann ble lagt til i planen som VFR-områder: 
Beinteinvatnet, Benkevatnet, Erikstadvatnet og 
Stengvatn. Alle er merket i grunnkartet med navn.  

 

9.  I kartutsnitt for Valnesfjord kommer det en høyspentlinje 
fra nord. Det opplyses av Salten Kraftsamband at 
denne er lagt i jordkabel. Linjen ble derfor tatt ut av 
plankartet. 

 

10.  GF/GP1 endret til BIA8, slalombakke ved Finneidfjellet.  

11.  Avgrensning for gjeldende reguleringsplan ID2015001 
(områdeplan Sulitjelma) er justert i henhold til vedtatt 
områdeplan. 

 

12.  Område B22_F (Lund) er tatt ut.  
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13.  Hensynssone kulturmiljø H570_1, 570_2 og 570_3 i 
Sulitjelma er slått sammen til ett område. 

 

14.  Boligområde B23_F (Banktomta i Valnesfjord) fjernet. 
B58_F lagt inn på 57/9 og 57/38 i Valnesfjord. B60_F 
lagt inn på 57/28 og 57/34. 

 

15.  La til gjeldende reguleringsplaner: 

ID 1996003 

 

16.  BFT2 endres til LSF17_F (spredt fritidsbebyggelse) av 
hensyn til reindrift. 

 

17.  Jodalen massedeponi («BAB1»). Formålet er justert iht. 
reguleringsplan og midtlinje vei, samt redusert slik at 
den ikke er i konflikt med reindriftsinteresser. 
Overskridende BAB-areal er konvertert til LNFR 
(framtidig). Justeringen av BAB innebærer også en 
mindre utvidelse av formålet mot sør og veien som ikke 
er markert som «framtidig» 

 

18.  Det er lagt til hensynssone kulturmiljø (H730_) rundt 
gravhaugene på Alvenesheia. Avgrensningen er satt ca 
25 meter fra kulturminnenes sikkerhetssone (30m fra 
gravminnet) og omfatter stinettet og en gravrøys nord i 
området som ikke er vist på kartet. 

 

19.  LL25_F (Jodalen), LL26_F (Valensfjord) og LL27_F 
(Sjønståelva) er lagt til som nye formål. Områdene har 
tidligere vært utbyggingsformål og nå tilbakeført til 
landbruk.  

 

   

 Sentrumskartet  

20.  Handelsområde H1 er tatt ut av planen. Tidligere 
område H2 er gjort om til BKB05_F. 

 

21.  H530_2 og H530_3 (hensynssone friluftsliv) er redusert 
for å gi rom for boligutbygging etter gjeldende 
reguleringsplaner. 

 

22.  Reguleringsplan for Terminalveien er tatt ut. Arealet 
inngår i BKB01 som gjøres om til 
forretning/kontor/industri. 

 

23.  Avgrensning sone B justert for å unngå «gamle 
lensmannsgården». Illustrasjonen i bestemmelsene er 
oppdatert. 

 

24.  O_GGR4_F er endret til o_SBT5_F (jernbane).  

25.  O_GGR2 flyttet sørover mot eiendomsgrensa til 
Klungset leir. Område o_SBT1 som lå sør for 
grøntarealet ble følgende fjernet. 

 

26.  Planavgrensning for ID2007005 justert mot 
Jernbaneverkets areal. 
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27.  Kart over flyttlei for rein er lastet ned fra NIBIOs 
karttjeneste på nett og lagt inn som hensynssone ved 
område BN1, BN2, BOP08 og H710_1 i 
sentrumsplanen med tilhørende retningslinjer § 7.2.1.  

 

28.  Klungset leir er endret fra O_MF1 (forlegning/leir) til 
o_BOP09_F (offentlig eller privat tjenesteyting). 

 

29.  Formålsgrense flyttet mellom B43 og grøntareal sør for 
kirkegården slik at den sammenfaller med 
formålsgrense i gjeldende kommuneplan. 

 

30.  La til gjeldende reguleringsplaner: 

ID 2002004 

ID 2014003 

ID 2015003 

ID 2009002 

ID 2005002 

 

31.  Flere BKB områder endret til BN da de kun har ett 
formål etter innspill fra NFK.  

BKB1= BN5 

BKB3 og BKB12=BN6 

BKB4=BN7 

BKB5=BN8 

BKB7=BN9 

BKB9=BN10 

BKB10=BN11 

 

 Nytt sentrumsområde (BS24_F) er lagt inn basert på 
skisse fra Gunnar. Justering av grense for BS08, 
oppdatert avgrensning for sone A, tabell i 
bestemmelsene, planavgrensning sentrum, 
illustrasjoner til planbeskrivelse og bestemmelser og 
avgrensning hovedplan ble følgende endret og 
oppdatert.  

 

   

 Bestemmelsene  

32.  Benevnelser og nummerering for ulike formål er justert i 
henhold til endringene i plankartene og oppretting av 
mindre feil. 

 

33.  Bestemmelsene om byggegrense fra kraftlinjer er gjort 
om til retningslinjer da kraftledninger ikke omfattes av 
plan og bygningsloven. 

 

34.  Noen geografiske områdenavn på LS områder er 
endret etter ønske fra administrasjonen. Geografiske 
områdenavn for LSB og LSF områder er endret slik at 
de er lik navnene i gjeldende plan. 
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35.  Bestemmelsene om tidligere handelsområde H1 og H2 
er tatt ut da områdene er fjernet og illustrasjonen i 
bestemmelsene er justert. 

 

36.  § 5.1.1 (LNFR områder) er endret til retningslinjer.  

37.  Tekst om kvikkleirefare under marin grense er lagt til i § 
1.7 Risiko og sårbarhet etter NVEs innspill. 

 

38.  Boligbebyggelse tillates i 1. etasje i Rådhusgata.  

39.  Deler av retningslinjene for hensynssoner H570_ er 
flyttet til generelle bestemmelser. 

 

40.  Økt byggehøyde i kvartal 08 fra 66 m/18 etasjer til 
75m/22 etasjer og BYA=100%. 

Sentrumskvartaler er økt fra 4+1 etg til 5+1. 
Gesims/mønehøyde er tilsvarende økt fra 14/17 meter 
til 18/21 meter.  

Trine Nøvik skulle ringe iløp av 
en ukes tid med konkret info om 
byggehøyde for kvartal 08. 

 

41.  BS21_F er endret tilbake til tjenesteyting (BOP10). Det 
er satt utnyttingsgrad for BOP10 som tilsvarer 
byggehøyde og BYA som var satt da dette arealet var 
sentrumsformål (dvs. %-BYA=80%, 
55mhøyde/15etasjer). 

 

42.  Det er lagt til bestemmelse om hensyn til havnivå og 
stormflo. Bygggegrensen er satt til kote 2,0. §1.7.2.  

 

43.  Det tillates ikke nye boliger i BKB08_F og ny RV80 og 
planfri overgang ved jernbanen må være etablert før 
utbygging av fritidsboliger. §2.7.2 er revidert. 

 

44.  Bestemmelse til naturområder (VN) er flyttet fra 
bestemmelser for grønnstrukturområder til 
fellesbestemmelser for bruk og vern av sjø og 
vassdrag. 

 

45.  Illustrasjoner over bestemmelsesområder og 
sentrumskvartaler revidert. 

 

46.  Ny retningslinje for boligfortetting og bokvalitet under § 
1.11 (sentrums- og tettstedsutvikling). I tillegg mindre 
justeringer av teksten «kommunens mål for utvikling» 

 

47.  
§ 5.1.2 Spredt bebyggelse. Bestemmelsen «Tomter 

skal ikke være større enn maksimum 1 daa» er satt 

som retningslinje og økt til 1,5 daa. 

 

Bestemmelsen «Spredt bebyggelse må ikke komme i 

konflikt med natur- og friluftsinteresser» er lagt til i 

lokaliseringskriteriene.  

 

48.  
§ 2.2.2 fritidsbebyggelse: Bestemmelsen «Det kan ikke 
reguleres områder større enn 1 daa til formål 
fritidsbebyggelse for den enkelte tomt.» er endret til 
retningslinje «Det bør ikke tillates fradeling av tomt til 
fritidsbebyggelse større enn 1,5 daa.» 

 



 

Endringsliste etter høring 2017-08-28 

49.  Pistolskytebane i Osbakk (BIA8_F) med tilhørende 
støysone H360_2 er fjernet fra kartet etter innsigelse av 
hensyn til reindrift. Bestemmelser er oppdatert.  

 

50.  Temakart for gang- og sykkelveier er gitt juridisk 
forankring i bestemmelsene § 3.1.3. 

 

51.  Hensynet til jernbane er bedre ivaretatt i 
bestemmelsene. Nytt punkt § 3.1.3 (samt siste ledd i § 
3.1.2 flyttet over), oppdaterte bestemmelser for § 2.2.2 
(BFR) og §. 2.3.4 (BN3_F). 

 

52.  § 2.2.2 Fritidsbebyggelse. Teksten er oppdatert og nytt 
formål (BFR12) er tatt med. Innholdet er omtrent det 
samme. Plankrav for BFR02, 03, 04 siden de ligger i 
samme område som BFR12 (tidligere kun detaljerte 
bestemmelser for BFR12).  

 

 

53.  Hensynet til naturfare (skred) er nærmere konkretisert i 
bestemmelsene § 1.7.1 Risiko og sårbarhet, andre 
ledd, samt rekkefølgekrav for tiltak. Også konkretisering 
av retningslinjene.  

 

54.  Retningslinje om utarbeidelse av sol/skyggediagram i 
sone A-D i § 1.3 for vår/høstjevndøgn. 

 

55.  §1.4 kulturminner er oppdatert med teksten: «Dette 
gjelder også der det ikke foreligger kunnskap om 
eksisterende kulturminner eller kunnskapsgrunnlaget 
for dette er mangelfullt. Før det gis tillatelse til tiltak skal 
kulturminnemyndighetene varsles og ved eventuelle 
funn skal det innhentes tillatelse.» 

 

56.  Krav om støyutredning er lagt til for alle BS-områder 
(sentrumsformål).  

 

57.  Retningslinje om bruk av SVVs støykartlegginger i 
saksbehandling (§1.5). 

 

58.  Det er lagt inn avvikssone for sone A som åpner for ny 
boligbebyggelse i rød støysone. For å oppnå 
tilfredsstillende støynivåer utendørs tillates innglassing 
av balkong og fellesareal som støytiltak i sone A.   

 

59.  Bestemmelse for å ivareta potensiale for fremtidig 
masseuttak i LSB03. (§5.2.2) 

 

60.  Retningslinje om barnas talsmanns rett til uttalelse. 
(§1.8) 

 

61.  Bestemmelsen knyttet til Jodalen massedeponi revidert 
for å ivareta reindrift. 

 

62.  Bestemmelser for BN (næring) revidert som følge av at 
flere BKB formål ble gjort om til BN. Plankravet for 
disse områdene videreført. 
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Innledning 
 
Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027 med tilhørende bestemmelser er juridisk 
bindende for arealbruken i kommunen og består av følgende dokumenter: 
 
1. Bestemmelser og retningslinjer 
2. Hovedplankart for hele kommunen (plan-id 2105005), i målestokk 1:75 000 (A0) 
3. Kommunedelplan Fauske sentrum (plan-id 2015006), i målestokk 1:5000 (A0) 
4. Planbeskrivelse (ikke juridisk bindende) 
5. Konsekvensutredninger (ikke juridisk bindende) 

 

Bestemmelsene er delt inn i åtte deler med følgende inndeling: 
 

Del 1 består av generelle bestemmelser, herunder bestemmelser til sone #A - #D. 
 
Del 2 – Del 6 består av bestemmelser knyttet til arealformålene under plan- og bygningslovens 
§11-7, punkt 1, 2, 3, 5 og 6. Bestemmelsene er delt inn i fellesbestemmelser, bestemmelser til 
hovedplankartet og bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum.  

 
Del 7 er bestemmelser knyttet til hensynssoner i hovedplankartet og kommunedelplan for Fauske 
sentrum. 

 

Del 8 er bestemmelser til bestemmelsesområder i hovedplankartet og kommunedelplan for Fauske 
sentrum. 
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Del 1. Generelle bestemmelser 
 

 Rettsvirkning 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027 med tilhørende bestemmelser er juridisk 
bindende for arealbruken i kommunen, hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) av 27.06.2008 i § 
11-6. Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og eller bebygge eiendom på annen 
måte enn det som er fastsatt på plankartet eller i bestemmelsene, med mindre annet fremkommer 
av nyere vedtatt reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel 2015-2027 gjelder fram til det vedtas 
en ny kommuneplan. 

 
Retningslinjer (angitt i kursiv) er av veiledende karakter og kan ikke brukes som 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter denne planen. Retningslinjene skal ligge til grunn for 
kommunens saksbehandling i arealplansaker, samt bygge- og fradelingsaker. 
 
 

 Kommuneplanens dokumenter 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027 består av følgende dokumenter: 
 
1. Bestemmelser og retningslinjer 
2. Hovedplankart for hele kommunen (plan-id 2105005), i målestokk 1:75 000 (A0) 
3. Kommunedelplan Fauske sentrum (plan-id 2015006), i målestokk 1:5000 (A0) 
4. Planbeskrivelse (ikke juridisk bindende) 
 
 

 Plankrav 

For områder avsatt til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 skal tiltak etter pbl § 
1-6 eller fradeling til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.  Dette 
gjelder også der krav om reguleringsplan ikke er nevnt særskilt.  

 
Plankravet kan fravikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt: 
 
• Tiltaket er begrenset til mindre tilbygg, garasje og uthus opp til 200 m² BRA på allerede 

bebygd eiendom. 
• Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og/eller reguleringsplan for området. 
• Sektormyndigheters krav er oppfylt. 
• Avstand og forhold til naboeiendom ikke er konfliktfylt. 
• Området er tilstrekkelig sikret mot risiko og sårbarhet (jf. § 1.7) og selv ikke bidrar til støy, 

fare eller miljøbelastning for nærmiljøet. 
• Fasadeendring så fremt dette ikke berører kulturminnehensyn. 
• Spredt bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 enheter.  

 
Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er stilt særskilt plankrav.  
 
Planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for naturressurser, miljø eller samfunn, skal 
alltid vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette gjelder uavhengig av om området 
er konsekvensutredet i overordnet plan. 
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Retningslinjer for utarbeiding av reguleringsplaner: 
- Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det dokumenteres at støykrav iht. T-1442 oppfylles. 

Om nødvendig skal det fremlegges støyfaglig rapport som dokumenterer forholdene (hhv. i 
rød og gul sone).  

- Avkjørsels- og parkeringsforhold for planlagte tiltak skal avklares. Om nødvendig skal det 
utarbeides trafikkanalyse.  

- Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som avdekker eventuelle 
risiko- og sårbarhetsforhold som ikke er avklart på overordnet plannivå. Avbøtende tiltak skal 
inngå i ROS-analysen. 

- For områder i eller i nærheten av skred- og kvikkleireutsatte områder, skal det særskilt 
vurderes behovet for utredninger og/eller avbøtende tiltak før tiltaket kan godkjennes.  

- Det bør legges vekt på estetikk og god byggeskikk i all utbygging. Ny utbygging bør 
harmonere med omgivelsene og steders særegenhet. 

- Innenfor sone A-D ønskes det utarbeidet sol-/skyggediagram med analyse av solforhold for ny 
bebyggelse og konsekvenser for nærliggende bebyggelse for vår- og høstjevndøgn (21.mars 
og 23. september). 

- Digitale karttjenester på nett oppdateres fortløpende med ny kunnskap og skal brukes aktivt i 
planleggingen. Følgende linker kan være aktuelle (listen er ikke uttømmende): 

- NVE atlas 
- NIBIO – Kilden arealinformasjon 
- Kulturminnesøk/Askeladden – Oversikt over kjente kulturminner og SEFRAK-bygg 
- NGUs samlede karttjeneste - Arealinformasjon 
- Miljødirektoratets samlede karttjenester 
- Skrednett.no 
- Statens vegvesens vegkart 

 
 

 Utbyggingsavtaler 

I oppstartsmøtet skal det redegjøres behovet for, samt innholdet i en eventuell utbyggingsavtale 
med Fauske kommune. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og 
grunneier/utbygger om utbygging, kostnadsfordeling og krav til opparbeidelse av et område.  
 
Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg 
til kommunen avtales i det enkelte tilfelle.  
 
 

 Støy 

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442 gjelder innenfor hele 
kommunen. For støyømfintlig bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
skoler eller barnehager) langs sterkt trafikkerte veger, kreves det støyfaglig rapport som 
dokumenterer at støykrav er oppfylt. Hvilke veger dette omfatter avklares i den enkelte 
reguleringsplan eller byggesak, men vil i hovedsak gjelde langs hovedveger (EV6, RV80) og 
større gater i Fauske sentrum.  
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Rød sone:  
Innenfor sentrumssone A (jf. § 1.15) kan det tillates utbygging av ny boligbebyggelse dersom det 
kan dokumenteres i reguleringsplan at både utendørs og innendørs støykrav oppfylles. For 
eksisterende boliger tillates gjenoppbygging etter brann og skade, om- og tilbygging uten 
plankrav såfremt ingen nye boenheter etableres. Bruksendring som etablerer nye boenheter tillates 
ikke. 
 
Gul sone:  
Disse områder tillates bebygd i henhold til avsatt arealbruksformål.  
 
For tiltak med støyømfintlig bebyggelse gul sone skal det senest ved søknad om tiltak fremlegges 
støyfaglig rapport som viser at støykrav oppfylles. 
 
Retningslinjer 
Statens vegvesens støyvarselkart «Støyvarselkart i henhold til T-1442, Fauske kommune» og 
strategisk støykart «Støykart i henhold til Forurensningsforskriften, Fauske kommune» skal 
brukes aktivt i saksbehandlingen ved vurdering av krav til støyutredninger. 

 
 

 Energi 

Alternative energikilder skal alltid vurderes. I boligbygg, yrkesbygg og offentlige bygg skal det 
etableres alternative energikilder i tillegg til elektrisitet.  
 
Alle offentlige bygg skal utbygges med vannbåren oppvarming slik at oppvarmingsbehovet kan 
dekkes av nye fornybare energikilder (NFE).  
 

 

 Risiko og sårbarhet 

 
 Risiko og sårbarhet 

Før det fattes reguleringsvedtak eller gis bygge- eller delingstillatelse, skal det foreligge en 
vurdering av arealplanens/det omsøkte tiltakets innvirkning på risiko- og sårbarhetsforhold. 
 
I områder hvor det foreligger kjent kunnskap om naturfare, for eksempel jord-, flom, snøskred, 
erosjon mv., eller potensialet for slike farer er betydelig (for eksempel i registrerte 
aktomhetsområder), skal det ikke igangsettes tiltak før det foreligger dokumentasjon på 
grunnforhold i form av geoteknisk undersøkelse eller stabilitetsvurdering. Eventuelle tiltak skal 
være gjennomført før igangsettelsestillatelse gis.  
 
I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 
geoteknisk vurdering av kvikkeleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må 
områdestabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende 
veiledning. 
 
Retningslinjer 
Aktsomhetsområder for naturfarer er godt kartlagt i Fauske kommune. NGI-rapport 20091761-1, 
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kvikkleirekartlegging – kartblad Fauske 2129IV, skredrapport Sulitjelma, karttjenesten NVE-
Atlas og NVEs retningslinjer 2/201”Flaum og skredfare i arealplanar” skal benyttet i 
vurderingene av risiko og sårbarhetsforhold.  
 
Arealplanlegging skal bidra til å fremme folkehelse og arealressursene skal forvaltes slik at 
befolkningens helse fremmes. I forbindelse med helsevurderinger tenkes helse i vid forstand. Det 
vil si at det ikke bare fokuseres på risikofaktorer som må fjernes for å unngå skader, sykdom og 
lidelser. Like viktig er det å se på faktorer som fremmer helse. 
 
 

 Havnivå og stormflo 

Av hensyn til havnivåstigning og stormflo settes det en byggegrense mot sjø slik at overflate gulv 
i 1. etasje minimum ligger på kote 2,0 (NN1954).  
 
Alle reguleringsplaner og byggesaker i strandsonen skal inneholde vurderinger av effekt av 
havnivåstigning og bølgepåvirkning, samt eventuelle avbøtende tiltak. Disse vurderingene kan 
medføre at byggegrensen settes både høyere og lavere enn angitt byggegrense. 
 
Retningslinjer: 
Intensjonen med byggegrensen mot sjø fastsatt i denne bestemmelsen er å minimere risikoen for 
at verdier går tapt ved flom, stormflo og bølgepåvirkning. Hvis endringer i statlige veiledninger 
medfører at byggegrensene i denne bestemmelsen er foreldet, skal nye statlige føringer legges til 
grunn. 

 
 

 Barn og unges interesser i planleggingen 

Barn og unges interesser skal synliggjøres og ivaretas i planleggingen. Det skal sikres gode og 
trygge oppvekstmiljø som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det 
skal spesielt tas hensyn til trafikksikre veier, snarveier, gang- og sykkelforbindelser og gode og 
varierte aktivitetsområder. 
 
Ved omdisponering av arealer som er i bruk av barn eller avsatt til uteoppholdsareal, skal det 
gjøres en vurdering av leke- og uteoppholdssituasjonen og skaffes fullverdig erstatning i rimelig 
nærhet. Erstatningsarealet skal ha minst tilsvarende kvalitet som arealet som ønskes omdisponert. 

 
Retningslinjer 
Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser. 
Barnetråkkregistreringer skal brukes aktivt i planleggingen for å sikre at barns interesser 
ivaretas. Alle tiltak som berører barn og unges interesser skal sendes til barnas talsmann for 
uttalelse. 
 
 

 Uteoppholdsareal 

Det vises til PBL § 28-7 og TEK 17 § 8-3. Alle boliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal. 
Uteoppholdsarealet er de deler av tomta som ikke er bebygd eller avsatt til parkering/innkjøring. 
Uteoppholdsarealet skal være egnet til rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. 
Arealet skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder forhold til sol og lys, støy, 
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forurensning og annen miljøbelastning. Uteoppholdsarealet skal ikke ha støynivå høyere enn 
anbefalte grenseverdier, ikke helning brattere enn 1:5 og minimumsbredde i hele lengden på minst 
7 m. Privat uteoppholdsareal på balkong/terrasse skal minimum ha en bredde på 1,5 m.  
 
Privat og felles uteoppholdsareal kan etableres på terreng, lokk eller tak. Arealet skal løses på 
egen grunn eller i fellesareal som ikke ligger mer enn 150 m fra inngang til boligdel, og skal ha 
trafikksikker atkomst. Offentlige parker/plasser skal ikke brukes til å løse kravet til 
uteoppholdsareal. Unntaket er offentlige plasser som er etablert med det formål å gi boenheter 
uteareal/lekeplass. Areal som ikke er tilgjengelig store deler av dagen skal ikke regnes med. Det 
samme gjelder for areal som er belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek.  

 
Uteområder og boliger skal ferdigstilles samtidig. I områder hvor bebyggelsen ikke føres opp 
samlet, men hvor utbyggingen skal skje over tid, skal det i reguleringsplan utarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av uteoppholdsareal, om mulig fra første bolig. 
Dersom bebyggelsen ferdigstilles vinterstid, skal uteoppholdsarealene ferdigstilles så snart som 
mulig påfølgende vår.  
 
Krav til uteoppholdsareal for sone A og B er gitt i § 1.15.3. For resten av kommunen skal minste 
uteoppholdsareal (MUA) minimum være 35 m² pr. boenhet.  
 
Retningslinjer 
Det bør finnes en lekeplass innenfor en avstand på 50 meter fra boligens inngang. Lekeplass ved 
inngang bør være minst 150 m² og skal betjene maksimum 15 boenheter. Dersom lekeplassen skal 
betjene boliggrupper med 5 boenheter eller færre, kan størrelsen på plassen reduseres til 50 m². 
 
Innenfor en avstand på 150 meter fra boligen bør det finnes en nærlekeplass på minst 1,5 daa. 
Nærlekeplassen kan betjene inntil 100 boenheter. For større boligfelt kan nærlekeplassen deles i 
mindre enheter, men ikke mindre enn 0,5 daa. 

 
Lekeplass ved inngang, nærlekeplass og strøkslekeplass kan innenfor rimelige grenser 
kombineres eller slås sammen der det kan dokumenteres at dette vil være beste løsning. 

 
 

 Universell utforming 

Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal forholdet til universell utforming vurderes. 
Uteområder, bygg og anlegg skal sikres god tilgjengelighet og utformes på en måte som sikrer at 
områdene kan brukes på like vilkår for alle.  
 
Retningslinjer 
Tilgjengelighetskriteriene nedfelt i Teknisk forskrift, Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B 
og Vegnormalen gjelder for alle uteområder. Råd for likestilling av funksjonshemmede skal 
involveres i plansaker. 
 
Følgende forhold skal særskilt vektlegges: 
• Utforming av leke- og oppholdsarealer 

• Utforming av trafikkarealer for fotgjengere, herunder forbindelseslinjer til kollektivtrafikk, 
offentlige og private tjenester 
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Ved planlegging og utbygging skal det utarbeides utomhusplaner som, i så stor grad som mulig, 
sikrer god tilgjengelighet for alle grupper i befolkningen. Turveger i terrenget skal forsøkes 
plassert slik at større stigninger enn 1:20 (evt. 1:15 over kortere strekninger) unngås. Ved 
planlegging, utbygging/gjennomføring av turveger og andre anlegg for friluftsaktiviteter skal god 
tilgjengelighet sikres for så stor del av befolkningen som mulig.  
 
 

 Sentrums- og tettstedsutvikling 

Retningslinjer 
Planleggingen av sentrum og tettsteder skal bidra til god boligfortetting og bokvalitet gjennom: 

- Å fokusere på «nærhet» som prinsipp i planleggingen framfor «tetthet». 
- Identitet og egenart – fremheve og understreke viktige stedskvaliteter og egenarter. 
- Å skape trygge bomiljøer med egnede områder for sosialt samvær, rekreasjon og lek. 
- Å oppfordre til innovative og miljøvennlige løsninger for å oppnå bærekraftig utvikling av 

framtidens boliger. 
- Sikre boliger tilpasset lokalt klima og egnede klimaforhold (feks. med tanke på vind) 
- Funksjonalitet og anvendelighet for ulike brukergrupper og endrede boligbehov over tid. 

Fauske kommune har i tillegg følgende mål for utvikling av sentrum og tettsteder: 
- Skape god sammenheng mellom ny og eksisterende bygningsmasse. 
- Bevare kvartalsstruktur og viktige siktlinjer i retning nord-sør og øst-vest i bykjernen. 
- Sikre fysisk og visuell kontakt mellom sjø og land. Viktige siktlinjer er for eksempel 
sentrumsaksen torget- mot kaia/sjøen, E6 (Follaveien)-sjøen, Postveien – mot sjøen og 
Skippergata mot sjøen.  
- Øke arkitektonisk og estetisk kvalitet på bygningsmasse og uterom i kvartaler og gater. 
 
Av hensyn til geografi, historie, eksisterende arealbruk, arealpotensial og naturlige 
adkomstmuligheter både til fots og med bil, bør det opparbeides en ny offentlig møteplass ved 
Samfunnshuset i Sulitjelma. Plassen bør inneholde klimaskjerming og utformes med bruk av 
naturstein, sitteplasser og ny utebelysning. Eksisterende natursteinsmurer bør ikke tillates revet 
eller endret i forbindelse med nye byggearbeider. Det bør ikke oppføres nye, større garasjer der 
dette i vesentlig grad ødelegger rommene mellom husene eller der garasjens volum blir for stor i 
forhold til hovedhuset. En bør av miljøhensyn (bygningsmiljøet) oppmuntre eiere/festere til å ta 
vare på eksisterende fellesgarasjer. 
 
Det er ønskelig å oppgradere fritidstilbud og realisere flere folkehelsetiltak i Sulitjelma, blant 
annet grillhus/uteplass/gapahuk i Bursimarka og Qualekummen, oppgradering/tetting av 
Qualekummen, parkeringsplass til badeplassen i «den gamle vannkummen» ved Storsletta i 
Fagerli og etablering av en rasteplass med bord, benker og toalett ved «utskipningskaia» i 
Fagerli. 
 
 

 Reindrift 

Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til skade eller medføre forstyrrelser for reindriftsnæringen. Tiltak som hindrer bruk av 
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flyttleier tillates ikke. Inngrep i reindriftsområder som kan være til hinder eller medføre ulempe 
for reindriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene.  
 
 

 Kraftlinjer 

Kraftlinjer er vist på plankartet som viktige infrastrukturlinjer. Kraftlinjer under grunnen er ikke 
vist på plankartet. Nøyaktig plassering av kraftlinjer og spenning på kraftledning må avklares ved 
søknad om tillatelse for tiltaket. Tiltak i nærheten av eksisterende eller planlagte kraftledninger 
skal oversendes ledningseier for uttalelse. 

 
Retningslinjer 
Veiledende byggegrense fra nærmeste faseledning er: 
22 kV: 8 m 
66 kV: 9 m 
132 kV: 18 m 
 
Byggegrense må avklares ved søknad om tillatelse for tiltaket. 
 
 

 Kulturminner 

Planlagte tiltak må ikke berøre automatisk fredete og vedtaksfredete kulturminner og 
kulturmiljøer. Dette gjelder også der det ikke foreligger kunnskap om eksisterende kulturminner 
eller kunnskapsgrunnlaget for dette er mangelfullt.  

 
Før det gis tillatelse til tiltak skal kulturminnemyndighetene varsles. Dersom funn, gjenstander 
eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeider, skal arbeidene stanses omgående 
og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om kulturminner § 8, 2. ledd.  
 
Alle tiltak som berører kyst, fjære, sjø og vassdrag skal oversendes Tromsø museum for uttalelse 
om kulturminner under vann.  
 
Retningslinjer 
For all ny bebyggelse bør det tas hensyn til landskapet omkring, bebyggelse og lokale 
bygningstradisjoner. All skjøtsel, vedlikehold og istandsetting skal skje på det enkelte 
kulturminnets eller kulturmiljøets premisser. Gjennom bevaring sikres kunnskapsverdiene og 
opplevelsesverdiene. 
 
Bygninger eller bygningsmiljøer kan ha betydelig bevaringsverdi selv om de ikke er formelt 
vernet gjennom fredning etter kulturminneloven eller regulert til bevaring. Ved vurdering av 
bevaringsverdien i hvert enkelt tilfelle må det legges til grunn et faglig skjønn basert på 
Riksantikvarens kriterier og om nødvendig med bistand fra fylkeskommunen. Bygninger som er 
oppført i 1849 eller tidligere skal i samsvar med kulturminneloven forelegges fylkeskommunen for 
vurdering før bygningsmessige endringer eventuelt kan tillates. 

 
Nasjonal kulturminnebase på nett – ASKELADDEN og registreringen av eldre bygninger - 
SEFRAK – registreringen skal brukes aktivt i saksbehandlingen. 
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  Geografisk soneinndeling 

Bestemmelsene i denne delen gjelder kun for områder som fremgår av soneinndelingen nedenfor.  
Ved motstrid med planer hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde, går bestemmelsene i 
kommuneplanen foran.  
 
Følgende soneinndelinger gjelder:  
 
Sentrumssoner: 

- Sone A: Bykjernen (Sone #A) slik den er fastsatt i kommunedelplan for Fauske sentrum.  
- Sone B: Sone #B slik den er fastsatt i kommunedelplan for Fauske sentrum  
- Sone C: Resten av kommunedelplan for Fauske sentrum  
- Sone D: Strømsnes tettsted (Valnesfjord) slik den er fastsatt i kommuneplanens 

hovedplankart (Sone #D). 
 

 
Figur 1. Fauske sentrum med soneinndeling A, B og C slik de er fastsatt i kommunedelplan for Fauske 
sentrum.  
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Figur 2. Sone D - Strømsnes sentrum i Valnesfjord slik det er fastsatt i hovedplankartet. 

 
 Etablering av handel 

 
 Handelsetablering i Sone A og i BKB05_F (Terminalveien øst) 

Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 3 000 m² 
(kjøpesenter) tillates kun innenfor sentrumssone #A og i BKB05_F (Terminalveien øst) slik det er 
vist i kommunedelplan for Fauske sentrum. For tiltak innenfor områdene stilles det krav om 
reguleringsplan. 
 
For Terminalveien vest gjelder krav fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 

 
 

 Handelsetablering i Sone D - Strømsnes 
Retningslinjer: 
Større forretnings- og næringsetableringer av stor lokal og regional betydning kan etableres i 
Strømsnes (sone D). Dersom særlige grunner taler for det, kan det tillates økt byggehøyde opp til 
syv etasjer. Dette fordrer at ny bebyggelse utformes med spesielt høye arkitektoniske kvaliteter 
(signalbygg) og at tiltaket ikke vil gi vesentlige negative konsekvenser for etablert 
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bygningsstruktur i øvrige deler av Strømsnes (særskilt Strømsnes sentrum). Dette skal avklares 
gjennom reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 
 

 Parkeringsbestemmelser 

I plan-, bygge- og delesaker og søknad om bruksendring, skal det avsettes plass for biler og sykler 
i samsvar med krav gitt i tabellen nedenfor. Ett tall angir minimumskrav, to tall angir minimums- 
og maksimumskrav. Plass kan avsettes på egen grunn eller i fellesanlegg på/under grunnen. Minst 
5% av parkeringsplassene skal ha universell utforming. Ved parkering på annen grunn, skal det 
være inngått avtale om bruksrett som skal fremlegges kommunen ved søknad om tiltaket. 
 
Ved søknad om tiltak som utløser krav til parkering, skal det fremlegges en parkeringsplan som 
viser hvordan parkering for det omsøkte tiltaket skal løses. Parkeringsplasser skal være ferdig 
opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.  
 
Utforming av parkeringsplasser skal følge krav fastsatt i Statens vegvesens håndbok N100. 

 
Retningslinjer: 
Parkeringsplanen skal bestå av et detaljert kart og/eller plantegning(-er) som viser hvor 
parkeringsplassene er lokalisert med spesifikasjon for de ulike brukskategoriene. Det skal 
redegjøres for planlagt sambruk. Planen skal vise hvordan parkeringskravene er oppfylt, og 
beskrive og begrunne eventuelle avvik.  

 
 Frikjøpsordning i Sone A 

I sone A kan tiltakshaver kjøpe seg helt eller delvis fri fra de krav til antall parkeringsplasser som 
fremgår av vedtekten ved å innbetale et beløp per manglende plass. Kommunestyret bestemmer 
hvilke satser som til enhver tid skal gjelde (jf. PBL § 28-7, 3.ledd). Innbetalte beløp skal brukes til 
bygging av parkeringsanlegg.  
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Tabell 1. Parkeringskrav for sone A-D.  

 
 Krav til uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal skal etableres i tråd med fellesbestemmelsene (§ 1.9). For sentrumssonene A-D 
gjelder i tillegg følgende: 
 
 

 Sone A 
Boenheter under 50 m² skal samlet ha et uteareal på minimum 12 m² pr boenhet. Boenheter over 
50 m² skal ha et uteoppholdsareal på minimum 15 m² pr boenhet. I bygg med fem eller flere 
enheter større enn 50 m² BRA skal minimum 10 m² av 15 m² være fellesareal.  
 

  

Virksomhet  Sone A Sone B Sone C Sone D 

 Enhet Bil Sykkel Bil  Sykkel Bil  Sykkel Bil  Sykkel 

Bolig < 25m² 
BRA  

Pr.boenhet 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 

Bolig < 50m² 
BRA 

Pr.boenhet 0,5 2 0,8 2 1,0 2 1 2 

Bolig > 50m² 
BRA 

Pr.boenhet 0,7 2 1,2 2 1,4 2 1,5 2 

          

Kontor  100m² BRA  0,5 -
0,8 

2 0,8 -  
1,5 

2,0 1,5 1,5 1 2 

Forretning/ 
dagligvare 

100m² BRA 0,8 -
1,0 

2 1,5 - 
3,0 

1,5 2,0 1 1 1 

Kjøpesenter 100m² BRA 0,7 -
1,0 

2 1,0 - 
2,0 

1,5 - - - - 

Industri/ 
vare/lager  

100m² BRA 0,5 -
1,0 

0,5 0,5 - 
1,0 

0,5 1 0,5 - - 

Hotell/ 
overnatting 

Gjesterom 0,1 0,2 0,4 0,2 0,6 0,1 - - 

Bensinstasjon Årsverk 0,5 1 0,8 1 1 0,5 - - 
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I bygg med boenheter større enn 50 m² BRA skal det i tillegg til nevnte krav etableres felles 
nærlekeplass med 10 m² pr boenhet etter følgende tabell: 
 

5 – 15 boenheter  Min. 150 m² 
16 – 30 boenheter  Min. 300 m² 
31 – 50 boenheter  Min. 500 m² 
Over 51 boenheter Overstående minimumskrav legges sammen 

 
 

I sone A kan det tillates innglassing av privat og felles uteoppholdsareal dersom det et nødvendig 
tiltak for å oppnå tilredsstillende støynivåer utendørs. Innglasset balkong skal kunne åpnes og skal 
ha rikelig med tilgang på lys og luft. Dette skal dokumenteres i reguleringsplan. 

 
 

  Sone B 
For sone B skal minste uteoppholdsareal pr. boenhet minimum være 25 m². 
 

 Sone C og D 
For sone C og D skal minste uteoppholdsareal pr. boenhet minimum være 35 m². 

 
 

 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 

For områder innenfor sone A-D der annet ikke er fastsatt i denne plan, gjelder følgende 
utnyttelsesgrad og byggehøyder: 
 

Sone %-BYA Gesims- og mønehøyde 

(i parentes) 

Etasjehøyder* 

Sone A Se egen tabell for 
kvartaler. For øvrige 
områder gjelder 60%. 

Se egen tabell for kvartaler. 
For øvrige områder gjelder 
18-(21) m 

Se egen tabell for 
kvartaler. For øvrige 
områder gjelder 5+1 
tilbaketrukket 

Sone B 50 % 11-(14) m 3 etasjer + tilbaketrukket 

Sone C 35 % 7-(11) m 2 etasjer + tilbaketrukket 

Sone D 40 % 6-(10) m 2 etasjer + tilbaketrukket 

Tabell 2. Oversikt over utnyttelsesgrad og byggehøyder for de ulike sonene. *Etasjehøyder er å regne som 
retningslinjer. 

 
Ved oppretting av nye eiendommer fra tomt som allerede er bebygd, skal kravene ovenfor gjelde. 
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Figur 3. Sentrumssone A (bykjernen) med kvartalsinndeling og tilgrensende sone B.  

 
Tabell 3. Byggehøyder og utnyttelsesgrad for kvartalsstrukturen i sone A. Etasjehøyder er å regne som 
retningslinjer.  

Sone A – Fauske sentrum %-BYA Gesims- og mønehøyde 
(i parentes) 

Etasjehøyder* 

Kv. 1 Sirkustomta  70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 
Kv. 2 Brannstasjon 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 
Kv. 3 Båt/fritid  70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 
Kv. 4 Biltema /Expert 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 
Kv. 5 Mega 70 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 
Kv. 6 Møbelhus/Kaptein 
Larsen/Sjøgården 

100 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket 

Kv. 7 Amfi 100 % 21 m 5 etasjer 

Kv. 8 Havnegården 100 % 75 m 22 etasjer  
Kv. 9 Rema 70 % 18-(21) m 

 
5 etasjer + 1 tilbaketrukket. 
Mot Sjøgata + sokkeletasje  

Kv. 10 Helland/apoteket  70 % 18-(21) m 
 

5 etasjer + 1 tilbaketrukket. 
Mot Sjøgata + sokkeletasje  

Kv. 11 NAV/Monsen 70 % 18-(21) m 5 etasjer+1 tilbaketrukket 

Kv. 12 Glass/ramme/bakeri 70 % 18-(21) m 5 etasjer+1 tilbaketrukket 

Kv. 13 Edvardsen/banken 90 % 18-(21) m 5 etasjer +1 tilbaketrukket   
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Kv. 14 Solvikgården /Til 
Torget 

100 % 18-(21) m 18 mot storgata og 21 mot 
Sjøgata, flatt tak  

Kv. 15 Hotellet/Lindas skap 100 % 75 m 20 etasjer  

Kv. 16 Holst/ Statoil 80 % 18-(21) m  5+1 tilbaketrukket 
Kv. 17 Shell 100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 
Kv. 18 Rådhusgata/ 
Leitebakken 

80 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 

Kv. 19 Torget-skippergata 100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 
Kv. 20 Skippergata-
Leitebakken 

100 % 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket  

Kv. 21 60% 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 
Kv. 22 60% 18-(21) m  5+1 tilbaketrukket 
Kv. 23 Esso til Torget 100% 18-(21) m 5+1 tilbaketrukket 
Kv. 24 100% 75m 22 etasjer 
 
Gesims- og mønehøyder for det enkelte kvartal fremgår av ovenstående matrise. Gesims og 
mønehøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
I tillegg til angitt gesimshøyde i matrisen tillates trappetårn, heishus og ventilasjonsrom 2,5 meter 
over angitt gesimshøyde. Dette forutsetter at konstruksjonen har et begrenset areal. Det krever 
god tilpasning/kvalitet i form og materialbruk. 
 
Der det er angitt i matrisen kan det oppføres tilbaketrukkede etasjer. Disse kan være inntil 3,5 m 
og skal ligge innenfor en linje på 45 grader fra gesims. Eventuelt rekkverk til takterrasse må også 
trekkes tilbake tilsvarende rekkverkets høyde. Tillegg for trappetårn og heishus, jf. forrige punkt, 
tillates også her. 

 
 
 

Del 2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 11-7, pkt. 1) 
 

 Fellesbestemmelser 

 
 Utnyttelsesgrad 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 11-7, pkt. 1), der det ikke foreligger 
reguleringsplan eller der grad av utnytting ikke er fastsatt, gjelder %-BYA=30%. 
 

 Garasje med varig beboelse 

Innenfor sonene #A - #D kan frittstående garasje på boligeiendom innredes for varig 
opphold/beboelse i andre etasje. Høyden på garasjen skal ikke overstige boligens møne og skal 
maksimalt være 5,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 

 Områder for naust (N) 

I områder markert som N tillates konsentrert naustutbygging etter godkjent reguleringsplan. 
Bygningen skal ikke ha vindu og skal ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting. 
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Naust skal ha takvinkel mellom 30-35 grader, være tilpasset terrenget og males i tradisjonelle 
naustfarger. Avkjørsels- og parkeringsforhold skal avklares i reguleringsplan.   
 
For naust ved ferskvann der annet ikke er gitt gjelder følgende: 

- Maks tillatt møne: 3,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
- Maks tillatt BYA = 20 m² 
- Maks bredde: 3,5 m regnet fra utvendig kledning 

 
For naust ved saltvann der annet ikke er gitt gjelder følgende: 

- Maks tillatt møne: 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng 
- Maks tillatt BYA = 40 m² 
- Maks bredde: 5 m regnet fra utvendig kledning 

 
 

 Bestemmelser til hovedplankartet 

 
 Boligbebyggelse (B) 

På Glastunes i Sulitjelma innenfor B53 skal det legges spesiell vekt på å ivareta de åpne, 
opprinnelige uterommene mellom husene og åpenheten mot Langvatnet og landskapet rundt. Ved 
nybygging/utbygging skal utbygger dokumentere at endringene ikke innvirker negativt på dette. 
Planutvalget kan kreve at det fremlegges egen dokumentasjon som illustrerer forholdene.  Maks 
%-BYA for området er 25 %. 
 

 Fritidsbebyggelse (BFR) 

Innenfor BFR-områder der bygging av fritidsboliger bare kan skje etter godkjent reguleringsplan 
må avkjørsels- og parkeringsforhold være avklart. Fritidsboligene kan oppføres i én etasje med 
maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. mønehøyde 5,5 m, målt fra gjennomsnittlig planert 
terrengnivå. Hyttebebyggelsen kan ikke overstige 120 m² på den enkelte tomt. Bakkeparkering og 
naust kommer i tillegg.  Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m². Uthus/anneks kan ikke 
innredes med rom for varig opphold/overnatting.  

 
I hytteområdene BFR02, BFR03, BFR04 (Nordvik-Kistrand) stilles det krav om reguleringsplan 
før utbygging kan finne sted. Reguleringsplanen skal dokumentere tiltakets virkninger for 
naturressurser og jordvern, økt trafikk, løsninger for teknisk infrastruktur og trafikksikker 
atkomst. Trafikkløsninger skal avklares med Statens vegvesen og kryssing av jernbanen skal 
avklares med Jernbaneverket. Før igangsettelsestillatelse kan gis for nye fritidsboliger i området, 
skal ny rv.80 og planfrie overganger for jernbanen være ferdig opparbeidet.  
 
Retningslinje: 
Det bør ikke tillates fradeling av tomt til fritidsbebyggelse større enn 1,5 daa.  
 
 

 Områder for naust tilknyttet fritidsbebyggelse 

I område N6 på Sandnes kan det bygges naust innenfor det avsatte området og over øverste 
vannstand med en maksimal størrelse på 30 m². Naustbebyggelsen skal ha en maksimal 
mønehøyde på 5,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå og skal ligge så lavt som mulig mot 
terrenget. Naust skal utformes og males på en måte som det er tradisjon for ellers i kommunen. 
Ved avvik fra bestemmelsene skal det utarbeides reguleringsplan for hele området som er avsatt 
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til naustbebyggelse. Hvis det ikke foreligger avvik fra bestemmelsene kan det tillates at tiltakene 
behandles direkte uten at det utarbeides reguleringsplan. Ved direkte behandling, uten 
reguleringsplan, kan kommunen kreve at situasjonsplan for hele området utarbeides. Eventuelle 
flytebrygger kan plasseres i samråd med kommunen. 

 
 

 Fritids- og turistformål (BFT) 

Innenfor BFT-områdene der det er avsatt områder for bobil/vogn skal dimensjonene på 
tilbygg/spikertelt være maks. 3,0 m bredt og en lengde på 5,0 m, utvendige mål. Farge og 
materialvalg skal være mest mulig likt campingvogna/omgivelsene. 
 
For utvidelse av næringsvirksomheten (service- og/eller administrasjonsbygg, utleiehytter mv.) 
gjelder plankrav gitt i § 1.3.  
 

 Råstoffutvinning (BRU) 

Områder for råstoffutvinning er vist på plankartet med benevnelsen BRU. Nye og vesentlige 
utvidelser av uttak av mineralske råstoffer og uttak av løsmasser over 500 m3, skal skje på 
grunnlag av vedtatt reguleringsplan, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-7 nr.1. Virksomhetenes 
konsekvenser for landskap, støv- og støyproblematikk skal vurderes.  
 
Tiltak innenfor området BRU4_F tillates ikke før det foreligger godkjent detaljreguleringsplan 
med støyutredning for området. Reguleringsplanen skal avklare type drift som tillates, samt 
dokumentere tiltakets virkninger for nærmiljøet med hensyn til støy, støv, forurensning og 
terrenginngrep. 

 
 Idrettsanlegg (BIA) 

Område BIA1 angir område for skytebane. Ved utbygging eller ombygging av bane stilles det 
krav om reguleringsplan med støyberegninger. I reguleringsbestemmelsene skal det angis 
detaljerte bestemmelser for bruk av bane, tillatt ammunisjon og skytetider. Sikkerhets- og 
støytiltak skal ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. 

 
Området er markert med hensynssone H360_ (faresone skytebane). 
 
Retningslinjer 
Nødvendig støydemping og skjermingstiltak bør gjøres med hensyn til omgivelsene. Unødvendig 
hogst av skog bør unngås. Terrenginngrep skal i størst mulig grad jorddekkes og tilsåes.  
 
 

 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (BAB) 

I områdene markert som BAB gjelder følgende arealformål: 
 
- Områdene BAB1-BAB4 gjelder områder for massedeponi.  
- Område BAB5 gjelder område for kraftstasjon.  
 
I BAB1 skal driften tilpasses reindriftsnæringens årssyklus slik at det ikke er til hinder for 
reindriften og driften skal stoppes helt i aktive perioder med flytting. Nærmere avklaringer om 
tilpassing og avbøtende tiltak skal avklares med Doukta reinbeinbeitedistrikt og redegjøres for i 
reguleringsplan. 
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 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates følgende kombinerte formål: 
 
- Innenfor BKB06 (Storkontoret i Sulitjelma) tillates etablering av forretning, 

næringsbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting og boligbebyggelse. Eksisterende 
forretningsvirksomhet er på 200 m2. Areal til forretning kan økes med inntil 50% av dagens 
areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB07 (Leivset Koloritt) tillates etablering av forretning og næringsbebyggelse. 
Eksisterende forretningsvirksomhet er på 150 m2. Areal til forretning kan økes med inntil 
50% av dagens areal. Før området kan bebygges stilles det krav om reguleringsplan. 

- Innenfor BKB08_F (Kistrand) tillates gjenoppbygging av eksisterende boliger og etablering 
av fritidsboliger iht. fellesbestemmelsene og bestemmelse gitt til fritidsbebyggelse i § 2.2.2. 
Også andre ledd og retningslinje i § 2.2.2 gjøres gjeldende for område BKB08_F.  

- Innenfor BKB09_F (Sulitjelma hotell) tillates etablering av offentlig/privat tjenesteyting og 
næringsformål, fortrinnsvis hotell/overnatting/midlertidig innkvartering/bosted. 

- Innenfor BKB10_F (Østerkløft) tillates etablering av fritids- og turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. Før området kan bebygges stilles det krav 
om reguleringsplan. 

 
 

 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 
 Boligbebyggelse (B) 

Ny utbygging innenfor områdene B02-B07 kan ikke godkjennes uten at det foreligger 
dokumentasjon på at grunnen er sikret mot kvikkleireskred (vist med hensynssone H310_).  
 
Områdene B29, B30 og B31 består av eksisterende bygninger som anses å ha lokal kulturhistorisk 
verdi. Områdene skal søkes bevart som helhetlige kulturmiljøer. Maks tillatt %-BYA for 
områdene er 30 %. 
 
Retningslinjer 
Områdene bør forvaltes slik at stedets egenart og særpregede kulturmiljø opprettholdes. Tiltak i 
områdene som kan virke ødeleggende eller redusere områdenes kvaliteter bør ikke tillates.  
 

 Offentlig og privat tjenesteyting (BOP) 

 
Innenfor BOP10 tillates etablering av tjenesteyting (herunder samfunnshus/forsamlingslokale 
mm.). Maks tillatt utnyttelsesgrad for området er %-BYA= 80%. Maks tillatt byggehøyde (møne) 
er 55 meter. 
 
Retningslinje 
Maks 15 etasjer. 

 
 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

I områdene markert som BKB tillates kombinerte formål etter følgende tabell:  
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Tabell 4: Oversikt over tillat arealbruk. 

 
For områdene stilles det krav om reguleringsplan før tiltak igangsettes. 
 
 

 Sentrumsformål (BS) 

For områder markert som sentrumsformål BS01_F – BS24_F tillates etablering av forretning, 
tjenesteyting, kultur, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt nødvendige 
grønne areal og parkering til bebyggelsen. Innenfor BS16_F, BS17_F og BS23_F tillates det i 
tillegg etablering av bensinstasjon/vegserviceanlegg. For tiltak etter PBL § 1-6 stilles det krav om 
reguleringsplan, samt støyutredning. Maks utnyttelsesgrad og byggehøyder fremgår i § 1.15.4. 
Områdene inngår i sone A.  
 
Boliger tillates ikke i første etasje, med unntak av i Rådhusgata. 
 
BS07_F og BS08_F: Sjøgata skal holdes åpent for trafikk og alminnelig ferdsel. Det tillates ikke 
gjenbygging av bygningen på bakkenivå som hindrer dette.  
 

 Næringsvirksomhet (BN) 

I områder markert som BN tillates etablering av næringsvirksomhet. Før utbygging kan finne sted 
i område BN3_F skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan som dokumenterer tiltakets 
virkninger for nærmiljøet (herunder nærliggende boligområde, naturmiljø, friluftsliv), 
forurensning og støy, samt eventuelle konsekvenser for jernbanen (jf. § 3.1.3). Før utbygging kan 
finne sted i område BN5_F - BN11_F skal det foreligge godkjent reguleringsplan. 

 
 

Område Benevnelse Tillatt arealbruk 

BKB01 Torggata Forretning/boligbebyggelse.  Innenfor bestemmelsene for 
sone A. 

BKB02 Eiaveien/Marmorveien Forretning/Næringsbebyggelse.  Eksisterende 
forretningsvirksomhet er på 200 m2. Areal til forretning 
kan økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB03 Skogholt hagesenter Forretning/næringsbebyggelse. Eksisterende 
forretningsvirksomhet er på 800 m2. Areal til forretning 
kan økes med inntil 50% av dagens areal. 

BKB04_F Skogholt Næringsbebyggelse/parkeringsplasser 
BKB05_F Terminalveien øst Forretning/næringsbebyggelse. Lager, service og 

distribusjon for netthandel kan etableres med inntil 6.000 
m2 BRA. Det kan etableres inntil 5.200 m2 BRA 
forretning. Av dette skal minimum 4.900 m2 begrenses til 
handel med plasskrevende varegrupper 
som biler, motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer, salg fra 
planteskoler/hagesentre, møbelvarehus og brune- og 
hvitevarer. Denne opplistingen er uttømmende.  Areal til 
fysisk utsalg tilknyttet netthandel kan ikke overstige 300 
m2 og skal inngå i det totale arealet avsatt til forretning. 
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Del 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 

11-7, pkt. 2) 
 

 Fellesbestemmelser 

 
 Avkjørsler langs hovedveier 

Retningslinjer 
Langs RV80 og EV6 håndheves meget streng holdning til avkjørsler. Det skal være svært få 
avkjørsler til disse vegene, og det kreves vedtatt reguleringsplan dersom det skal bygges langs 
vegene. Unntak kan gjøres for avkjørsler i forbindelse med primærnæring. 
 
Langs fv. 830 Finneid-Grønli og fv. 530 Røvika-Strømsnes håndheves streng holdning til 
avkjørsler. Antall avkjørsler skal være begrenset og boligavkjørsler bør som hovedregel ikke 
tillates med mindre avkjørselen inngår i godkjent detaljreguleringsplan.  
 
Langs øvrige hovedveier i kommunen praktiseres mindre streng holdning til avkjørsler, men 
antall avkjørsler skal være begrenset. Utvidet bruk av eksisterende boligavkjørsler kan 
godkjennes etter søknad. 
 
Statens vegvesens rammeplan for avkjørsler skal ligge til grunn for etablering av nye eller utvidet 
bruk av avkjørsler.  
 

 Byggegrenser 

Byggegrense skal gå i en avstand på 50 m fra midt riksveg/fylkesveg og 15 m fra midt kommunal 
veg dersom ikke annet følger av reguleringsplan. 
 
Gjerde langs kommunal vei skal ha en avstand på 2 meter fra veikant og fortau. 

 
 Hensynet til Jernbanen 

Ved etablering av nye tiltak i nærheten av eksisterende eller framtidig jernbanespor, eller tiltak 
som kan ha innvirkning på Jernbaneverkets infrastruktur, skal konsekvenser for jernbanen 
vurderes og eventuelt behov for nærmere utredning avklares. 

 
Innenfor en sone på 30 m fra nærmeste jernbanespors midtlinje er det forbudt å oppføre bygning 
eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling, dersom ikke annet følger av godkjent 
reguleringsplan. Kravet gjelder ikke for eksisterende bebyggelse eller der annen tillatelse tidligere 
er gitt 

 
 Gående og syklende 

Temakart for gang- og sykkelveier skal legges til grunn for planlegging av nye eller endring av 
eksisterende gang- og sykkelveier. 
 
Retningslinjer 
Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved 
planlegging skal det tas hensyn til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier. 
Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak som berører 
gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn. 
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 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 

Områder med formålet «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)», merket S, angir 
områder som er forbeholdt tiltak under PBL § 11-7, pkt. 2. 
 
 

 Bestemmelser til hovedplankartet 

 
 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (linjer) 

 
 Framtidig gang-/ sykkelveg 

Det er lagt inn linje for framtidig gang-/sykkelveg langs Sandnes i Sulitjelma.  Plasseringen er å 
regne som illustrasjon og må avklares/detaljeres ved søknad om tiltaket.  

 
 Framtidig turvegtrasé 

Det er lagt inn linje for framtidig turvegtrasé (kyststi) langs Langvatnet mellom Sulitjelma skole 
og Furulund. Plasseringen er å regne som illustrasjon og må avklares/detaljeres ved søknad om 
tiltaket. 

 
 Motorisert ferdsel i utmark 

Trase for snøskuter i Sulitjelma, vist med linjetype motorisert ferdsel i utmark, ble vedtatt av 
Fauske kommunestyre 11.2.16 under sak 82/16 med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (Motorferdselloven).  
 
 

 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 
 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (linjer) 

 
 Framtidig gang-/ sykkelveg 

Det er lagt inn linje for framtidig gang-/sykkelveg over Farvikdalen (planlagt forbindelse mellom 
boligområde på Vestmyra og Stranda). Plasseringen er å regne som illustrasjon og må 
avklares/detaljeres ved søknad om tiltaket.  
 
Område o_SV9_F avsettes til areal for framtidig etablering av fortau langs Erikstadveien 
(o_SV8).  
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Del 4. Grønnstruktur (PBL § 11-7, pkt. 3) 
 

 Fellesbestemmelser 

 
 Grønnstrukturområder  

Grønnstrukturen i kommunen skal forvaltes og brukes på en måte som ivaretar og fremmer 
friluftsliv og folkehelse. Tiltak som nevnt i PBL § 1-6 skal som hovedregel ikke tillates, med 
mindre de har til hensikt å bedre allmennhetens tilgjengelighet og bruk av områdene. Etablering 
av turveger/stier og områder for rekreasjon kan tillates dersom viktige kvaliteter i områdene, 
økosystemer og verdier ivaretas. Større tiltak innenfor områder avsatt til grønnstruktur krever 
godkjent reguleringsplan.  

 
• Områdene merket som GGR reguleres til grønnstruktur. Tilrettelegging for friluftsliv og 

anleggelse av tursti er i tråd med formålet, men det stilles ingen krav til opparbeidelse. 
• Områdene merket GTD reguleres til turdrag. Disse områdene er særlig viktig for å sikre 

sammenheng mellom større grøntområder/markaområder og bebygde områder.  
• Områdene merket som GFO reguleres til friområde. Disse områdene skal så fremst det lar seg 

gjøre opparbeides til allmenn bruk og eie.  
• Områdene merket som GPA reguleres til park. Disse områdene skal så fremst det lar seg 

gjøre opparbeides til allmenn bruk og eie. 
 

Retningslinjer 
Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, tråkk/stier/turveier og områder for lek og rekreasjon 
skal ivaretas og styrkes. Grønnstrukturområder skal i størst mulig grad sikres allmennhetens 
tilgjengelighet og fremme folkehelse. 
 
Eksisterende grønnstrukturområder skal ikke omdisponeres til andre formål uten at det foreligger 
særskilte grunner eller tilfredsstillende erstatningsarealer.  

 
 

 Bestemmelser til hovedplankartet 

 
 Grønnstrukturområder 

Innenfor GGR5_F og GGR6_F kan det i tillegg til fellesbestemmelsene (jf. § 4.1.1) etableres 
gang- og sykkelvei mellom Valnesfjord skole og boligområde på Hagenes.  
 
Innenfor GFO9_F tillates det opparbeidelse/tilrettelegging av friområde for dressuranlegg for 
hund med tilhørende anlegg. Eventuell inngjerding og dressuranlegg må ikke være til hinder for 
normal ferdsel og allment friluftsliv.  
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Del 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

(LNFR) (PBL §11-7, pkt. 5) 
 

 Fellesbestemmelser 

 
 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LL) 

 
Retningslinjer 
Innenfor områder merket LL (ikke alle områdene har påskrift i plankartet), tillates ikke andre 
tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av 
eksisterende boliger innenfor LL-områder tillates, men %-BYA må ikke overstige 25%. 
Frittstående garasje på boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje.  
 
Områdene merket som LL gjelder også viktige friluftsområder og markaområder med særlige 
kvaliteter og verdi som frilufts- og/eller naturområder. Enkel tilrettelegging for fysisk aktivitet og 
tilgjengelighet til skog og mark, for eksempel herunder skiløyper, lysløyper, turstier mv. kan 
tillates i områdene dersom disse er tilpasset landskap og at hensyn til biologisk mangfold og evt. 
andre viktige hensyn er ivaretatt. 
 

 LNFR areal for spredt bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse  

For tiltak etter pbl § 20-1 a, b, d, g, k, l og m i områder med spredt bebyggelse, der ny og 
eksisterende bebyggelse til sammen utgjør en gruppe på 4 enheter eller mer, skal det utarbeides 
reguleringsplan.  
 
Ved utbygging av områder for spredt bebyggelse skal faren for skred 
(snø/stein/kvikkleire/jordskred) og flom/erosjon vurderes. Tillatt bruksformål og utbygging for de 
enkelte områdene er gitt i tabell 5 (§ 5.2). 
 
Utvidelse (garasje, tilbygg og uthus) av eksisterende boliger innenfor LSB tillates, men %-BYA 
må ikke overstige 25%. 
 
For ny spredt bolig, fritids-, eller næringsbebyggelse gjelder følgende: 
• Spredt bebyggelse skal ikke danne silhuett i terrenget (koller eller åsrygger). 
• Kommunens skog-/jordbrukssakkyndige skal konsulteres. 
• Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet. 
• Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt. 
• Tomter skal ikke legges ut på eksisterende skogsveger (traktor eller skogsbilveger) eller i 

aktuelle/gode skogsvegtrasèer. 
• Tomter må ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket. 
• Bebyggelsen skal minimum ha en avstand på 15 m til dyrka mark. 
• Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark. 
• Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med natur- og friluftsinteresser.  
• Spredt bebyggelse skal ikke være til hinder for utøvelse av reindrift, eller vesentlig berøre 

flytt-/trekkleier eller viktige områder for reindrifta. 
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• Før fradeling skal det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Sametinget og 
Nordland fylkeskommune), jfr. Kulturminneloven § 8 første ledd. 
 

For spredt boligbebyggelse gjelder følgende: 
• Maks. mønehøyde på bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng.  
• Garasje tilknyttet spredt boligbebyggelse kan ha BRA på maks. 60 m². Frittstående garasje på 

boligeiendom kan ikke innredes for varig opphold/beboelse i andre etasje. 
• Grad av utnytting i områder for spredt boligbygging (LS/LSB-områder), settes til %-BYA til 

25%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.  
 
For spredt fritidsbebyggelse gjelder følgende: 
• Fritidsbebyggelse kan oppføres i en etasje med maks. gesimshøyde 3,0 m og maks. 

mønehøyde 5,5 m, der høydene måles fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. 
Hyttebebyggelsen kan ikke overstige 120 m² BRA. Bakkeparkering og naust kommer i 
tillegg. Herav tillates oppført uthus/anneks på 30 m².  

 
For spredt næringsbebyggelse gjelder følgende: 
• Grad av utnytting i områder for spredt næringsbygging (LS/LSN-områder), settes til %-BYA 

til 40%. Dette inkluderer også nødvendig parkeringsareal.  
 
Retningslinjer: 
Tomter skal ikke være større enn maksimum 1,5 daa. 

 
 

 Bestemmelser til hovedplankartet 

 
 LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. (LS) 

For områdene merket LS gjelder en kombinasjon av spredt bolig-, fritids- og/eller 
næringsbebyggelse. For områdene gjelder de samme fellesbestemmelser som angitt for de øvrige 
områdene med spredt bebyggelse (jf. § 5.1.2).  
 
Innenfor planens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LS-områdene bygges det antall 
bolighus, fritidshus og næringsbebyggelse som vist i tabellen nedenfor: 
 
Tabell 5. Oversikt over tillatt utbygging i LS-områdene.  

Område LS-områder Antall boliger Antall hytter Antall nærings-
etableringer 

Sjønstå LS1  1 1 
Sjønstå LS2 1 1  
Vallvatnet LS3 2 2  
Norvika LS4 1 2  
Østerkløft LS5/LS6 1 2  
Østerkløft LS7 1 2  
Totalt  6 10 1 
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 LNFR-areal for spredt boligbebyggelse (LSB) 

I områder merket LSB tillates etablering av spredt boligbygging iht. fellesbestemmelsene § 5.1.2.  
 
I LSB02 kan det ikke bygges boliger i utbredelsesområdet for flombølger i tilknytning til 
eventuelt dambrudd i dam Stengvatn. 
 
I LSB03 kan det ikke bygges boliger eller etableres tilhørende infrastruktur som er til hinder for 
fremtidig masseuttak. Områdets potensiale for fremtidig drift av masseuttak må avklares i 
reguleringsplanen.  
 
Innenfor kommuneplanens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LSB-områdene tillates 
følgende antall bolighus som vist i tabellen nedenfor: 
 
Tabell 6. Oversikt over tillatt utbygging i LSB-områdene. 

Område LSB-områder Antall nye boliger som tillates 

Venset LSB01/LSB13_F 3 
Vatnbygda LSB02 4 
Grønås LSB03 10 
Klungset LSB04 1 
Fauskeeidet LSB05 9 
Solvika LSB06 1 
Tverrå LSB07 5 
Nordvika LSB08 1 
Kosmo LSB09 7 
Bringsli LSB10/LSB12 11 
Nystad/Kosmo LSB11 7 
Totalt  59 

 
 LNFR-areal for spredt fritidsbebyggelse (LSF) 

I områder merket LSF tillates spredt fritidsbebyggelse iht. fellesbestemmelsene § 5.1.2. 
 
Ved videre utbygging innenfor LSF07 skal det tas hensyn til terskler i Laksåga slik at disse ikke 
blokkeres. Søknad om tiltak skal oversendes regulant for uttalelse. 

 
Ved utbygging i området LSF16_F må det tas hensyn til fareområder for skred. Utbygging i de 
skredutsatte områdene tillates ikke.  

 
Innenfor kommuneplanens virketid (jf. § 1.1) kan det innenfor de enkelte LSF-områdene tillates 
følgende antall fritidshus som vist i tabellen nedenfor: 
 
Tabell 7. Oversikt over tillatt utbygging i LSF-områdene.  

Område LSF-områder Antall nye hytter som tillates 

Østerkløft LSF01 2 
Bringsli LSF02 5 
Stigåga LSF03 2 



Kommuneplanens arealdel sjø og land 2015-2027  30 
Fauske kommune 

Solvikmarka LSF04 8 
Skoffedalsvatnet LSF05 2 
Fauskevika LSF06 5 
Laksåga LSF07 6 
Tokdalen LSF08/LSF10 3 
Valnesfjordvannet vest LSF09 3 
Sjønståelva LSF11 3 
Tverrelva LSF12/LSF14 2 
Stormo LSF13 2 
Fjell LSF16_F  2 
Jordbru LSF17_F 2 
Totalt  47 

 
 

 LNFR-areal for spredt næringsbebyggelse (LSN) 

I området merket LSN1 tillates etablering av spredt næringsbebyggelse iht. fellesbestemmelsene § 
5.1.2. Innenfor kommuneplanens virketid tillates det oppføring av ett nytt næringsbygg. Maks %-
BYA skal ikke overstige 25%. 
 
Retningslinjer 
I områder med spredt næringsbebyggelse bør det av hensynet til det omkringliggende landskapet 
og omgivelsene særlig vises varsomhet ved oppføring av ny bebyggelse.  
 

 
 

Del 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone (PBL§ 11-7, pkt. 6) 
 

 Fellesbestemmelser 

Langs sjø og vassdrag skal aktiviteter og inngrep som kan skade eller medføre ulemper for 
naturmangfoldet, friluftsinteresser, landskap og andre allmenne interesser ikke tillates. For alle 
vassdrag med årssikker vannføring, herunder elver, bekker, vann og tjern, skal det naturlige 
vegetasjonsbeltet opprettholdes og om mulig utvikles slik at det ivaretar viktige økologiske 
funksjoner, motvirker erosjon og tjener flomsikring og friluftsliv. Det skal ikke foretas inngrep i 
vassdraget som kan skape erosjon og utrasing av elvekantene. 
 
Innenfor en grense på 100 meter fra sjø og vassdrag (målt i horisontalplanet fra strandlinja ved 
gjennomsnittlig flomvannstand) skal det ikke oppføres ny bolig-, fritids eller næringsbebyggelse, 
utvidelse eller fradeling til slike formål. Unntaket gjelder langs Sjønståelva (VFR07), Laksåga i 
Norddalen (VFR06), LSB01 i Venset, LSF06 ved Leivset og nedre deler av Liosen/Farvikbekken 
(VRF02-VFR05 i sentrumskartet) hvor grensen er satt til 50 meter fra vassdraget. Unntak fra 
byggeforbudet gjelder også øvrige deler av Fauske sentrum, jf. kommunedelplan for sentrum. For 
denne delen av kommunen gjelder byggegrensen slik den fremgår av gjeldende reguleringsplan 
eller blir fastsatt gjennom ny reguleringsplan.  
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For utbygging nærmere enn 100 meter fra sjø og vassdrag i områder avsatt til bebyggelse og 
anlegg og LNFR-område med spredt utbygging, skal byggegrensen avklares gjennom 
reguleringsplan. 

 
Retningslinjer: 
I nye utbyggingsområder, utvidelse eller rehabilitering av eksisterende utbyggingsområder, bør 
det fokuseres på å sikre gode løsninger for overvannshåndtering for å redusere avrenning og 
hindre oversvømmelse og flom. Åpen overvannshåndtering (fordrøyningsbasseng og lignende) 
skal alltid vurderes. Elver og bekker bør bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig 
og bør sees i sammenheng med grønnstrukturen i området. Bekkelukkinger bør unngås. 
 
Sjønståelva (Sulitjelmavassdraget), nedstrøms flomluken på dammen i Dråvika og ned til 
Øvrevatnet er regulert av Salten Kraftsamband AS. Flomstørrelsen i Sulitjelmavassdraget 
generelt er blitt redusert etter kraftutbyggingene, og spesielt nedstrøms dam Dråvika etter at 
Sjønstå kraftverk kom i drift i 1984. Salten Kraftsamband har data over tidligere registrerte 
storflommer fra 1914 fram til i dag. Største flomsituasjon i denne perioden var 13.nov. 1999 som 
medførte at flomluka i Dråvika måtte åpnes. Ingen av disse registrerte flommene har forårsaket 
erosjonsskader eller flomskader av betydning i nevnte vassdrag. Utfra ovenstående anses faren 
for flom, erosjon, masseavlagring og isgang som minimal.  
 
Vassdrag og bekker som er viktige gyte- og oppvekstområder for laks og innlandsfisk må forvaltes 
i tråd med intensjonene i lakse- og innlandsfiskeloven. I Fauske kommune er Lakselva i 
Valnesfjord (del av Valnesfjordvassdraget som er vernet, jf. vernede vassdrag § 
 7.3.4) og Sulitjelmavassdraget (med Laksåga i Norddalen) de viktigste vassdragene med hensyn 
på oppgang av anadrom laksefisk. Det vises i denne sammenheng til Fylkesmannens 
kategorisering av laks-, sjøaure- og sjørøyevassdrag i Nordland av 21.12.98. 
 
Laksåga i Norddalen er regulert av Elkem AS, Siso kraftverk. Det er bygd 6 terskler i Laksåga, 
samt 1 terskel etter kulvert som Litle Tverråga renner gjennom, etter pålegg fra 
Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning. Elkem forutsetter at adkomsten til 
tersklene ikke blokkeres ved eventuell hyttebygging i LSF07. Det vil ikke bli større vannføring i 
elva enn det som var før Siso kraftverk ble bygget ut. Utfra dette anses faren for flom, erosjon, 
masseavlagring og isgang i dette vassdraget som minimal, men bør likevel vurderes ved 
etablering av ny hyttebebyggelse i LSF07.  
 

 Naturområder (VN) 

Områdene merket som VN reguleres til naturområder. Innenfor disse områdene tillates ikke 
varige inngrep utover beskjeden tilrettelegging for allmenn ferdsel og normal skjøtsel. 

 
 

 Bestemmelser til hovedplankart 

 
 Akvakultur (VA) 

Innenfor godkjent lokalitet for akvakulturanlegg (VA) skal festeanordninger og kabelstrekk for 
akvakulturanlegg ikke unødig hindre allmennhetens ferdsel i sjøområdene og 
adkomstmulighetene til land.  
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Akvakulturanlegg i sjøen utformes på en estetisk forsvarlig måte med hensyn til materialbruk, 
form og farge. 
 
Retningslinjer 
Fauske kommune vil ved konsesjonsbehandling for nye akvakulturanlegg henvise lokaliseringen 
av disse til VA-områdene. Konkret plassering av anlegg innenfor disse områdene vil det bli tatt 
stilling til under konsesjonsbehandlingen. Kommunen har ikke tatt stilling til hvilken type 
oppdrett som skal drives innenfor VA-områdene. Dette vil bli vurdert under 
konsesjonsbehandlingen. 
 
Konsesjonshaver har ansvaret for å rydde området for utstyr, festeanordninger og avfall dersom 
driften ved akvakulturanlegget nedlegges permanent eller for lengre perioder. 

 
 Friluftsområde (VFR) 

Innenfor regulerte vassdrag (Stengvatn, Storelvvatn og Balvatnet) skal utarbeidede 
dambruddsbølgeberegninger benyttes for videre vurdering i utnyttelsen av arealet langs 
vassdragene. Tiltak i områdene skal oversendes regulant for uttalelse.   
 
Retningslinjer 
NVE har satt krav om at alle dameiere i klasse 1 og 2 skal gjennomføre 
dambruddsbølgeberegninger for utarbeidelse av dambruddsbølgekart. Salten Kraftsamband har 
to dammer i klasse 2. Disse er Balvannsdammen og dam Giken (Storelvvatn). Salten 
Kraftsamband har fremskaffet slikt materiale for disse anlegg i 2003. Dambruddsbølgeberegning 
for dam Stengvatn ble utført i 2005. 

 
 Naturområde (VN) 

Innenfor området VN2 på Klungsetleira skal det ikke foretas gravearbeider eller oppføres bygg 
eller anlegg. Det skal heller ikke legges aktiviteter hit som kan være til skade for fuglelivet i 
området. 
 

 Kombinerte formål i sjø og vassdrag (FFNF/FFNFA) 

Områder markert som FFNF gjelder områder for kombinert arealbruk for ferdsel, friluft, natur og 
friluftsområde. 
 
FFNF07-FFNF10 viser arealer som i tillegg kan nyttes til fortøyninger for akvakulturområder 
(VA). Fortøyningene skal minimum ligge 25 meter under havoverflaten*. Det tillates utover dette 
ikke etablering av oppdrettsanlegg eller andre typer akvakultur i disse områdene.  
 
Områder markert som FFNFA gjelder områder for kombinert arealbruk for fiske, ferdsel, natur, 
frilufts- og akvakultur.  
 
I FFNFA-områder mellom land og utenforliggende akvakulturområder (VA-områder), kan det i 
forbindelse med godkjenning av lokaliteter for akvakultur, anlegges kai/brygge, 
fortøyningsanlegg og andre innretninger til betjening av akvakulturanlegget. Disse skal ikke 
hindre den frie ferdsel for mindre båter langs land. 
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Retningslinjer 
*Havoverflaten angir et punkts høyde under/over gjennomsnittlig havnivå. På kart angis antall 
meter under havet som et negativt antall meter over havet. Dvs. at 25 m under havet blir på kart  
-25 m over havet. 
 
Valnesfjordvatnet, Nedrevatnet og Øvrevatnet, som i planen er disponert til FFNF-områder, er i 
relasjon til motorferdselslovens § 2, 4.ledd å betrakte som sjø, og områdene rammes derfor ikke 
av forbudsbestemmelsene i motorferdselslovens § 3. Sjøkabler for overføring av telesignal, 
elektrisk kraft og drikkevann bør legges i områder som er disponert til FFNF-områder. 
 
 

 Bestemmelser til kommunedelplan for Fauske sentrum 

 
 Forbudsgrense vassdrag (linje) 

Områder markert med juridisk linje «forbudsgrense vassdrag» angir områder som skal ivaretas 
som flombarrierer for vassdrag. Innenfor LL05, LL06, LL07, samt 50 meter fra vassdrag langs 
nedre deler av Liosen/Farvikbekken (VFR02-VFR05), målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand, jfr. plan- og bygningsloven § 11-11, 5.ledd, er det ikke tillatt å 
iverksette tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 eller fradeling til slike tiltak utover det 
som er nødvendig for stedbunden næring/landbruket (jf. 5.1.1). Søknad om tiltak i flomutsatte 
områder skal oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for uttalelse. 
 

 Naturområde (VN) 

Innenfor området VN1 på Klungsetleira skal det ikke foretas gravearbeider eller oppføres bygg 
eller anlegg. Det skal heller ikke legges aktiviteter hit som kan være til skade for fuglelivet i 
området. 

 
 
 
 

Del 7. Hensynssoner i kommuneplan (PBL § 11-8) 
 

 Sikrings- støy- og faresoner (PBL § 11-8, pkt. a) 

 
 Nedslagsfelt drikkevann (H110_) 

I områder for nedslagsfelt for drikkevannskildene (merket H110_ i hovedkartet) tillates det ikke 
tiltak som kan forurense, ødelegge eller medføre ulempe for bruk av drikkevannskilder og 
tilhørende nedslagsfelt. Alle tiltak i nedslagsfeltet for drikkevann skal forelegges vannverkseier 
og vannverkets tilsynsmyndighet til uttalelse. 
 

Retningslinjer 
Drikkevannsforskriften med veiledning gir utfyllende informasjon om sikring av 
drikkevannskilder. Vannverkseier gir utfyllende informasjon om bruk av vannkilden og 
nedslagsfeltet.  
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 Rød og gul sone iht. T-1442 (H210_ og H220_) 

Områder markert med hensynssone H210_ og H220_ angir rød og gul støysone fra skytebane. 
Ved tiltak i eller nær støysoner må detaljert utstrekning av støysonegrensene avklares med 
støyberegninger. 
  

 Ras- og skredfare (H310_) 

Områdene markert som H310_ angir kjente fareområder for kvikkleire. I disse områdene skal det 
ikke gis tillatelse til tiltak som kan påvirke stabiliteten i grunnen uten at det er gjennomført 
geotekniske grunnundersøkelser. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal gjennomføres 
samtidig med tiltaket.   
 

 Skytebane (H360_) 

Område markert med faresone H360_ angir hensynssone for skytebane. Innenfor området skal det 
ikke iverksettes tiltak som kan komme i konflikt med skytebanen av hensyn til støy, fare og 
sikkerhet.  
 

 Høyspenningsanlegg (H370_) 

Områder markert som H370_ angir aktsomhetsområde for høyspenningsanlegg for eksisterende 
kraftledning. Tiltak innenfor hensynssonen eller i nærheten av kraftledninger skal skje i tråd med 
fellesbestemmelsene § 1.13. 
 
 

 Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 

landskap og bevaring natur- og kulturmiljø (PBL § 11-8, c.) 

 
 
 

 Hensyn reindrift (H520_) 

 
Retningslinjer  
Hensynssone H520_ viser viktige flyttleier for rein som må tas hensyn til ved en eventuell 
utbygging på Stormyra (i kommunedelplan for Sentrum). Det vises her til Reindriftsloven § 22 
hvor flyttleier har et særskilt vern.  
 
Hensynssonene kan ikke tolkes som uttømmende for områder med verdi for reindriften. Ved tiltak 
innenfor reinbeitedistriktene bør hensynet til reindrift alltid vurderes slik at reindriftens interesser 
ivaretas på best mulig måte.  
 
 

 Hensyn friluftsliv (H530_) 

 
Retningslinjer  
Områder som er svært viktig for friluftsliv er markert med hensynssone H530_. I disse områdene 
skal allmennhetens friluftsinteresser være førende for arealbruken som tillates. Det bør ikke 
tillates tiltak som kan være i konflikt eller medføre ulemper for allmennhetens bruk eller 
tilgjengelighet til områdene. Områder som er viktige for friluftslivet er ofte også viktige områder 
for landskaps, natur- og/eller økologiske kvaliteter og verdier.  
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Hensynssonene må ikke tolkes som uttømmende for områder med viktige friluftsverdier. Friluftsliv 
bør alltid vurderes i plansaker slik at mindre kjente områder, for eksempel områder med lokal 
verdi, ivaretas i planarbeidet.  
 

 Bevaring kulturmiljø (H570) 

 
H570_1: Fangeleir Kjeldås 
H570_2: Sulitjelma kirke 
H570_3: Sulitjelma gruver 
H570_4: Kulturmiljø Alvenesheia 

 
Retninglinjer: 
Områder markert med hensynssone H570_ er knyttet til områder der eksisterende bygningsmiljø, 
rester etter tidligere arealbruk eller spor etter menneskelig aktivitet i landskapet har høy verdi 
som historiske kilder og kulturminner/kulturmiljøer, uten at kulturminnets/miljøets alder gjør at 
området underlegges automatisk vern (jf. Kulturminnelovens § 4). Områdene bør forvaltes slik at 
stedets egenart og særpregede kulturmiljø opprettholdes. Tiltak i områdene som kan virke 
ødeleggende eller redusere områdenes kvaliteter bør ikke tillates. Hensynssonene kan ikke tolkes 
som uttømmende for områder med verdi som viktige kulturmiljøer. Kulturmiljø bør alltid vurderes 
i plansaker slik at hittil ukjente eller mindre kjente kulturmiljøer oppdages og ivaretas.  
 
Det bør ikke foretas tilsåing og revegetering/beplantning i området fra Loame via Reinhagen til 
smeltehytta, mot Balmielva og på Grunnstolltippen og deler av områdene øst og vest for kissiloen. 
Ved aktiv revegetering bør det utarbeides vegetasjonsplan for hele det området som naturlig 
hører med visuelt, funksjonelt og biologisk. Avgrensning for en slik plan gjøres i samråd med 
kommunen.  
 
Ved sikring av gruveinnganger bør det velges løsninger som gjør at inngangen fremstår som en 
åpning. Gjenmuring bør trekkes tilbake fra åpningen og eventuelle problemer knyttet til 
oppsamling av vann i åpningen bør løses gjennom ny opparbeidet drenering. Hull bør sikres ved 
bruk av godt merkede viltgjerder. Kraftig netting bør også vurderes benyttet som horisontal 
sikring på toppen av viltgjerdet over hull.  
 
Rester etter viktige ledd i gruvedriften bør ikke fjernes såfremt de ikke virker forurensende ved at 
de kan spres i landskapet rundt. Jernrester, kabler og annet bør såfremt de ikke kan skade folk og 
dyr, få ligge i ro på stedet. 
 
Eget prosjekt med utforming av database, vern i Sulitjelma bør gjennomføres. Registreringer og 
dokumentasjon samles bør sammen og knyttes til nummer påført temakart. Temakart og database 
bør ajourføres og ligge som et viktig og tilgjengelig materiale ved søknader, meldinger for private 
og for saksbehandling etc.  
 
Alle eksterne endringer på bestående hus som er registrert med nummer på temakart vern bør 
meldes/søkes om. Søknaden bør inneholde fasadetegninger og beskrivelse. Alle endringer skal 
godkjennes før arbeidet kan igangsettes. Som endringer regnes endring av farger, fasadekledning, 
vindus/dørtyper, plassering av vinduer og dører, detaljer knyttet til tak, overgang tak/vegg, 
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inngangspartier, taktekking, trapper/inngangsparti, pipeløsninger og påbygg. Som endringer 
regnes også riving. 

 
 

 Båndleggingssoner (PBL § 11-8, pkt. d) 

 
 Båndlegging for planlegging etter plan- og bygningsloven (H710_) 

Områdene markert med hensynssone H710_1F båndlegges for framtidig serverfarm/teknopark 
med krav om reguleringsplan og konsekvensutredning. Gyldigheten for båndleggingen gjelder 4 
år fra vedtaksdato for kommuneplanens arealdel og oppheves dersom godkjent plan ikke 
foreligger. 
 

 Båndlegging etter lov om naturvern (H720_) 

Følgende områder er vernet i medhold av Naturvernloven, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-8, 
bokstav d:  

 
H720_1 og H720_2 - Junkerdal nasjonalpark er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven 
(kgl. res. dat. 09.01.2004). Det skal opparbeides infrastruktur rundt utvalgte innfallsporter for å 
bedre adkomst og opplevelsesmuligheter i og rundt nasjonalparken. Innfallsportene er markert 
med eget symbol på plankartet. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke reduserer områdenes 
opplevelsesverdi og allmennhetens tilgang til friluftsområder og nasjonalparken. 
 
H720_3 og H720_4 – Sjunkhatten nasjonalpark er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven 
(kgl. res. dat. 05.02.2010). Det skal opparbeides infrastruktur rundt utvalgte innfallsporter for å 
bedre adkomst og opplevelsesmuligheter i og rundt nasjonalparken. Innfallsportene er markert 
med eget symbol på plankartet. I denne sammenheng bør det være et særskilt fokus på barn og 
unge, universell utforming/tilrettelegging for alle. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke 
reduserer områdenes opplevelsesverdi og allmennhetens tilgang til friluftsområder og 
nasjonalparken. 
 
H720_5 - Ytre Klungset er båndlagt med varig vern som naturreservat etter Naturvernloven (kgl. 
res. dat. 15.12.2000, verneplan for rike løvskoger i Nordland) med hensikt om å bevare et 
skogområde med stort mangfold og frodighet, inkludert artsforekomstene av gulveis og springfrø, 
samt den tilhørende fauna. 
 
H720_6 - Veten er båndlagt med varig vern etter Naturvernloven (kgl.res. dat. 15.12.2000, 
verneplan for barskog i Nord-Norge) med hensikt om å bevare en rik kalkfuruskog med alt 
naturlig plante- og dyreliv og de naturlige økologiske prosessene. 
 
H720_7 – Våtmarksområdet på Fauskeeidet er båndlagt med varig vern som naturreservat etter 
Naturvernloven (kgl. res. dat. 16.12.1983) med hensikt om å bevare et produktivt og artsrikt 
våtmarksområde og vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det varierte plantelivet og et 
særdeles rikt og interessant fugleliv.  
 
Innenfor naturreservatene H720_5 – H720_7 tillates det ikke tiltak som kan endre de naturgitte 
forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring 
av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for 
tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre 
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konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske 
bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Naturmangfoldlovens § 49 krever også at 
det skal legges vekt på hensynet til verneområder når det vurderes om det skal gis tillatelser til 
utenforliggende virksomheter.  
 

 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_) 

Følgende områder er vernet i medhold av Kulturminneloven, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-8, 
bokstav d: 
 
H730_1 - Klungset leir med tilhørende bygninger (kontor, lager, garasje og verksted) ble vedtatt 
fredet som nyere tids kulturminne i 2015 med hjemmel i Kulturminneloven § 15 og 19. 
Isolatbrakken ble vedtatt fredet 2004.  
 
H730_2 - Sjønstå gård (klyngetun) er båndlagt med varig vern etter Kulturminneloven som 
kulturminne av nasjonal interesse. Området ble vedtatt fredet 12.12.2005 med hjemmel i 
Kulturminneloven § 15 og 19. 
 
H730_3F – Fv.830/Sulitjelmaveien er forskriftsfredet etter § 22a i Kulturminneloven, og står 
oppført som objekt nr. 127 i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 
Fredningen gjelder fra Sjønstå bru til krysset ved Avilonfyllinga. Tiltak som kan medføre endring 
på veien skal meldes inn til Statens vegvesen. 
 
H730_4F – Røvika ungdomssenter med tilhørende internat (Høgli) og rektorbolig (Granli) er 
forskriftsfredet etter § 22a i Kulturminneloven med hensikt om å sikre det helhetlige 
spesialskoleanlegget og dets historie.  
 
H730_5F og H730_6F – Områdene markerer automatisk fredete kulturminner (gravhauger) etter 
Kulturminnelovens § 4. Tiltak på eller inntil kulturminnene som kan skade, ødelegge, flytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme eller grave ut de automatisk 
fredete kulturminnene, eller framkalle fare for at dette kan skje, er ikke tillatt. 

 
Tiltak etter PBL § 1-6 innenfor disse områdene skal avklares med kulturvernmyndighet.  
 

 Båndlegging etter andre lover (H740_) 

Følgende områder er vernet som vernede vassdrag etter Lov om vassdragene (erstattet av 
Vannressursloven i 2013), jf. Plan- og bygningsloven § 11-8, d: 
 
H740_1 - Valnesfjordvassdraget, vernet i Verneplan I (Stortingsvedtak av 06.04.73). 
H740_2 og H740_3 - Store Tverråga og Villumselva, vernet i Verneplan II (Stortingsvedtak av 
30.10.80). 
 
Vernet gjelder hele nedbørsfeltet og er blant annet et vern mot utbygging til kraftformål. 
 
For hovedvassdraget/vannstrengen i Valnesfjordvassdraget, Store Tverråga og Villumselva vil det 
innenfor en sone på 100 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand være krav 
om reguleringsplan før tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven § 1-6, samt fradeling til slike 
tiltak kan godkjennes.  
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Innenfor områdene skal det ikke foretas inngrep i vassdraget/vannstrengen som kan skape erosjon 
og utrasing av elvekantene. Kantvegetasjon skal bevares. 

 
Retningslinjer 
For verna vassdrag gjelder rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag av 10. nov. 
1994. Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 
 
Valnesfjordvassdraget er vernet pga. vassdragets betydning for friluftsliv, verdier knyttet til 
vassdraget (bl.a. ualminnelig rik flora), landskapsmessige og viktige kulturelle verdier. Dette er 
ivaretatt ved at hoveddelen av området ligger som et rent LNFR-område. Øvrige 
arealbruksformål i området vil gjennom retningslinjer/bestemmelser ivareta intensjonene for 
vernet i vassdraget. Kommunen kan ikke se at det utover dette er noe behov for å bruke 
differensiert forvaltning av Valnesfjordvassdraget som et verktøy i oppfølgingen av RPR for verna 
vassdrag.  
 
Villumselva og Store Tverråga er vernet bl.a. pga. vassdragenes urørthet. Dette er ivaretatt ved 
LNFR-formålene. Faren for flom, erosjon, masseavlagring, isgang er vurdert i de verna 
vassdragene og en slik fare vurderes som minimal.  
 
 

 Videreføring av reguleringsplaner (PBL § 11-8, pkt. f) 

 
 Områder hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Tidligere vedtatte reguleringsplaner er vist i planen som områder hvor gjeldende planer fortsatt 
skal gjelde. Ved motstrid mellom reguleringsplan og kommuneplanen, gjelder kommuneplanens 
bestemmelser foran. Utbygging vil ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og gjeldende 
reguleringsplan medføre plankrav. 
 
Reguleringsplaner som godkjennes etter at arealdelen er vedtatt gjelder foran kommuneplanen. 
 
 

 

Del 8. Bestemmelsesområder (PBL § 11-9) 
 

 Fellesbestemmelser 

 
 Områder med krav om reguleringsplan 

Følgende områder er vist som bestemmelsesområder i kommuneplanen:  
 
• Sentrumssone Sone #A og Sone #B i kommunedelplan for Fauske sentrum  
• Sone #D (Strømsnes) i kommuneplanens hovedplankart. 
 
I områder vist som bestemmelsesområder stilles det krav om reguleringsplan før gjennomføring 
av tiltak som nevnt i PBL § 1-6. I tillegg gjelder særskilte bestemmelser omtalt i del 1 (jf. § 1.15). 
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Sammendrag 

Denne planbeskrivelsen bygger i hovedsak på et utkast til planbeskrivelse skrevet av arealplanlegger 
Gunnar Myrstad i Fauske kommune.  Senior rådgiver Morten Selnes i Norconsult AS har i en sluttfase 
hatt ansvar for å redigere og gjennomgå utkastet fra Myrstad.   

Planen legger til grunn visjon og overordnet mål slik dette er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel 
(Fauske 2025).    

Planbeskrivelsen gir en oversikt over planprosessen og de viktigste endringene som er gjennomført i 
revisjonsarbeidet.  I tillegg til selve revisjonen er det gjennomført en handelsanalyse, og det er utviklet 
en egen strategiplan for Fauske sentrum.  

Det er utviklet et revidert kommuneplankart med en revidert kommunedelplan for Fauske sentrum med 
tilhørende bestemmelser.   

Det er – i hht regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter – definert sentrumssoner. 

I tilknytning til utvikling av en ny skolestruktur for Fauske, er det utarbeidet en egen plan for gang- og 
sykkelveier i Fauske sentrum.   

I denne rulleringen av kommuneplanens arealdel har Fauske kommune gjort et løft i forhold til 
plankartene ved å innlemme 3 kommunedelplaner i hovedplanen og å konvertere både hovedplan og 
sentrumsplanen fra gammel plan og bygningslov til PBL 2008 og korrekt sosi versjon. Kartene er 
tegnet i henhold til gjeldende forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 
planregister og nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  

Gjeldende reguleringsplaner er videreført i kommuneplanen og kun vist med skravur. Ved neste 
rullering bør det vurderes å oppheve eldre planer. I tillegg kan det vurderes å vise planer som fortsatt 
skal gjelde med forenklete formål slik at helheten i arealbruken fremgår bedre av plankartet for 
kommuneplanens arealdel. I praksis vil layout i papirversjonen av kartet ha liten betydning ettersom 
man i hovedsak benytter seg av kommunens karttjeneste på nett. I karttjenesten kan man vekselvis se 
på kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner.  
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 Forord 
Kommuneplanen for Fauske omfatter kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.   

Kommuneplanens samfunnsdel (Fauske kommune 2025) ble vedtatt av kommunestyret den 8. 
september 2011.   

Fauske kommunestyre vedtok i møte 03.02.2011, sak 004/11, Kommuneplanens arealdel 2009-2021.  
Fauske kommune startet rullering av kommuneplanens arealdel gjennom forslag til planprogram som 
ble lagt ut til høring til 20. juni 2014.  Dette planprogrammet, høringen av planprogrammet og 1. gangs 
høring av utkastet til kommuneplanens arealdel er grunnlaget for revidert arealplan som nå legges 
fram.  

Fauske kommune har hatt et noenlunde stabilt folketall på ca 9 500 – 9.600 innbyggere siden år 2000 
og denne utviklinga forventes å fortsette.  Kommunen arbeider for at folketallet skal øke, og da må all 
plan- og virksomhetsutvikling i kommunen, så langt det er mulig, etterleve kommunens visjon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visjonen er vedtatt som en del av kommuneplanens samfunnsdel.  De tre tettstedene i Fauske 
kommune (Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord) omfatter ca 80% av kommunens samlede innbyggertall.   

Områder i arealplanen for boliger, næringsområder, fritidsboliger, infrastrukturløsninger samt 
rekreasjonsområder bør gi grunnlag for vekst i kommunen de kommende årene.  Det er viktig å ha 
gode boligområder med gode fri- og lekeområder for barn og unge. I tillegg til gode rekreasjonsarealer 
i de mest befolkningstette stedene i kommunen.  I kommende planperiode er det lagt til rette for flere 
boenheter gjennom boligfortetting i Fauske sentrum og på Strømsnes i Valnesfjord. 

I planen er det, så langt det har latt seg gjøre, tatt hensyn til klimaplanens intensjoner om å redusere 
transportbehovet ved å anlegge gang- og sykkelvegnett i tettstedene hvor en kan nå skole og annen 
tjenesteyting som gående eller syklende.  Der er i arealplanen lagt inn eget temakart for gang- og 
sykkelveier.  I tillegg er hoved-konsentrasjonen av boligbygging lagt til de mest befolkningstette 
områdene.  

Visjon - Fauske mot 2025:  

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives. 

Overordnet mål - Fauske 2025:   

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord 

og Sulitjelma til samfunn der det er; 

• god folkehelse 

• vekst i næringslivet 

• vekst i folketall 

• gode tjenester 
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Framtidige arealer til næringsformål inngår i hovedsak i de områder som er utpekt som 
satsingsområder for næringsutvikling.  Videre er det i planen lagt opp til å sikre virksomheten til de 
naturbaserte næringene. Dette gjelder spesielt jordbruk, reindrift og havbruk.  Dette er næringer som 
er arealkrevende, og det er behov for å sikre arealer i et langsiktig perspektiv.  

I planen er det tatt hensyn til bruk og vern av sjø og vassdrag samt strandsonen ved at spredt 
bebyggelse er lagt 100 meter fra sjø og 100 meter fra anadrome vassdrag (unntatt LSB01 og LSF06 
og Laksåga i Norddalen hvor det er 50 meter, jfr.§9.1 a9), dette blant annet for å bevare 
kantvegetasjonen langs vassdragene som grunnlag for å ivareta det biologiske mangfoldet. 

Kommuneplanens arealdel skal bli kommunens styringsverktøy i behandlingen av nye 
reguleringsplaner og enkeltsøknader om tiltak i hele kommunen. Befolkningen og næringslivet skal 
oppleve forutsigbarhet i saksbehandlingen både i administrasjonen, og i de politiske organene.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med revisjon av planen 

Formål  

Formålet med revisjon av Fauske kommunes arealplan (vedtatt 2011), er å gi Fauske kommune et 
funksjonelt og oppdatert planverktøy.  Virketid for revidert plan er 2015 – 2027.  

Målsetting med revisjonen av planen  

Kommunestyret vedtok 15-12-2011 planstrategien styringsdokument for perioden 2012-2015.  Her ble 
det gjort følgende vedtak:  

«Kommunestyret vedtar å starte rullering av kommuneplanens arealdel. Arbeidet 
gjennomføres i løpet av 2015. Plan og utviklingsutvalget er styringsgruppe der det etableres 
en arbeidsgruppe hvor leder og et medlem i plan- og utviklingsutvalg deltar.» 

Styringsgruppa vedtok senere at revisjonen av kommuneplanens arealdel skulle være ferdigstilt og 
vedtatt i juni 2015. Imidlertid viste det seg at denne tidsfristen ikke holdt, og ny frist ble vedtatt til april 
2016.   

 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: 
Fauske kommune, 8200 Fauske  
Tlf:  +47 756 04 000 
email:  postmottak@fauske.kommune.no 
 

Plankonsulent: 
Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 

 Tidligere vedtak i saken 

 Planprogram 

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret den 2. oktober 
2014 som k-sak 083/14.   

Det vedtatte planprogrammet legger rammene for arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel.   

 Andre vedtak 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 ble vedtatt av kommunestyret den 21. juni 2011.  

Kommunestyret vedtok arealplanen 03.02.2011.  Denne arealplanen omfatter:  

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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• Hovedplan for hele kommunen  
• Kommunedelplan for Fauske sentrum del I  
• Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II,  
• Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet I  
• Kommunedelplan for Sulitjelma Langvatnet II  
• Kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken  

 Viktige utredninger / planprosesser i kommunen 

Følgende planprosesser / dokumenter i Fauske kommune har hatt betydning for planrevisjonen.   

• Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser.  Fauna KF, mai 2014 
• Klima- og energiplan for Fauske 2011-2014.  Fauske kommune, 2011.   
• Handelsanalyse, Fauske sentrum.  Fauske kommune, januar 2015 
• Hovednett for sykkel i Fauske – planbeskrivelse.  Statens Vegvesen. August 2015 
• Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak.  Fauske øst og Fauske vest.   Forslag, tiltak og 

videre arbeid.  Fauske kommune, juli 2015.   
• Terminalveien øst.  Reguleringsplan og trafikkanalyse.  Fauske kommune 2016.   
• Strategiplan for Fauske Sentrum.  Grunnlagsdokument for kommunedelplan sentrum. Fauske 

kommune, mars 2016.  
• Områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma.  Nye Sulitjelma Gruver AS.  Juli 2015.  

Denne planen er tatt inn i arealplanen i likhet med andre pågående reguleringsplaner.   

 Viktige endringer – hovedgrep i revisjonsarbeidet 

I plan- og bygningsloven (Pbl) § 11-5 står følgende (sitat): Kommunen skal ha en arealplan for hele 
kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.  

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 
for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 
ved disponeringen av arealene.  

Videre står her i Pbl § 1-1 (sitat): «Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale 
og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser».    

Planen skal, som følge av dette, gi en enklere og mer helhetlig saksbehandling i arealplanlegging og i 
bygge- og fradelingsaker.  

Denne revisjonen har først og fremst vektlagt føringer gitt av kommunestyret i 2011 gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel, men man har også valgt å ta med enkelte andre tiltak der dette har 
vært formålstjenlig.   

Den viktigste endringen i denne revisjonen er at kommuneplanens arealdel for Fauske i planperioden 
2015-2027 består av:  

• Hovedplan for Fauske kommune 
• Kommunedelplan for sentrum   

De tre kommunedelplanene for Langvatnet og Daja er tatt inn i hovedplanen.   

De to kommunedelplanene for Fauske sentrum er slått sammen.  
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 Interkommunalt plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden 

Det er igangsatt et plansamarbeid mellom Saltdal, Fauske og Bodø kommuner om et interkommunalt 
plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden.  Det er utarbeidet et felles planprogram for 
prosessen datert 16.03.2017.  Planprogrammet ble vedtatt utsendt til høring og offentlig ettersyn i 
Fauske kommunestyres møte den 11. mai 2017.   

 

 Krav om konsekvensutredninger 

Det er i planprogrammets kap 8 vist til hvilke temaer som skal undergis en verdi- og 
konsekvensvurdering.  I planprogrammets kap 9 er det gitt metodikk for disse vurderingene.  Dette 
vurderes videre i kap 7 i denne planbeskrivelsen.   
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 Planprosess 

 Framdriftsplan 

Planprosessen startet med utarbeidelse av planprogram som ble vedtatt i oktober 2014.  Det har vært 
gjennomført folkemøter og workshops samt frokostmøter (oversikt over møter mv er vist i kap 3.3.).    

Planen ble presentert i planforum før politisk behandling i Fauske kommune.  

Første gangs høring av planutkastet ble gjennomført i perioden 3. mai 2016 til 1. juli 2016.   

Framdriftsplan for rullering av kommuneplanens arealdel:   
Nivå Ansvar Tidsrom 
1 Planprogram Plan og utvikling 29.04.2014 
2 Kunngjøring av oppstart og planprogram legges 

ut til offentlig ettersyn.  
Plan og utvikling Mai 2016 

3 Fastsetting av planprogram Plan og utvikling / 
Kommunestyret 

02.10.2014 

4 Utarbeide forslag til kommuneplanens arealdel Arbeidsgruppe / Plan 
og utvikling 

Oktober 2014 – 
april 2015 

5 Workshop / folkemøter Plan og utvikling Nov-mars 2015 
6 Samråd med offentlige sektormyndigheter 

(Planforum) om planforslag 
Arbeidsgruppen 2016 

7 Første gangs behandling.  Arealdelen legges ut 
til off. ettersyn 

Plan og utvikling April 2016 

8 Høringsfrist Arealdelen  01.07.2016 
9 Andre gangs behandling Plan og utvikling 07.09.2017 
10 Andre gangs høring  21.10.2017 
11 Andre gangs sluttbehandling Kommunestyret Desember 2017 

 

 Styringsgruppe og arbeidsgruppe 

 Styringsgruppe 

• Plan- og utviklingsutvalget i Fauske 

 Arbeidsgruppe 

• Leder i Plan- og utviklingsutvalget (fram til 08.10.2015) Ottar Skjellhaug (AP) 
• Leder i Plan- og utviklingsutvalget Kjetil Sørbotten (Felleslista).  Fra 08.10.2015 
• Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir (fram til 1. desember 2016) 
• Folkehelserådgiver Irene Larssen 
• Leder Fauske Næringsforum Nils Ole Steinbakk 
• Leder Fauna KF Kristian Amundsen 
• Arealplanlegger Gunnar Myrstad 

Arbeidsgruppa er sammensatt av politikere, administrasjon og representanter fra næringslivet.  
Arbeidsgruppa har hatt egne arbeidsmøter gjennom prosessen.   
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Prosessen har vært kunngjort og omtalt i pressen, samt via kommunens hjemmesider med 
oppfordring til at innbyggerne bør engasjere seg.  Antall innspill og engasjementet på folkemøter og 
workshops har vist at planen har skapt engasjement i befolkning, politikere og næringsliv.  

 

 Møter og andre deltakere 

Dato Sted Type møte Tema 

18.11.2013 Fauske sentrum Frokostmøte, Fauske 
næringsforum 

Rullering av kommuneplanens arealdel, 
Samarbeide om praksisplasser 

19.11.2013 Fauske sentrum Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

20.11.2013 Fauske sentrum Workshop Fauske – Byen vår 

19.01.2015 Valnesfjord Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

19.01.2015 Valnesfjord Workshop Rullering av kommuneplanens arealdel 

22.01.2015 Fauske sentrum Frokostmøte Rullering av kommuneplanens arealdel 

04.03.2015 Sulitjelma Folkemøte Rullering av kommuneplanens arealdel 
 

Nærmiljøutvalget i Sulitjelma arrangerte en workshop i etterkant av folkemøtet den 04.03.2015.   

Det har i alt vært tre frokostmøter der revisjon av arealplanen har vært sentralt tema.   

I tillegg har det vært mange oppslag om planprosessen i den lokale pressen.    

 

 Innspill til planen (planoppstart og 1.gangs høring) 

 Innspillsprotokoll 

Det er utarbeidet to innspillsprotokoller som viser innspill til planen og hvordan innspillene er 
behandlet i planprosessen. Innspillsprotokollene omfatter alle innspill fra og med høringen av 
planprogrammet og første gangs høring av planutkastet.   

Innspillsprotokollene vedlegges denne saken.   

 



 

 
Oppdragsnr.: 5144095   Dokumentnr.: 01   Versjon: 05 

Fauske kommune.  Kommuneplanens arealdel  |  Planbeskrivelse 

 
 

n:\514\40\5144095\2 informasjonsflyt\22 ut\fauske kommune\2017-08-29 oversendelse planforslag -kun dokumenter\2017-08-
29 planbeskrivelse. arealplan fauske kommune.docx 

2017-08-29  |  Side 15 av 56 
 

 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer 

 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling, skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes 
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 

Foreliggende Forventninger ble vedtatt ved kgl.res den 12. juni 2015.   

Første del av forventningsdokumentet omhandler gode og effektive planprosesser.   

Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt, og fokuserer på 
et klimavennlig og sikkert samfunn. Det understrekes at vi i årene som kommer må legge vekt på en 
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.  Regional og kommunal planlegging er viktige for å 
begrense energiforbruk og klimagassutslipp.  Et hovedtrekk i næringsutviklingen har i mange år vært 
at primærnæringene og industrien blir mer og mer effektivisert og har nedgang i sysselsettingen.  
Samtidig vokser offentlig sektor og privat tjenesteyting, og disse næringene konsentreres til byene.  

Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.  Her 
er tre elementer sentrale: 

1. Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

2. Levende by- og tettstedsentre 

3. Helse og trivsel 

 Andre overordnede føringer (lover, retningslinjer, planer mv)  

Aktuelle lovverk og forskrifter:  

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
• Lov om veger (vegloven).  
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven)  
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).  
• Lov om kulturminner (kulturminneloven).  
• Lov om jord (jordloven).  
• Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)  
• Lov om reindrift (reindriftsloven)  
• Lov om akvakultur (akvakulturloven).  
• Forskrift om konsekvensutredninger.  
• Forskrift om rammer for vannforvaltningen  
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• Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)  
• Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 

(2012).   

Lokale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer og retningslinjer for arealplanens formålsområder og 
tiltak.  

Regionale føringer - Fylkesplanen  

Fylkesplanen for Nordland 2013 - 2025 med arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for 
kommuneplanarbeidet. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for det lokale planarbeidet så langt 
de er relevante.  

I forhold til Fauske er regional kjøpesenterforskrift (Fylkesplanens kap 7) av spesiell interesse.  

I 2016 opprettet Nordland fylkeskommune «Faglig råd for bypolitikk i Nordland» som utviklet 
«Nordlandsmodellen» for utviklinger av byer og regionsentre. Nordland fylkeskommune utviklet i 2016 
en Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025. Denne ble vedtatt av Fylkestinget i 
desember 2016. Den regionale by- og regionsenterpolitikken legger viktige føringer for de 10 by- og 
regionsentrene i Nordland. Fauske er ett av disse sentra.  

På bakgrunn av den regionale by- og regionsenterpolitikken har Fauske kommune (Kommunestyret, 
mai 2017) tatt initiativ til prosjektet «Ny E6 – Ny by».   

Nasjonale føringer  

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, statlige 
planretningslinjer (De rikspolitiske retningslinjene som er gitt etter den gamle plan- og bygningsloven 
gjelder fortsatt) og ulike rundskriv. Statlige planretningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte 
grunneier, men er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all 
planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling 
etter loven.  

Følgende statlige planretningslinjer/ rikspolitiske retningslinjer (RPR) er relevante for planlegging i 
Fauske kommune:  

• RPR retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
• RPR for samordnet areal- og transportplanlegging  
• RPR for vernede vassdrag  
• Statlige planretningslinjer for universell utforming  
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene  
• Rundskriv T-2/08: Om barn og planlegging  
• Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, vedtatt 27-07-2008  
• Retningslinjer fra NVE nr. 2/2011 - Flom og skredfare i arealplaner.  
• Norge universelt utformet 2025 - Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 

tilgjengelighet 2009-2013  

Følgende stortingsmeldinger ser Fauske kommune som særlig relevante i kommuneplanleggingen:  

• St.m. nr. 16 – ”Folkehelsemeldingen” skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen  
• St.m. nr. 29 (2011-2012) - Om samfunnssikkerhet.  
• St.m. nr. 26 (2006-2007) – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  
• St.m. nr. 23 (2001-2002) - Bedre miljø i by- og tettsteder  
• St.m. nr. 25 (2004-2005) – Om regionalpolitikken  
• St.m. nr. 40 (2002-2003) - Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer  
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• St.m. nr. 16 (2004-2005) - Leve med kulturminner  

Andre viktige dokumenter (listen er ikke uttømmende):  

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: «Veileder – Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen»  

• Fylkesmannen i Nordland: «Strategisk plan for jordvern»  
• Direktorat for kulturminneforvaltning: «Veileder - Kulturminner, kulturmiljøer og landskap» etter 

plan og bygningsloven.  
• Nordland fylkeskommune – Regional plan for klimautfordringene i Nordland.  
• Sametingets planveileder - Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan- og bygningsloven (plandelen)  
• Faglig råd for bærekraftig byutvikling KRD og MD 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• -Utvikling og drift av sentrum T-1463 MD 

 

 Kommuneplanens arealdel 2009-2021.  Situasjonen før denne revisjonen  

Kommuneplanens arealdel for Fauske består i dag av plankart (hovedplan) og 5 delplaner.  
Hovedplanen er datert 14.02.2011 og omfatter plankart over kommunens areal, planbestemmelser og 
tegnforklaring. 

 

Figur 1.  Kommuneplanens arealdel 2009-2021, Fauske kommune.  Hovedplan.  Fauske kommune 2011.   
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 Kommunedelplaner.  Situasjonen før denne revisjonen 

I dagens situasjon er det 5 kommunedelplaner knyttet til hovedplanen:   

Status Navn Dato Merkn 

Kommunedelplan Daja / Jakobsbakken 14.02.2011 Dekker området Daja – Jakobsbakken i 
Sulitjelma.  Plankart med tegnforklaring. 

Kommunedelplan Langvatn 1 14.02.2011 Dekker området Furulund – 
Avilonfyllingen i Sulitjelma 

Kommunedelplan Langvatn 2 14.02.2011 Dekker området Charlotta – Fagerli i 
Sulitjelma 

Kommunedelplan  Fauske sentrum 1 14.02.2011 Dekker Fauske sentrum og områdene 
omkring byen; Finneid, Erikstad, 
Klungset, Stormyra. 

Kommunedelplan Fauske sentrum 2 14.02.2011 Dekker sentrumsområdet i Fauske by. 
 

Kommunedelplanene for Daja/Jakobsbakken og Langvatn 1 og 2 vil i den den reviderte 
kommuneplanen bli innarbeidet i hovedplanen.   

Kommunedelplanen for Fauske sentrum (del 1 og del 2) vil i den reviderte kommuneplanen bli slått 
sammen til en ny kommunedelplan for Fauske sentrum.   
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 Dagens situasjon – kjent kunnskap om 
utviklingstrender i Fauske kommune 

 

 Grunnforhold, topografi, vegetasjon og klima 

 Grunnforhold 

Det er utviklet et eget kvartærgeologisk kart for områdene omkring Fauske.   

Kvartærgeologien innenfor kartbladet er i stor grad preget av siste istid og særlig av isavsmeltingen i 
slutten av siste istid for rundt 10 000 år siden.  De største løsmassemektighetene er konsentrert til det 
store dalføret, Fauskeeidet, mellom Fauske og Seljeåsen i nordøst.  Her finner man mektige 
akkumulasjoner av silt og leire og noen små sorterte sand- og grusavsetninger.  En kan imidlertid 
også finne andre områder med mye løsmasser langs større brerandtrinn, da i form av randmorener, 
stedvis med høyt innhold av sand og grus.  Et tydelig eksempel er Finneidfjordmorenen.  Vi finner 
tykke morenedekker – dette er særlig tydelig i fjellområdene rundt Vassviktindan i nordvest og ved 
Tverrfjellet i nordøst.  Et annet karakteristisk trekk er store områder dekket av tynt forvitringsmatriale i 
områder der berggrunnen består av glimmerskifer og marmor.  Stedvis kan slikt forvitringsdekke være 
opptil 2 m mektig. 

Områdene med marine leirer, som opprinnelig var store sletter, er etter lang tids erosjon blitt kupert og 
oppskåret.  Terrenget er i dag preget av skredkanter og erosjonskanter fra elver, bekkedaler og 
raviner. I Fauskeområdet er dette særlig markert i dalen langs Fauskeeidet nordøst for byområdet og 
ved indre og ytre Klungset nordvest for Fauske sentrum. Her har elve- og bekkeerosjon vært den 
viktigste utløsende årsaken for tidligere leirskred ved at høye skråninger har blitt undergravd og rast 
ut.  I noen soner er den gamle fjordbunnen omdannet til kvikkleire som er ustabil og som kan være 
meget rasfarlig.  

Forekomstene av kvikkleire er en utfordring i og omkring Fauske sentrum. NGI har i 2009 kartlagt 
kvikkleireforekomstene i og omkring Fauske sentrum.  Det er angitt faresoner på plankartet for 
kommunedelplan Fauske sentrum og i kommuneplankartet.   

 Natur /topografi 

Fauske er preget av fjord og fjell. Kommunen ligger på nord- og østsiden av Skjerstadfjorden, som går 
inn i landet ved Saltstraumen sør for Bodø og ender i Saltdalsfjorden i Saltdal. Langs fjorden er 
terrenget preget av lave åser og skog. I vest går dalførene Jordbrudalen og Fauskeeidet fra fjorden og 
nordover. I den østlige delen av kommunen går Sulitjelma-dalføret fra fjorden og østover mot Sverige. 
Dalførene er omgitt av fjell, og i øst stiger fjellene mot svenskegrensen. Høyeste topp er 
Sulitjelmakongen 1907 moh. Her ligger også isbreene Blåmannsisen nord for Sulitjelma-dalføret og 
Sulitjelmabreen helt i øst. Våtmarksområdet Kvitblikkvatn/ Vallvatnet (Fauskeeidet naturreservat) er 
fredet på grunn av sitt rike fugleliv. Det er to nasjonalparker i kommunen; Sjunkhatten/Misten 
nasjonalpark i Øvre Valnesfjord og Junkerdalen nasjonalpark i Sulitjelma. 
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Arealtype Areal i prosent Areal i dekar 

Jordbruksareal 2 20 000 

Produktiv skog 14 198 000 

Ferskvann 8 93 000 

Annen utmark 63 735 000 

Breområder 13 162 000 

Fauske kommune total 100 1 208 000 
Figur 2.  Arealoversikt.  Fauske kommune.   

 

 Vegetasjon 

Produktive skogarealer utgjør ca.198 000 dekar, av dette utgjør økonomisk drivbart barskogarealer 
ca.35 000 dekar.  

 

 

Figur 3.  Jord- og skogbruksressurser i Fauske kommune.   Kilde: NIBIO – Kilden.no 

 

 Klima 

Klimaet i Fauske er kystklima med kjølige og nedbørsrike somre og milde vintre, og med store 
variasjoner i nedbørsmengden. Årlig normalnedbør for Fauske er 1040 mm og for Sulitjelma 1065 
mm.  Årsmiddeltemperaturen ligger på for Fauske 3,8 grader og for Sulitjelma 3,0 grader. I Fauske 
sentrum er middeltemperaturen mai – september 10,1 grader.  

Framherskende vindretning i Salten og i Fauske er øst.  I dalførene øst i kommunen og i Sulitjelma vil 
en på grunn av terrengforholdene oppleve fallvind som stedvis forsterker den generelle vinden.  Vi 
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illustrerer vindforholdene med en vindrose fra Bodø.  Bodø er den mest nærliggende værstasjon som 
gir grunnlag for å vise slike data:   

  

Figur 4.  Vindrose for Bodø. Frekvensfordeling av vind.  Denne frekvensfordelingen vil også være representativ 

for store deler av Salten og Fauske.  Kilde: e-klima 

 

 Utviklingstrender i Fauske kommune generelt  

 Folkehelse  

Kommunens visjon er «Folkehelsekommunen hvor alle trives».   Dette er fastlagt i kommuneplanens 
samfunnsdel – Fauske kommune 2025.   

Det strategiske fokus i folkehelsearbeidet er barn/unge, foreldre/foresatte og eldre, samt samhandling 
og samfunnsutvikling. 

Folkehelsearbeidet er den samlede innsatsen for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder 
befolkningens helse. Det er et livsviktig lagarbeid og alle skal bidra. Med alle menes både offentlig, 
privat og frivillig sektor. Et godt folkehelsearbeid krever innsats på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivå, gjennom strukturelle og befolkningsrettede tiltak. 

Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet på alle enheter og forankres 
både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.  

Bo- og nærmiljø er sentrale aktører i forming av et godt oppvekstmiljø, noe som er av stor betydning 
for helseutviklingen til barn og unge.   

I denne planen er det laget temakart for gang og sykkelveier.  

Det er utarbeidet en oversikt over folkehelsetilstanden i Fauske kommune.  Denne oversikten er 
tilgjengelig på kommunens hjemmesider:  

http://www.fauske.kommune.no/folkehelseprofil.373265.no.html 

 

http://www.fauske.kommune.no/folkehelseprofil.373265.no.html
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 Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen gjennom de senere årene viser at Fauske kommune har et stabilt innbyggertall 
på ca 9.500 - 9.600 innbyggere.  Innbyggertallet er i svak vekst. I 2017 vokste innbyggertallet til 9.729.  

Folketilveksten i Fauske er basert på netto tilflytting – og da spesielt på tilflytting av utenlandske 
statsborgere. Dette har betydning for hvordan næringslivet kan utvikles framover.  Innvandrere kan 
bidra med ny kompetanse og nye bedrifter.  Kommunens raushet og evne til å skape vekst i et 
mangfoldig samfunn og inkludere nye perspektiv, blir viktige spørsmål i utvikling av kommunen. 

 

Tabell 1.  Befolkningsutvikling i Fauske kommune 2008-2017 sammenlignet med andre by- og tettstedskommuner 
i Nordland, Nordland fylke og landet.  Kilde: SSB.  Bearbeidet av Norconsult AS.    

 

Befolkningsprognosen viser at Fauske – i likhet med flere andre byer, må forvente en sterk økning i 
antall personer i aldersgruppen 80-89 år fra ca år 2022 (figur 5)  

 

 

Figur 5  Befolkningsprognose 2018-2035. Fauske kommune.  Kilde: SSB. Bearbeidet av Norconsult AS  Se også 

tabell 2.   

Folkemengde 1. jan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring Endring %

1804 Bodø 46 049 46 495 47 282 47 847 48 422 49 203 49 731 50 185 50 488 51 022 4 973 10,8
1805 Narvik 18 384 18 348 18 402 18 380 18 473 18 509 18 705 18 853 18 787 18 756 372 2,0
1813 Brønnøy 7 535 7 597 7 666 7 719 7 778 7 859 7 897 7 934 7 962 7 956 421 5,6
1820 Alstahaug 7 207 7 208 7 196 7 296 7 372 7 361 7 394 7 454 7 437 7 428 221 3,1
1824 Vefsn 13 424 13 342 13 388 13 307 13 258 13 252 13 286 13 352 13 427 13 465 41 0,3
1833 Rana 25 092 25 281 25 282 25 499 25 652 25 752 25 943 26 078 26 039 26 101 1 009 4,0
1841 Fauske 9 480 9 477 9 552 9 533 9 513 9 513 9 556 9 622 9 604 9 729 249 2,6
1860 Vestvågøy 10 710 10 706 10 674 10 780 10 848 10 870 10 997 11 140 11 198 11 249 539 5,0
1865 Vågan 8 933 8 976 9 023 9 023 9 086 9 207 9 223 9 285 9 350 9 444 511 5,7
1870 Sortland 9 678 9 732 9 819 9 856 9 983 10 082 10 129 10 166 10 214 10 378 700 7,2
Sum 10 byer 156 492 157 162 158 284 159 240 160 385 161 608 162 861 164 069 164 506 165 528 9 036 5,8
18 Nordland 234 996 235 380 236 271 237 280 238 320 239 611 240 877 241 682 241 906 242 866 7 870 3,3
Landet 4 737 171 4 799 252 4 858 199 4 920 305 4 985 870 5 051 275 5 109 056 5 165 802 5 213 985 5 258 317 521 146 11,0
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Befolkningsprognosen (figur 5 og tabell 2) viser 
at folketallet i Fauske kommune må forventes 
å ligge omkring 9.600 i perioden fram til år 
2035.  Ut fra denne prognosen vil Fauske ha 
9.572 innbyggere i år 2035.   

De viktigste endringene som kommer fram av 
denne prognosen er;  

• Aldersgruppen 80-89 år vil få den 
sterkeste veksten med hele 86% i 
perioden. Denne veksten vil starte ca 
år 2022.   

• Aldersgruppen 90+ (over 90 år) vil 
også få en sterk vekst etter ca år 2028 
med ca 68%.   

• Vi ser også av befolkningsprognosen 
at Fauske må forvente en klar 
nedgang i aldersgruppene 13-15 år (-
13%) og 16-19 år (-23%) dersom 
utviklingen følger nåværende trend.   

• Antall yrkesaktive i aldersgruppene 20-
44 år og 45-66 år vil gå ned med ca 
415 personer.   

«Eldrebølgen» har sammenheng med de store 
barnekullene i årene like etter siste krig, og at 
denne etterkrigsgenerasjonen i stor grad er en 
urban generasjon som har slått seg ned i byer 
og tettsteder.  Erfaringsmessig er det lav 
flyttefrekvens blant den eldste delen av 
befolkningen.  Vi må derfor ta høyde for at ca 
10% av befolkningen vil være over 80 år, og at 
ca 25% av befolkningen vil være pensjonister i 
år 2035. 

Vi understreker at dette er en prognose som er 
basert på en sannsynlig utviklingsbane dersom 
det ikke inntreffer betydelige endringer i 
rammebetingelsene i årene som kommer. 
Endringer kan påvirke prognosen både 
negativt og positivt.   

   

Tabell 2.  Aldersfordelt befolkningsutvikling i Fauske 

2018-2035.  Kilde; SSB 11168.  
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 Landskap, naturressurser, miljø og friluftsliv  

LNFR – områder (”grønne” arealer), biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø, inkludert samiske 
interesseområder, jakt og fiske, bruk av viltfondsmidlene, kommunal avløpsplan og behandling av 
avfall anses ivaretatt i stor grad i gjeldende plan fra 2011, men med unntak av disse områdene:  

Bruks- og vernehensyn i strandsonen  

Gjennom planprosessen er det i større grad vurdert utbygging og arealformål med utgangspunkt i 
lokale forhold, og hvilke behov og vern som skal legges til grunn for allmennhetens bruk av områdene 
til rekreasjon mv.  

Friluftslivsinteresser 

Kartlegging av friluftsområder ble iverksatt som et prosjekt i regi av Salten friluftsråd.  Kartleggingen er 
gjennomført i samråd med lokale og regionale myndigheter.  

Kommunen ønsker en sterk og tydelig satsning på området, bl.a. fordi friluftsliv i ulike former har en 
viktig funksjon i et folkehelseperspektiv. Friluftsområder som ligger i gjeldende plan fra 2011 
videreføres, men for Klungsetmarka og Finneidfjell legges det inn hensynsone som viser de viktigste 
friluftslivsområdene for Fauske sentrum.   

Vann, vassdrag og energianlegg 

I gjeldende plan fra 2011 er flom og annen fare knyttet til vassdrag vurdert, og ny gjennomgang er 
foretatt i forhold til de enkelte innkomne innspill.   

Kommunestyret vedtok i 2009 en egen klima og energiplan i tråd med den da gjeldende 
kommuneplanens intensjoner. 

Næringsvirksomhet  

Mulighetsområder for økt næringsvirksomhet:  

I styringsdokumentet (samfunnsdelen) for perioden 2011-2025 er strategien i planen å legge 
grunnlaget for utvikling av et sterkt sentrum samt regionalt handelsknutepunkt. I tillegg er et sterkt 
framtidig logistikk-knutepunkt et prioritert område. I Sulitjelma er det igangsatt arbeid for gjenåpning av 
gruvedrift (områdeplan er utarbeidet).  Sulitjelma utvikles som et regionalt senter med 
fritidsbebyggelse og reiseliv knyttet til høyfjell.  

I planen fra 2011 er det nevnt muligheter innen utvikling av tradisjonelle landbruksnæringer samt 
tilleggsnæringer som:  

• Tradisjonelt jord- og skogbruk, lokal matforedling, småkraft, trebaserte næringer,  
• bioenergi, kulturlandskap, oppdrett, fisk - og fiskeforedling, handel – og servicetilbud, reiseliv, 

industri, kompetansevirksomheter og kulturbasert næringsutvikling.  

Landbruk  

Landbrukets betydning for bosetting er ivaretatt i gjeldende plan fra 2011.  Det er i rulleringen av 
arealplanen valgt en streng vurdering av å utnytte dyrkbar mark til andre formål enn jordbruk. 

Råstoffutvinning (masseuttak)  

Områder til råstoffutvinning er i hovedsak knyttet til utvinning av mineralressurser.  Dette er i stor grad 
ivaretatt i gjeldende plan fra 2011.  

I det nasjonale prøveprosjektet «Arealfesting og verdisetting av mineralressurser i Nordland» i regi av 
Norges geologiske undersøkelse NGU er Fauske valgt ut som eneste kommune som en del av dette 
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prosjektet.  Det er laget eget temakart for kartlegging av grus, pukk og mineraler i kommunen. Kartet 
er laget av NGU (Norges geologiske undersøkelse).  

Skysselvika er det viktigste masseuttaket for grus i Fauske kommune. Fauske kommune, driftsteknisk 
utvalg gjorde den 24.04.2002 (sak DT-015/02) vedtak om å forlenge driften av masseuttaket fram til 
2019. Vedtaket er lagt inn i bestemmelsene for reguleringsplanen.   

I Løvgavlen er det masseuttak for dolomitt/marmor. På Sjønstå og på Moen er sporadisk uttak av 
grus. Dette blir lagt inn i planen som område for råstoffutvinning. Moen må få utarbeidet godkjent 
reguleringsplan før drift kan igangsettes.  Det er også en grusforekomst på Leivsethøgda.  Leivset og 
forekomsten på Moen er de viktigste med hensyn til framtidig utvinning av grus og pukk. NGU vil 
gjennomføre en kartlegging av disse to forekomstene. 

Glimmergneisen på Memaurstad er klassifisert som godt egnet til pukkproduksjon og av lokal 
betydning for Fauske kommune.  Kvaliteten her vil kunne dekke behovet fr en stor del av veinettet. 
Denne forekomsten bør avklares før evt. utbygging.  

Fiskeri og havbruk  

Bruk og vern av sjøarealene rulleres i neste periode i samarbeid med Bodø og Saltdal kommune. 
Felles planlegging for Skjerstadfjorden gjennomføres for å få til en mest mulig helhetlig forvaltning av 
disse arealene. Innspillene vedrørende sjøarealene blir tatt med over til denne planprosessen.   

 

 Utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder med 
dyrkbar jord  

Tabell 3 gir en oversikt over nye utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder 
med dyrkbar jord.  Oversikten viser også arealer som i tidligere plan var avsatt til utbyggingsformål, 
men som i denne planen er avsatt til landbruksformål.    
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Tabell 3. Oversikt over nye utbyggingsformål som berører eksisterende eller potensielle områder med dyrkbar 
jord (gul farge).  Oversikten viser også arealer som omreguleres fra utbyggingsformål til LL-områder (grønn 
farge).   

 

Oversikten i tabell 3 viser at ca 1.132 daa reguleres til utbyggingsformål mens ca 670 daa tilbakeføres 
til LNFR-areal (LL-områder).   

Av arealer til utbyggingsformål vurderer vi ca 120 daa som dyrkbar jord (høgbonitet skog).  En del av 
dette arealet ligger brattlendt og tungt tilgjengelig og vil derfor ha begrenset verdi som jordbruksland.  
En del av dette arealet er i dag disponert til skogdyrking.   

Det forventes at arealene avsatt til nye utbyggingsformål bare i begrenset grad utbygges i løpet av 
planperioden.  Dette på grunn av at Fauske kommune har en relativt god tilgang på tomter og arealer 
til boligformål.  De største arealene i tabell 3 er dessuten avsatt til spredt utbygging.   

 

 Helse 

Drikkevannsforsyning:  

• Dette er ivaretatt i planen fra 2011  
• I denne revisjonen er to nedslagsfelt for drikkevann tatt ut da de ikke lenger benyttes til dette 

formålet. Nedslagsfelt for drikkevann i bruk er tatt inn på plankartet.  

Utbyggingsformål i sentrum

Nytt formål Omreg fra Størrelse (m2) Hvor (ca.)
Arealressurs  som omdisponeres i hht 
NIBIO Bonitetskart Ar5.  Merknader

B32_F LNF-A 1 914,6 Finneid Høgbonitet skog / uproduktiv skog. 
B34_F LNF-B 15 265,0 Term.veien øst Høgbonitet skog / fulldyrka jord

BKB04_F LNF-A 5 260,1 Skogholt/Farvik Høgbonitet skog
BN06_F (del av) LNF-B 1 608,3 Søbbesva Høgbonitet skog / bebygd areal

BGU3_F LNF-A 2 511,9 Lund kirkegård Uproduktiv skog / bebygd areal

o_SF1_F LNF-B 1 459,6 Søbbesva Høybonitets skog
o_SV9_F LNF-A 2 633,4 Lund Åpen fastmark / fulldyrka jord

H710_1F (båndlegging) LNF-A 102 327,9 v. Nødetatene Myr / høgbonitet skog / lavbonitet skog Midlertidig båndlegging (4 år)
Delsum 132 980,7

Utbyggingsformål i hovedplan
H710_F (båndlegging) LNF-A 738 309,1 Nord for Fauske sentrum Myr / høybonitet skog Midlertidig båndlegging (4 år)
B57_F LNF-A 6 349,2 Sulitjelma sentrum Åpen jorddekt fastmark
B58_F LNF-A 2 292,1 Strømsnes sentrum Bebygd område / åpen jorddekt fastmark
B59_F LNF-A 7 963,1 Strømsnes sentrum Høybonitet skog
BRU4_F LNF-A 41 871,3 Nervatnet Åpen jorddekt fastmark / uproduktiv skog
SBT1_F Samferdsel/LNF-A 39 391,4 Strømsnes sentrum Åpen jorddekt fastmark
LSB13_F LNF-A 75 409,9 Venset Fulldyrka jord.  Høgbonitet skog Bestemmelse: 3 boenheter LSB01/13
LSF_16_F LNF-A 88 115,5 Stokkviknakken Høgbonotet skog / middelsbonitet skog. Bestemmelse: 2 hytter
Delsum 999 701,6
Sum total utbyggingsformål 1 132 682,3

Nye LL-områder i sentrum: 
LL22_F LNF-E 6 430,3 Klungsetvika Høgbonitet skog Omreg. fra spredt industri
LL23_F Industri 2 787,5 Søbbesva Myr / lavbonitet skog
LL24_F Industri 24 017,9 Søbbesva Lavbonitet skog / høybonitet skog
Delsum 33 235,8

Nye LL-områder i hovedplan: 
LL_25F GS1 11 973,7 Jodal Middels høy bonitet / uproduktiv skog Omreg. fra massedeponi
LL_26F T1 47 902,2 Øvre Valnesfjord Høybonitets skog / Middels høy bonitet Fra turistformål til landbruk
LL_27F LNF-C12 573 394,7 Stokkviknakken Myr / lav og middels bonitets skog Omreg. fra spredt fritidsbebyggelse
Delsum 633 270,6
Sum total ny LL-områder 666 506,4
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 Kulturminnevern 

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  

”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  

jf. § 8 første ledd:  

”Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 

nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til 
vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest 
mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til 
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 

Av kjente kulturminner er Sjønstå gård, Røvika ungdomssenter og Sulitjelmaveien (strekningen 
Sjønstå bru - Avillonfyllingen) fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, mens Klungset leir er 
nylig gitt fredningsstatus. Et stabbur på Eivindgård Erikstad og et stabbur på Haug i Valnesfjord er 
automatisk fredet. Sulitjelma kirke er listeført av Riksantikvaren som særlig verdifull kirke.  

Kulturmiljøet Jakobsbakken er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan, og det samme gjelder 
noen bygninger og miljøer i Fauske sentrum, bl.a. Teletunet og Fauske bygdemuseum. Kommunen 
sitter ikke inne med oversikt over alle bygninger, bygningsmiljøer eller andre typer kulturminner fra 
nyere tid som pr. i dag er vernet gjennom plan-og bygningsloven.  

Sulitjelma har særlig mange viktige kulturminner og kulturmiljøer som ikke er underlagt et særskilt 
vern. Etter Riksantikvarens besøk i Sulitjelma sommeren 2016 er det igangsatt arbeid med å utarbeide 
en verneplan for Sulitjelma.  Fauske kommunestyre har i mai 2017 vurdert et midlertidig bygge- og 
delingsforbud i området Finneid-Sulitjelma-Svenskegrensen som et ledd i arbeidet med denne planen.  
Fauske kommune ser på kulturminneplanen i Sulitjelma som en oppstart på en planprosess som vil 
resultere i en kulturminneplan som omfatter hele kommunen.   

Viktige kulturmiljø er ivaretatt som hensynssoner i kommuneplanen (Bestemmelsene § 7.2.2.);  

• Fangeleir Kjeldås 
• Sulitjelma kirke 
• Sulitjelma gruver 
• Kulturmiljø Alvenesheia 

Videre er en del områder båndlagt etter lov om kulturminner (Bestemmelsene § 7.3.3.):  

• Klungset leir 
• Sjønstå gård 
• Fv830 Sulitjelmaveien (Forskriftsfredet etter §22 i Kulturminneloven) 
• Røvika ungdomssenter 
• To automatisk fredede kulturminner (gravhauger) på Alvenesheia 

 Barn og unges oppvekstmiljø  

I hovedsak er dette område ivaretatt i planen fra 2011.  For nye områder skal barn og unges 
oppvekstmiljø tas med i vurderingen, og barn og unges representant i plan og byggesaker skal 
involveres.  
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 Tilgjengelighet for alle (Universell utforming)  

Universell utforming er uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. Ved å legge universell utforming til 
grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt 
funksjonsevne. For nye områder åpne for allmenheten skal tilgjengelighet for alle tas med i 
vurderingen, jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven) § 15. Råd for likestilling av funksjonshemmede skal involveres i plan- og 
byggesaker der området berøres. I alle reguleringsplansaker blir rådet involvert.  

 Samferdsel  

I hovedsak er dette område ivaretatt i planen 2011. For nye utbyggingsområder skal avkjørselsforhold 
og trafikksikkerhet underlegges nærmere vurderinger. Kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan 
som skal rulleres i 2016.  

 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  

Dette temaet er ivaretatt i planene fra 2011. For nye utbyggingsområder skal temaet vurderes. I 
planen er området styrket ved at man i større grad har benyttet seg av tilgjengelige opplysninger. 
Blant annet har man tatt høyde for flomrisiko ved å sette en nedre byggegrense mot sjøen. Videre er 
skredfarlige områder (kvikkleire) angitt med hensynssoner.  Vi viser for øvrig til kap 6.3.   

 Infrastruktur og transport  

Infrastruktur for transport består pr.31.12.14  av 122,5  km kommunale veier , 49,5 km fylkesveier, 25 
km E6, 21 km  riksveger og i tillegg 233 km private veier.  

Det er etablert kaianlegg på Finneid og moloanlegg på Venset.  Kaianlegget på Finneid trenger 
rehabilitering. 

Det er daglig kollektivtilbud innad i kommunen og ut til nærmeste destinasjoner for videre transport ut 
av regionen.  Storflyplass ligger i Bodø 52 km fra Fauske.  Fauske er den nordligste stasjonen på 
Nordlandsbanen som har sitt endepunkt i Bodø.   

Toget Saltenpendelen Rognan -Fauske- Bodø er meget viktig for persontransport for å styrke Salten 
som en bo- og arbeidsregion.  Styrking av Saltenpendelen må fortsette med flere avganger og 
etablering av flere krysningsspor. I denne rulleringen er det lagt inn område for krysningsspor ved 
Valnesfjord stasjon.  

Buss er også viktig for kollektivtransporten.  Fauske har flere avganger innad i kommunen og til alle 
nabokommunene.  I tillegg er det buss nordover som forlengelse av Nordlandsbanen. I dag er det en 
dårlig løsning vedrørende bussterminal / holdeplass for buss i Fauske sentrum. Dette tas med i 
handlingsprogrammet til ny kommunedelplan for sentrum. 

Veien mellom Fauske og Bodø er blitt oppgradert og forkortet gjennom tunnel Røvik/Strømsnes og ny 
bru på Tverlandet.  Dette arbeidet fortsetter med oppgradering av strekninga Sandvika – Sagelva og 
Bypakke Bodø.  

Terminalområdet ved Fauske stasjon er blitt enda viktigere bl.a. etter at containerskipet TeGe ble lagt 
ned og mye av dette godset blir nå omlastet på terminalen på Fauske. Denne økningen har ført til at 
lasteområdet er blitt for lite. Området kan utvides og veier som er regulert kan flyttes.  På sikt må det 
kanskje sees på andre steder terminalen kan etableres. Samtidig bør det sees på sidespor jernbane til 
Sørfold for kunne få tilgang til dypvannskai.  
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 Boligutvikling i Fauske.  Stipulert boligbehov 

Tabellen under (tabell 2) viser en oversikt over boligutviklingen i Fauske kommune i perioden 2001 til 
juni 2015.  Tallmaterialet for 2015 er derved ufullstendig.    

Tabellen viser antallet bygninger i øverste halvdel og antallet boenheter i nederste halvdel.  Ulikheten 
framkommer ved at enkelte bygninger omfatter flere boenheter / leiligheter.    

Vi ser av tabellen at antallet nye bygninger for boligformål øker i snitt med ca 13 pr år.  Antallet nye 
boenheter øker i snitt med ca 25 pr år.   

 

 

Tabell 4.  Utvikling av nye bygninger og nye boenheter i Fauske kommune i perioden 2001 til juni 2015.  Kilde: 

Fauske kommune.   

 

En framskriving av disse tallene fra 2016 til 2019 tilsvarer at det må nybygges ca 100 boenheter i 
Fauske i denne 4-årsperioden – ut fra et gjennomsnitt på 25 pr år.   Dette forutsetter at 
befolkningsutviklingen i Fauske følger omtrent samme trend (j.fr. kap 5.2.2.) 

Tabellen under viser stipulert et beregnet boligbehov etter husholdningstyper.   Det er ulike behov for 
boliger på ulike stadier i livsløpet.  I Fauske må man ta høyde for at antallet eldre (kap 5.2.2.) vil øke 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 9 9 14 6 7

Enebolig m/sokkelleilighet 3 3

2-leilighetshus 2 4 1 5 1

3-Leilighetshus 1 3 6

4-Leilighetshus 1 1 2 4 2 2

6-Leilighetshus 1 1 1

7-Leilighetshus 1

8-Leilighetshus 1 1 1 1 1 1 1

9-Leilighetshus

10-Leilighetshus 1 1

12-Leilighetshus 1 1 1

Flerleilighetshus(10 leiligheter) 2

Omsorgsboliger/leiligheter 1 1

Sum bygninger 15 10 14 14 19 10 8 9 9 12 21 15 24 9 8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eneboliger 11 10 11 11 13 8 7 7 6 7 9 9 14 6 7

Enebolig m/sokkelleilighet 3 6

2-leilighetshus 4 4 2 10 2

3-Leilighetshus 3 3 6

4-Leilighetshus 4 8 8 16 8 2

5-Leilighetshus

6-Leilighetshus 6 6 6

7-Leilighetshus 7

8-Leilighetshus 8 8 8 8 8 8 8

10-Leilighetshus 10 10

12-Leilighetshus 12 12 12

Flerleilighetshus(10 leiligheter) 2

Omsorgsboliger/leiligheter 4 4

sum enheter 20 10 13 23 31 27 10 17 26 31 53 30 40 26 15

sum 372

Gjennomsnitt 25 boenheter pr. år 



 

 
Oppdragsnr.: 5144095   Dokumentnr.: 01   Versjon: 05 

Fauske kommune.  Kommuneplanens arealdel  |  Planbeskrivelse 

 
 

n:\514\40\5144095\2 informasjonsflyt\22 ut\fauske kommune\2017-08-29 oversendelse planforslag -kun dokumenter\2017-08-
29 planbeskrivelse. arealplan fauske kommune.docx 

2017-08-29  |  Side 31 av 56 
 

sterkt etter ca år 2023, og dette vil øke etterspørselen etter sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for 
eldre.    

 

 

Tabell 5.  Stipulert boligbehov etter husholdningstype.  Kilde SSB/Panda.   

 

 Avsatte tomter til boligformål i Fauske 

Tabellen under gir en oversikt over tomter avsatt til boligformål i Fauske kommune.  Det er avsatt 
tomter og areal til i alt 828 boliger.  Sett i forhold til behovet, er det derved ikke mangel på boligtomter i 
Fauske kommune.   

 

Tabell 6.  Avsatt areal til tomteformål i Fauske kommune, pr 2016.  Kilde: Fauske kommune.   

 

Oversikt avsatt areal til bolig
Formål /status Eierstatus regplan regplan regplan kommune sum

leiligheter ant tomter antal daa plan ant boliger 

Fauske sentrum/Finneid

1 Øvre Hauan /skjåheia 

2 antall tomter Fauske kommune 45

3 avsatt område Fauske kommune 44,5

4 Endre formål skole/banehage til bolig Fauske kommune 52,5

5 Langs Holtanveien Fauske kommune 100

6 Rundt Finneid skole Privat 62

7 Fauske østre inner-Fauske Privat 96

8 Sentrum Kristensen tomta Dahl 19

Sum Fauske sentrum 19 203 97 100 419

Valnesfjord 

9 Furnes Privat 96 226

10 Furnes Fauske kommune 14

11 Strømsnes Private utbyggere 20

12 Hageneshaugen Privat 13

13 Gamle skolen Fauske kommune 

14 Kosmo Privat 14

sum Valnesfjord 20 137 0 226 383

Sulitjelma 

15 Sandnes Statsskog 20

16 Fagerlia Statsskog 6

17 Bursi Statsskog

Sum Sulitjelma 26 26

Sum totalt 39 340 97 352 828



 

 
Oppdragsnr.: 5144095   Dokumentnr.: 01   Versjon: 05 

Fauske kommune.  Kommuneplanens arealdel  |  Planbeskrivelse 

 
 

n:\514\40\5144095\2 informasjonsflyt\22 ut\fauske kommune\2017-08-29 oversendelse planforslag -kun dokumenter\2017-08-
29 planbeskrivelse. arealplan fauske kommune.docx 

2017-08-29  |  Side 32 av 56 
 

 Hybelbehov i Fauske 

Det kommer i overkant av 100 hybelboere til Fauske hvert år for å studere ved Fauske vgs.  Av disse 
er det hvert år ca. 15 som ikke har fått seg bosted til skolestart.  Ca 8 elever av disse igjen må bo på 
provisoriske løsningene gjennom hele skoleåret. I tillegg er det et antall elever som takker nei til 
skoleplass fordi de ikke får seg plass å bo. Miljøtjenesten ved skolen er i kontakt med kanskje 5 av 
disse, men en må regne med at antallet er noe høyere.  

I tillegg er enkelte av de hyblene som leies ut på det private markedet av en slik standard at elever 
mistrives og enkelte avslutter skolegang pga. dårlige boforhold. 

Ut ifra dette er minimumsbehovet ca. 15 boenheter for å avhjelpe selve mangelen på bolig, men selve 
behovet for flere/bedre boliger er noe høyere - kanskje så mye som 25-30. 

Det helt optimale hadde vært å få bygd et internat med tilsyn som et samarbeid mellom kommune og 
fylket.  Bygging av hybelhus til ca. 25-30 elever være med på å løse en del av den 
hybelproblematikken som er på Fauske. 

 

 Utviklingstrender i sentrum 

Det er utarbeidet flere rapporter som viser aktuelle problemstillinger for en fortsatt utvikling i sentrum 
(kap 2.4.):   

• Handelsanalyse 
• Sentrumsutvikling i forhold til omlegging av E6 og Rv80 rundt Fauske sentrum 
• Strategiplan for Fauske sentrum.  Fauske – marmorbyen.   

 

 Sentrumsutvikling og handel 

Handelen i sentrum av byene utfordres generelt av flere faktorer – i første rekke av etablering av 
kjøpesentre umiddelbart utenfor sentrum, av netthandel, av parkeringsforhold/adkomst og av at 
butikklokaler i sentrum over tid er blitt uhensiktsmessige i forhold til dagens kundekrav.  

Fauske er et viktig handelssenter for et omland som er langt større enn Fauske kommune. 
Handelsnæringen er en av de aller viktigste sysselsettingsfaktorene i kommunen. Omsetningen av 
dagligvarer pr capita ligger langt over landsgjennomsnittet.  

Varehandelen i Fauske preges i dag av et stort kjøpesenter i sentrum i byen, en handelspark på 
Krokdalsmyra like utenfor sentrum og at mange butikker i sentrum står tomme.  

Nyetableringer innen handelsnæringen fører alt vesentlig til at handel forskyves innad i Fauske. 
Prognostisert befolkningsvekst i Fauske fram mot år 2030 er så liten at vi ikke forventer en vesentlig 
økning i behovet for nytt handelsareal som følge av befolkningsveksten.  

Handelsanalysen som er utarbeidet viser utvikling og årsaksforhold vedrørende handel i Fauske. 

I scenario B - som er det scenariet Fauske kommune legger til grunn – tas det utgangspunkt i at 
Fauske kommune opprettholder sin posisjon i regionen innen varegruppene dagligvarer og 
utvalgsvarer, og opplever vekst innen de plasskrevende varegruppene som biler, båter og byggevarer 
-  dette som følge av sterk befolkningsvekst i Bodø og økte tomtepriser i Bodø.  Det legges til grunn at  
Fauske «tar» 5% av handelsveksten innen plasskrevende varegrupper fra Bodø.  Vi legger også til 
grunn at økt netthandel kan representere en fordel for Fauske som logistikk-knutepunkt (økt behov for 
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lager, service, distribusjon mv).  Ut fra dette vil Fauske ha behov for nytt handelsaresal på ca 
15.000m2.    

 

Tabell 7. Antatt arealbehov for nytt handelsareal i Fauske.  Kilde: Handelsanalyse for Fauske.  Norconsult 2015.   

 

Handelen økte i Fauske da handelsparken åpnet.  Handelen i sentrum ble noe redusert, men ikke så 
mye som økningen på Krokdalsmyra.  En videre utbygging på Krokdalsmyra uten begrensninger vil 
redusere handelen i sentrum.  Dette må vurderes i sammenheng med regional planbestemmelse 
(Fylkesplanens kap 7).  

Fauske kommune vil i revidert arealplan – kommunedelplan for Fauske sentrum – fastsette to 
sentrumssoner (Sone A og sone B).  I Terminalveien øst kan det etableres større enheter for 
forretningsformål, lager, handel med plasskrevende varer, lager mv.  Det vises i denne sammenheng 
til bestemmelsenes § 2.1.2.   

Planen har også tiltak om boligfortetting i sentrum av Fauske og Valnesfjord for sikre bærekraftig 
utvikling.  

Fortetting må ha som mål at tettere byer ikke oppleves som trange og konfliktfylte, men som nære og 
tilgjengelige.  Høy utnyttelsesgrad gir ikke automatisk god bykvalitet og høyhus fører ikke i seg selv til 
et urbant liv.  Det er hvordan vi disponerer arealet mellom bygningene som er viktigst.  Det er for 
eksempel stor forskjell på om gater er dominert av biler eller av fotgjengere, om bygårdenes 
førsteetasjer har butikker eller parkeringskjellere.  Kvaliteter som tilgjengelighet til et mangfold av 
goder, nærhandel, grønn rekreasjon, arbeidsplasser, utdanning, uteliv og kulturtilbud, skal være typisk 
for byen. 

Derfor må Fauske legge vekt på:  

• omlegging av E6 utenfor Fauske 
• miljøskapende tiltak med grønne områder, sosiale møteplasser  
• gode kollektivløsninger  
• gang og sykkelveier (eget temakart)  

For å legge til rette for flere boliger, må det søkes gode løsninger for parkeringsplasser og 
oppholdsareal, og byggehøyde og tomteutnyttelse må vurderes.  Dette er tatt med i 
planbestemmelsene. 
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 Beskrivelse av planforslaget.  Revidert 
arealplan for Fauske kommune.   

 

 Oversikt 

Kommuneplanens arealdel - Revidert arealplan for Fauske består av:   

 Juridisk bindende dokumenter:   

• Kommuneplankart for land- og sjøarealer i Fauske kommune  
• Kommunedelplankart for Fauske sentrum  
• Planbestemmelser knyttet til arealplankartene med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-7 

siste ledd.   

 Andre dokumenter: 

• Planbeskrivelse (dette dokumentet) 
• Innspillsprotokoll  
• Strategiplan Fauske Sentrum – Marmorbyen Fauske (Norconsult, 11. mars 2016) 
• Handelsanalyse, Fauske Sentrum (Norconsult, 14. januar 2015).  
• Analyse: Omlegging av E6 rundt Fauske.  Samfunnsmessige konsekvenser (Norconsult 22. 

mai 2014) 
• Hovednett for sykkel i Fauske – planbeskrivelse (Statens vegvesen 19. august 2015).   
• Vestmyra skole.  Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak.  Fauske øst.  Fauske vest.  

Forslag til tiltak og videre arbeid.  (Norconsult 7. januar 2015) 

 Temakart 

• Tematisk kommuneplankart – kartlegging av pukk-, grus- og mineralforekomster 
• Tematisk kommuneplankart – Gang og sykkelveier i Fauske.   
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 Kommuneplankart for land- og sjøarealer i Fauske kommune 

 Revidert kommuneplan for Fauske kommune.  Kommuneplankart.   

Figuren under viser hoveddesign av revidert kommuneplankart for Fauske.  

 

  

Figur 6.  Revidert kommuneplankart for Fauske.  Ny layout.   
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 Kommunedelplankart for Fauske sentrum 

Ny kommunedelplan for Fauske sentrum omfatter i hovedtrekk det samme området som eksisterende 
Kommunedelplan Fauske sentrum 1.  

 

 

Figur 7.  Revidert kommuneplankart.  Kommunedelplan Fauske sentrum.  Ny layout.  

 

Sentrumssoner A, B, C og D 

Sentrumssone A er bykjernen / kvadraturen i Fauske.  Sentrumssone A er en sentrumssone i hht 
Regional planbestemmelse – j.fr. Fylkesplanens kap 7.   

Sentrumssone B omfatter boligområdene nord for sentrumssone A.  Sentrumssone B er ikke en 
sentrumssone i hht Regional planbestemmelse.  (fig 8).   

Sentrumssone C: De områdene som dekkes av Kommunedelplan Fauske sentrum og som ikke 
dekkes av sentrumssone A og sentrumssone B, kalles sentrumssone C.   

Sentrumssone D: Det etableres en egen sentrumssone D i Strømsnes i Valnesfjord.    
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Figur 8.  Sentrumssoner A og B i Fauske.   
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Figur 9.  Soneavgrensning sone D.  Strømsnes i Valnesfjord.    

 

 Områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma 

Det er utarbeidet en områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma.  Denne 
områdereguleringsplanen ble vedtatt godkjent av Fauske kommunestyre den 29. september 2016 som 
sak 149/16. Det forelå ingen innsigelser fra statlige / regionale myndigheter til denne planen, og 
områdereguleringsplanen er derved rettsgyldig.  

Denne områdereguleringsplanen er omfattende og er behandlet parallelt med kommuneplanens 
arealdel.   

 

 Risiko- og sårbarhet 

Fauske kommune har foretatt en kartlegging av skredutsatte områder (jord-, fjell- og snøskred) på 
nordsiden av Langvannet i Sulitjelma i området Burismarka, Glastunes, Furulund, Charlotta og 
Sandnes. 

I forbindelse med områdereguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma, er det gjennomført en ROS-
analyse for Sulitjelma (2014). 

Følgende ROS-analyse gjelder for de foreslåtte nye områdene til utbyggingsformål – ikke hele 
kommunen.   
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Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

 Dette er avklart i arealplanen og i 
kommunedelplanen for Fauske 
sentrum og i hovedplankartet.  
Dette må avklares videre gjennom 
detaljregulering i områder som er 
potensielt rasutsatt.  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

x Omtalt i bestemmelsene 

Er det radon i grunnen?  Det er ikke gjennomført målinger. 
Fra 1.7.2010 er det lovpålagt krav 
om radonsperre i alle nye 
bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

  

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

  

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   



 

 
Oppdragsnr.: 5144095   Dokumentnr.: 01   Versjon: 05 

Fauske kommune.  Kommuneplanens arealdel  |  Planbeskrivelse 

 
 

n:\514\40\5144095\2 informasjonsflyt\22 ut\fauske kommune\2017-08-29 oversendelse planforslag -kun dokumenter\2017-08-
29 planbeskrivelse. arealplan fauske kommune.docx 

2017-08-29  |  Side 40 av 56 
 

• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

 Det er avsatt faresoner omkring 
høyspentanlegg i KDP-sentrum.  
For øvrig er høyspentanlegg vist 
som linjer. Byggegrenser fra 
høyspent er fastsatt i 
bestemmelsene.  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Dette er ivaretatt gjennom egen 
temaplan for gående og syklende i 
Fauske. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

x  

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

x  

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

  

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

 Gjelder områdereguleringsplan for 
Sulitjelma.  Ivaretas gjennom 
områdereguleringsplanen. 

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  

• Annet (spesifiser)   
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Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

x  

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Konsekvensutredninger 
Fauske kommune legger her til grunn planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel.  Vi 
viser her til kap 2.3.1., vedtatt planprogram og innspill fra 1. gangs behandling av høringsutkastet.  

Fauske kommune har ingen retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å utrede konsekvenser i 
forhold til kommuneplanens arealdel, og konsekvensutredningene knyttet til denne revisjonen av 
arealplanen må sees som en første nyvinning i forhold til å utvikle egen erfaring og kompetanse på 
området. 

Fauske kommune har utarbeidet konsekvensutredninger av nye tiltak i ny arealplan. 
Konsekvensutredningene vedlegges som eget høringsdokument.  Fauske kommune viser her til 
vedlagte konsekvensvurdering og merknadsbehandling av nye tiltak som gir følgende samlede effekt 
for de enkelte fagtema som er konsekvensutredet:  

 

MILJØ  
Arkeologiske 
kulturminner, 
samiske 
kulturminner, 
krigsminner og 
nyere tids 
kulturminner.  

 

Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt 
det er mulig i gjeldende plan fra 2011, og i konsekvensutredninger av nye 
innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid nødvendig med konkrete 
avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  

Samiske kulturminner  

I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske 
kulturminner (ikke kartfestet) i Fauske kommune, men at det høyst 
sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert.  Kommunen 
har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til 
denne type kulturminner 

Arkeologiske kulturminner  

Det finnes en rekke registrerte kulturminner/ områder i kommunen som er 
automatisk fredet i h.h.t. kulturminneloven. I konsekvensvurderingen er det - 
så langt det er mulig - kommentert om det finnes registreringer iht. 
databasen Askeladden.  Her er også innhentet noe lokalkunnskap samt 
informasjon fra skriftlig materiale.  

Krigsminner  

Rester av installasjoner og andre kulturminner fra krigen finnes – blant 
annet Klungset leir som nå er fredet og tuftene etter krigsfangeleir på 
Kjeldås. 

Nyere tids kulturminner  

SEFRAK-registeret har vært et hjelpemiddel i planarbeidet, men det må 
likevel være et særlig fokus på temaet når nye området for utbygging 
planlegges.  

Oppsummering  
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I planen er det lagt inn flere hensynssoner for kulturminner/miljø: 

Viktige kulturmiljø er ivaretatt som hensynssoner i kommuneplanen 
(Bestemmelsene § 7.2.2.);  
 

• Fangeleir Kjeldås 
• Sulitjelma kirke 
• Sulitjelma gruver 
• Kulturmiljø Alvenesheia 

 
Videre er en del områder båndlagt etter lov om kulturminner 
(Bestemmelsene § 7.3.3.):  

• Klungset leir 
• Sjønstå gård 
• Fv830 Sulitjelmaveien (Forskriftsfredet etter §22 i Kulturminneloven) 
• Røvika ungdomssenter 
• To automatisk fredede kulturminner (gravhauger) på Alvenesheia 

Hensynet til kulturminner ivaretas i planbestemmelsene.   

Det bør utarbeides et eget temakart for kulturminner. Dette bør prioriteres 
ved neste revisjon av kommuneplanen.    

Landskap, 
landskapstyper og 
estetikk  

 

Landskapstype  

Kulturlandskapsområder er områder som er påvirka av menneskelig 
aktivitet.  I Fauske er det aller meste av kommunen mer eller mindre 
kulturpåvirket – med unntak av de høyestliggende fjellområdene.  INON-
områder er stort sett i fjellområdene mot Sørfold kommune og mot 
Svenskegrensen. (INON = Inngrepsfrie naturområder i Norge).   

Viktige landbrukspregede kulturlandskap finner vi i hovedsak i Valnesfjord 
og langs strandlinja på Leivset, Erikstad, Klungset, Røvik, Holstad og 
Venset.  

Viktige industripregede kulturlandskap finner vi i Sulitjelma og omkring 
marmorbruddene ved Fauske.   

Strandlinjene i hele kommunen er stort sett påvirket av menneskelig aktivitet 
(grustak).  

Skjerstadfjorden preger kommunen med halvøyer og korte fjordarmer som 
forsetter som dalfører. Valnesfjord har høye fjell, åpne landskap og 
fjordpreg, mens landskapsformen i Fauskeområdet er noe mer avrundet 
med fjordpreg. Sulitjelma er preget av et bratt dalføre inn i høyfjellet som 
danner et fjellmassiv opp mot Svenskegrensen.  

Estetikk 

Det skal i forbindelse med all byggeplanlegging og etablering legges vekt på 
stedets særegenhet, byggeskikk og estetikk.   
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Oppsummering:  

Utbygginger fører alltid til at landskaper påvirkes. I planen har man så langt 
det er mulig prøvd å ivareta landskapstypene og estetikken ved at ny 
boligbygging bør harmonere med omgivelsene.  

 

Naturverdi og 
biologisk mangfold  

 

I konsekvensvurderingen er emnet så langt det er mulig vurdert i forhold til 
opplysninger i en rekke sentrale registre som f.eks. Miljøbase.no 

Vurdering i forhold til naturmangfoldloven (kapittel II) §§ 8 – 12:  

Kapittel II omfatter flere prinsipper som skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jf. Nml § 7. Prinsippene er 
fastsatt i lovens § 8 til 12.  

Det er krav at vurderingen av disse prinsippene skal fremgå av beslutningen 
i saker hvor loven kommer til anvendelse. Dette innebærer at kommunen 
må vurdere hvordan det nye forslaget til arealplan forholder seg til disse 
prinsippene. Dette avsnittet er denne vurderingen.  

Kommunen mener at naturmangfoldlovens § 11 til 12 er ivaretatt i 
arealplanen ved at kostnadene ved en evt. miljøforringelse som hovedregel 
skal bæres av tiltakshaver – så også at tiltak drives med driftsmetoder og 
teknikker som skåner naturmangfoldet.  Arealplanen krever i de fleste 
tilfeller reguleringsplaner hvor slikt hensyn må tas.  

Det følger av naturmangfoldloven § 8, første ledd, at avgjørelser som 
påvirker naturmangfoldet så langt som det er rimelig skal bygge på 
vitenskapelig kunnskap. Denne skal omfatte artenes bestandssituasjon, 
naturtypens utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I kunnskapsgrunnlaget for 
arealplanen er data innhentet fra offentlige databaser som er vurdert lokalt.  

Føre-var prinsippet i Nml § 9 sier at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha på 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Det følger videre av naturmangfoldloven at hvis det 
foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å unngå å treffe 
en beslutning.  Kommunen vurderer det derfor slik at arealplanen ikke 
medfører risiko for vesentlig skade på naturmangfoldet.  

Naturmangfoldloven sier i § 10 at påvirkning av et økosystem skal vurderes 
ut fra den samlete belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
Kommunen har vurdert planens konsekvenser i forhold til 
økosystemtilpasning og samlet belastning i forhold til planens strategier. 
Vurderingen er i forhold til nml § 10 på et overordnet strategisk nivå.  

Dette skal likevel være innenfor en bærekraftig ramme, med god balanse 
mellom vern og bruk. Kommunen konkluderer derfor med at selv om 
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strategiene i planen kan sette naturmangfoldet under press, så er hensynet 
til økosystemtilpasning og samlet belastning ivaretatt så lenge dette skjer 
innenfor en bærekraftig ramme.  

Oppsummering:  

Kommunen konkluderer med at planen er i tråd med prinsippene i 
naturmangfoldloven § 8 til 12, derved er naturmangfoldlovens kapittel II om 
bærekraftig bruk ivaretatt.  

Strandsonen  

 

Det er satt en generell byggegrense med byggeforbud i kommunen på 100 
meter fra sjø og vassdrag. Noen få unntak er avklart og angitt i 
bestemmelsene. Byggegrensen satt til 100 meter i forhold til konkrete tiltak 
for å verne strandsonen i best mulig grad, og samtidig sørge for at 
områdene er best mulig tilgjengelig for allmenn bruk. 

Oppsummering:  

Vurderingene som ble gjort i forhold til strandsone og vassdrag i forrige 
rullering er i stor grad videreført i planen. Imidlertid er det i liten grad kartlagt 
den funksjonelle strandsonen i Fauske, den sonen der sjø og land står i et 
innbyrdes forhold til hverandre. 

 

Støy, luftkvalitet og 
forurenset grunn  

 

Støy  

Det knytter seg støyproblematikk til enkelte tiltak som veier, masseuttak og 
skytebaner som må løses. Masseuttak på Moen legges inn med krav om 
reguleringsplan som vil utrede støyproblematikken.  

Det vil være krav om støyutredning i alle områder med sentrumsformål.  

Luftkvalitet/støv  

I klimaplanen er transport beskrevet som de største produsentene av utslipp 
av klimagasser i Fauske. Transportsektoren vil også være produsent av 
støv i deler av året. I tillegg knytter det seg støvproblematikk i tilknytning til 
masseuttakene, noe som må fanges opp i reguleringsplanene.  

Forurenset grunn/sedimenter  

Tidligere avfallsdeponier er registrert i område Nord om Fauske på den 
tidligere søppelplassen og på Sandnes i Sulitjelma.  I Sulitjelma er 
Langvannet med Sulitjelmavassdraget sterkt forurenset etter tidligere 
gruvedrift.  Miljødirektoratet har overvåkning av denne forurensningen og en 
tiltaksplan ble lagt fram i desember 2015 av Direktoratet for 
Mineralforvaltning.   

Oppsummering: 

Støy og støvproblematikk er først og fremst aktuelt i reguleringsplaner. Det 
er definert en støysone rundt skytebanen i Nordvika i arealplanen (§7.1.4.). 
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Naturressurser 

Dyrka mark  

 

De viktigste og sentrale områder for landbruk har fortsatt status som LNFR-
områder med hovedvekt på landbruksdrift.   

Det er fra før åpnet for spredt bebyggelse i noen områder i Øvre 
Valnesfjord, Holstad, Tortenlia/Tverå, Kvitblik, Rødås/Grønås og Vatnbygda. 
Disse er gjennomgått og justert mht antall. Kommunal landbruksmyndighet 
er konsultert i forhold til aktuelle innspill og disse er godkjent, justert eller 
frarådet.  

En oversikt over arealbruken er gitt i planbeskrivelsens tabell 3.   

 

Beiteområder  

 

Kommunal landbruksmyndighet er konsultert i forhold til aktuelle innspill. 
Beiteområdene for sau og storfe vil ikke berøres av planen.  

Skog/ kulturskog  Emnet er vurdert og planen vil i begrenset grad påvirke slike områder. 

 

Fiskeri og havbruk 

 

Planen har ikke vurdert tiltak i sjø. Dette fordi det er tatt beslutning om at 
sjøarealene rulleres i felles planprosess med Saltdal og Bodø kommuner.  
Formålene i 2011-planen videreføres i revidert planforslag.  

Revidert planforslag gjelder foreløpig for sjøområdene inntil ny felles plan for 
sjøarealene i Skjerstadfjorden er vedtatt. 

Reindrift  

 

Fauske kommune omfatter store deler av 2 reinbeitedistrikt; Balvatn 
reinbeitedistrikt og Duokta reinbeitedistrikt. 

Nye utbyggingsområder som kan komme i konflikt med reindrift har vært 
gjennomgått i møter med reinbeitedistriktene. Noen områder er av hensyn til 
reindriften redusert (herunder massedeponiet på Jodal og ett område i Øvre 
Valnesfjord) eller tatt ut av planen (pistolsskytebane på Osbakk). I 
kommunedelplan for Sentrum er det lagt inn hensynssone for reindrift 
(H520_) for å ivareta hensynet til flyttlei over flere utbyggingsområder på 
Stormyra. 

Det er laget en samlet vurdering / forenklet konsekvensutredning for Duokta 
reinbeitedistrikt og Balvatn reinbeitedistrikt.  

Reindriftens interesser er forankret i bestemmelsene § 1.12. 

Mineralske ressurser  

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har laget ressurskart for Fauske 
kommune.  Disse kartene omfatter;   

• Sand, grus, pukk og steintipper 
• Mineralressurser.   

Disse kartene vedlegges arealplanen.   
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Kommunen ser et klart behov for masser i fremtiden og det er da viktig at 
Fauskesamfunnet har tilgang på lokale masser.  Det legges opp til videre 
drift i masseuttaket i Skysselvika i planperioden, og nytt masseuttak på 
Moen. 

Glimmergneisen på Memaurstad er klassifisert som godt egnet til 
pukkproduksjon og av lokal betydning for Fauske kommune.  Kvaliteten her 
vil kunne dekke behovet fr en stor del av veinettet. Området er i 
kommuneplanen avsatt som LNFR-areal (LL-områder), med unntak av ett 
område for spredt boligbygging. I bestemmelsene er det stilt krav til at 
forekomsten skal avklares før en eventuell utbygging i dette området.  

 
Samfunn  

Risiko- og sårbarhet 
ROS 

KU med ROS som eget tema er foretatt i forhold til hvert enkelt innspill. Ved 
denne runden er hensynet til skredområder spesielt vurdert, og noen innspill 
er derfor justert i forhold til de skredområder som er kartlagt i NVE atlas. 
Planen er derfor styrket på dette området.  

Planen har fått et betydelig fokus på risiko – spesielt i forhold til fare for 
utrasing i kvikkleirområder.  En kvikkleirekartlegging som er gjennomført av 
NVE er brukt som kunnskapsgrunnlag i vurdering av tiltak.  Bygging i 
potensielt farlige områder pålegges geoteknisk vurdering.  Øvrige områder 
under marin strandsone anbefaler slik vurdering. Flom- og skredkart finnes 
for kommunen på NVE atlas som skal være veiledende i 
byggesaksbehandlingen.  Kjente områder med kvikkleir er lagt inn som 
faresoner.  

Det innføres minstehøyde for bygging over havet, tilsvarende 2 meter over 
havnivå 0 (NGO 1954) slik at man tar hensyn til springflo / flom i større grad.  

 

Rekreasjon/ friluftsliv  

 

I planen er det så langt det er mulig tatt hensyn til tettstedsnære 
friluftsområder som daglig benyttes til utflukter for barn og unge også i skole 
og barnehagesammenheng.  

Det er opprettet ny hensynssone for friluftsliv i Klungsetmarka og på 
Finneidfjellet for å sikre området som utfartsområde for befolkningen. I 
tillegg finnes en rekke områder for friluftsliv (merket som 
grønnstrukturområder) i planen fra før og noen nye.  

Det er gjennomført en friluftskartlegging som omfatter hele Fauske 
kommune. Friluftskartleggingen er gjennomført av Fauske kommune i 
samarbeid med Salten friluftsråd.  Kartleggingen gir rettledning om verdien 
for friluftsformål i disse områdene. 

 

Hytte/ 
fritidsbebyggelse  

 

Planen legger ikke opp til en økning av antall hytter i BFR/LSF-områdene. 
Det ble sett på et lite felt på 2-3 hytter rundt Kjelvatnet.  Statskog KF mener 
det må legges opp til en større prosess som omfatter alle de etablerte 
hytteområdene i Sulitjelma.  
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Næringsliv og 
sysselsetting  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt at Fauske kommune skal sikre 
tilgang til næringsarealer, noe som også ble gitt prioritet i samfunnsdelen for 
perioden 2011-2015.  Eksisterende industriområder på Søbbesva, Finneid, 
Skysselvika og Sandnes i Sulitjelma ansees som viktige områder.  Fauske 
har fremtidige arealer på Terminalveien øst og Stormyra (nord for 
Søbbesva). Sistnevnte areal krever reguleringsplan før utbygging kan 
foretas.   

Det er også markert to hensynssoner på samlet ca 840 daa til 
næringsformål for mulig etablering av serverfarm.  Dette for å vise stor vilje 
til å tilrettelegge for en slik etablering - noe som vil være meget viktig for 
Fauske. En slik hensynssone kan være markert inntil 4 år. 

Arbeidet med reguleringsplan for Terminalveien øst er i sluttfasen.  
Terminalområdet har på kort sikt muligheter til utvidelse av eksisterende 
terminal.  På lengre sikt bør det sees på om terminalen kan flyttes ut av bo- 
og handelsområdene og legges på vestsiden av E6. Dette i sammenheng 
med vurdering av sidespor til Sørfold dypvannskai.  

 

Kommunikasjon/ 
transport  

 

Norconsult har på oppdrag fra Fauna KF utarbeidet en rapport «Omlegging 
av E6 rundt Fauske.» (2014) 

Denne rapporten konkluderer med at det bør arbeides videre i forhold til en 
omlegging av E6 og RV 80 rundt Fauske sentrum som skissert i scenariet 4. 
På folkemøte/workshop på Fauske ble det lansert flere alternativer. I møte 
med Statens vegvesen ble den traseen som er skissert inn i eksisterende 
plan sett på som det beste alteranativet. 

 

Trafikksikkerhet  

 

Planen legger opp til økt fokus på gående og syklende spesielt i 
sentrumsområdene.  

Det er gjennomført «Barnetråkk»-utredninger og kartlagt behov for nye 
gang-og sykkelveier.  

Det er laget tematisk kart for sykkelveier i kommunen.  

Det er gjennomført trafikkanalyse for Terminalveien i forbindelse med mulig 
utvidet virksomhet i området.  

 

Barn og unge  

 

Vi har og har hatt dialog med barn- og unges representant i plansaker, og 
en har imøtekommet en del synspunkter. Det er utarbeidet to barnetråkk-
rapporter i forbindelse med etablering av ny skole på Vestmyra som har 
dannet grunnlag for sikker skolevei i forbindelse med ny skolestruktur. 
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Tilgjengelighet/ 
universell utforming  

 

Planen legger opp til fokus på universell utforming gjennom 
planbestemmelsene. Planbestemmelsene ivaretar kravet til hvordan dette 
tema skal behandles videre i plan- og byggesaksbehandling. Ved utbygging 
og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet, og bygninger 
og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av alle. 

 

Bosetting  

 

Planen legger opp til en betydelig satsning på boligfortetting i sentrum av 
Fauske. Dette for å ivareta bærekraftig utvikling og styrke sentrum. BYA er 
økt, parkeringskravet er lempet og oppholdsareal er sett på i en helhet. 
Viser til reguleringsbestemmelsene. 

I følge tall basert på det som er bygget i perioden 2001-2015, er det oppført 
25 boenheter pr. år i gjennomsnitt (se kap 5.2.12).  En framskriving av disse 
vil gi et behov på 10 eneboligtomter og 7 store tomter for leilighetshus pr. år.  
Dette gir et behov på ca 68 tomter i perioden 2016-2019 og 204 tomter i 
hele planperioden til 2027. Det er avsatt områder til bolig i alle deler av 
kommunen som til sammen dekker dette behovet.  Ved en gjennomgang av 
dagens avsatte arealer, vil det gi plass til ca 830 boliger.  

By- og tettsted  

 

Folk flytter til byer og tettsteder, og det er derfor naturlig at planen tar 
hensyn til dette ved at det satses på både nye sentrumsnære boligområder 
og områder for ny næringsvirksomhet.  

Det tas høyde for at en økende andel av befolkningen vil bestå av eldre.   

Det er i tilknytning til revisjon av arealplanen utviklet en egen sentrumsplan. 
Denne sentrumsplanen er bl.a. lagt til grunn for prosjektet «Ny E6 – Ny by».   

 

Klima, energi og 
vann  

 

I planbestemmelsen er det stilt krav til energibruk i nye boliger, yrkes- og 
offentlige bygg.  

Klima- og energiplan for Fauske er utarbeidet.  Planen er laget for perioden 
2011-2014. Eventuell rullering vil bli tatt opp i ny planstrategi. 

 

Helse  

 

Klungsetmarka og Finneidfjell friluftsområde er markert med hensynsone. 
Det er laget tematisk kart for gang og sykkelveier. Det er lagt inn flere nye 
grøntområder i kommuneplanen for å verne om eksisterende verdifulle 
frilufts- og rekreasjonsområder, samt tilrettelegge for nye. Dette er positivt i 
et folkehelseperspektiv.  

 

Kommunal 
tjenesteyting  

Planen er her identisk med foregående plan.  Ny skole på Fauske og i 
Valnesfjord er lagt inn som egne reguleringsplaner.  Det er avsatt areal til ny 
brannstasjon «blålyssentral» ved E6 på Stormyra. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Revidert arealplan 

Revidert arealplan for 2015-2027 bygger på mottatte innspill, merknader og tematiske vurderinger i 
forhold til virkningene, målsetningene, retningslinjene, lokalpolitiske føringer og føringer fra overordnet 
myndighet.  

Alle mottatte innspill og forslag til endret arealformål og forslag til utbyggingstiltak er behandlet og 
presentert i vedlegg til planen.  

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det tatt inn nye utbyggingstiltak og utvidelse av allerede 
eksisterende områder. Dette er arealer til bolig- og fritidsbebyggelse og arealer for næringsutvikling, 
råstoffutvinning og samferdselsanlegg på land.  Sjøarealene er uendret da de skal rulleres i egen 
prosess. 

Det er gjennomført en overordnet konsekvensutredning på disse arealene og utbyggingstiltakene med 
bakgrunn i en forhåndsbestemt metodikk i henhold til veileder om konsekvensutredninger utarbeidet 
av MD. Det er tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap innenfor kulturmiljøer og minner, vilt, biologisk 
mangfold, landbruk, landskap, friluftsliv, trafikksikkerhet og tilgjengelig informasjon om skred- / rasfare 
og grunnforhold.  

Nye utbyggingsområder og tiltak vil i store trekk ikke bidra til de store negative konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn. Det er imidlertid i noen områder hvor konflikt kan oppstå. Forslag til 
avbøtende tiltak er beskrevet i konsekvensutredningen. 

Det er imidlertid viktig at det legges til rette for en balansert utvikling som ivaretar behovet for å trygge 
og sikre arbeidsplasser, og samtidig legge til rette for en offensiv næringsutvikling samt attraktive 
bomiljøer hvor både fritidsaktiviteter og behovet for rekreasjon kan utøves.  

 

 Areal til boligformål og fritidsboliger 

Arealformål i planen vil dekke etterspørselen for tomter til bolig og fritidsbolig i planperioden. Tiltak er 
boligfortetting i sentrum med økt utnyttelsesgrad vedrørende bygd areal (BYA) og økt byggehøyde 
innenfor planområde kommunedelplan for sentrum. Det er lempet på krav til parkering. I perioden 
2001 -2015 har det blitt bygd i gjennomsnitt 10 eneboliger og 15 leiligheter pr. år. En framskrivelse av 
dette, vil behovet være 100 boenheter i perioden 2016-2019. Eneboligtomter og tomt til rekkehus vil 
utgjøre ca. 15 tomter pr. år. Utlagte boligområder vil dekke dette behovet. Boligfortetting i Fauske 
sentrum og Strømsnes vil redusere arealbehovet. 

 

 Areal til ervervsformål 

Ervervsarealene vil dekke behovet til industri, forretning, kontorer samt reiselivsbaserte næringer.  

Kommuneplanens arealdel skal være kommunens styringsverktøy i behandlingen av nye 
reguleringsplaner og enkeltsøknader om tiltak i hele kommunen. Befolkningen og næringslivet skal 
oppleve kvalitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen både i administrasjonen, og i de politiske 
organene.  
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 Arealforvaltning 

 

Utfordringer i planperioden – forholdet til visjonen  

Visjonen skal lede oss til å se mulighetene og skape fremtiden. Dette vil bli en utfordring i 
arealforvaltningen. Utviklingen i befolkningen de siste årene har vist en stabil utvikling.  Dersom vi 
legger SSBs middelvekst til grunn, ligger Fauske an til moderat / ingen vekst i folkemengden frem til 
2020.   

 

Utbyggingsprinsipper  

Utbygging i Fauske skal i hovedsak skje i de 3 sentraene i kommunen. Sulitjelma, Strømsnes og 
Fauske sentrum. Det største potensialet til vekst vil være området i og rundt Fauske sentrum. Det er 
etter forbedringer på RV80 mellom Fauske og Bodø og Saltenpendelen gitt nye muligheter for å se 
Fauske – Bodø som BAS – region og utbyggingene bør skje etter denne aksen. Fauske som 
omlastingspunkt for transport fra bane til vei for Nord – Norge bør også gi muligheter for utbygging.  

 

Grønnstruktur og beliggenhet ved sjøen, fjellet og øvrig natur  

Fauske kommune er en kommune med mye historikk. Sulitjelma er nært knyttet til fjellet og har en rik 
historie vedrørende 103 års gruvedrift. Fauske og Valnesfjord er og har vært nært knyttet opp mot 
strandlinjen, sjøen og naturområdene. Dette kan fortsatt legges til grunn for planlegging i neste 
planperiode. Det er viktig å sikre tilgang til sjøen og naturen for alle ved å etablere en tilstrekkelig 
grønnstruktur og friområder knyttet opp mot boligområdene.  I Sulitjelma er det viktig å sikre god 
adkomst til høyfjellet som tar hensyn til reindrift, det enkle friluftsliv og motorisert ferdsel.  

 

Boligbehov  

Boligbyggingen har de seneste årene vært moderat. Dette har flere årsaker, og er knyttet opp mot 
samfunnsutviklingen generelt.  

Landsdelen og regionen har over flere år opplevd at folk flytter, og at folketallet går ned. Dette gir 
mindre etterspørsel etter boliger, og byggeaktiviteten gikk ned. I tillegg har kostnadene økt, samtidig 
som det har vært begrenset tilgang på trygge arbeidsplasser.  

Dette setter større krav til kommunen som tilrettelegger av attraktive boligområder for alle grupper, og 
spesielt unge i etableringsfasen. Det må derfor legges til rette områder som gir muligheter for valg av 
ulike hustyper og størrelser, og at det samtidig ivaretas trygge forhold for barnefamilier som etterspør 
gode lekemuligheter og sikker fremkommelighet.  

I Fauske merker en noe større interesse for flerleilighetshus enn eneboliger som kan bl.a. forklares 
med at disse ofte er rimeligere. I tillegg er et slikt alternativ attraktivt for godt voksne mennesker som 
ønsker mindre forpliktelser med å eie egen bolig. Det er også tydelig at entreprenørene satser på 
dette markedet, noe som registreres her i kommunen. Planlegging av nye boligområder må ta hensyn 
til dette ved å legge til rette for mer konsentrert bebyggelse. Dette gir flere mennesker på mindre 
areal, og behovet for tilliggende friområder blir større.  

Endret samfunnsstruktur, med mer ferie og fritid, gjør at flere, også godt voksne mennesker ønsker 
mindre forpliktelser med det å eie egen bolig. Dette gjør at det har vært en tendens til at stadig flere 
ønsker å bo i leilighetskompleks med felles ytre drift og vedlikehold. Dette er en utvikling som også er 
registrert i kommunen, og som det ser ut til også vil fortsette neste planperiode. Det er derfor viktig å 
ha dette med ved vurdering og valg av tilrettelegging og utbyggingsområder.  
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Utbyggingsområder til boligformål  

Planutvalget har gitt signaler på følgende kriterier for området:  

Med grunnlag i tilgjengelig tilbud på tomter i vedtatte utbyggings- og boområder tas det inn meget 
begrenset nye områder for boligbebyggelse i kommende planperiode. 

Samlet vil tilgjengelig areal til tomteformål i planperioden omfatte ca. 830 boenheter i tettbygde strøk. 
Antall enheter kan synes høyt sammenlignet med de seneste års utvikling, men det ansees som viktig 
at det er avsatt tilstrekkelig areal også for fremtidig utvikling ut over planperioden. Avsatte områder vil 
danne grunnlag for de vurderinger som skal gjøres i forbindelse med økonomiplan hvert år. Her bør 
det bli anbefalt hvilke områder som skal opparbeides og klargjøres i løpet av økonomiplanperioden.  

Områder for boligbygging er avsatt i store deler av kommunen. De største områdene finner man i 
Fauske innenfor kommunedelplanen for sentrum. I Valnesfjord er det avsatt tilstrekkelig areal hvor 
hoveddelen ligger på Furneshalvøya.  I Sulitjelma er det avsatt et større område ovenfor Sandnes og 
et mindre i Fagerlia. I tillegg er det avsatt til sammen 64 tomter i områder for spredt boligbygging 
(LSB). 

 

Næringsområder  

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt at Fauske kommune skal sikre tilgang til næringsarealer, 
noe som også ble gitt prioritet i samfunnsdelen for perioden 2011-2015.  Eksisterende industriområder 
på Søbbesva, Finneid, Skysselvika og Sandnes i Sulitjelma ansees som viktige områder. Vi har 
fremtidige arealer på Terminalveien øst og Stormyra (nord for Søbbesva). Sistnevnte krever 
reguleringsplan før utbygging kan foretas.   

Det er også markert to hensynssoner på samlet ca 840 daa til næringsformål for mulig etablering av 
serverfarm.  Dette for å vise stor vilje til å tilrettelegge for en slik etablering. Noe som vil være meget 
viktig for Fauske. En slik hensynssone kan være markert inntil 4 år. 

 

Utbyggingsområde til fritidsboliger  

Det er i eksisterende plan satt av 55 tomter i spredt bebyggelse og ca 30 tomter rundt Sulitjelma 
fjellandsby.  

Med grunnlag i tilgjengelig tilbud på tomter i vedtatte utbyggingsområder tas det ikke inn nye områder 
for fritidsbebyggelse i kommende planperiode med unntak av 2 tomter på Fjell.  

 

Kystsonen  

I planen er det tatt hensyn til bruk og vern av sjø og vassdrag samt strandsonen ved at spredt 
bebyggelse er lagt 100 meter fra sjø og 100 meter fra anadrome vassdrag (unntatt LSB01 og LSF06 
og Laksåga i Norddalen hvor det er 50 meter, jfr.§9.1 a9), dette blant annet for å bevare 
kantvegetasjonen langs vassdragene som grunnlag for å ivareta det biologiske mangfoldet.   

Kystsonen i Fauske vil bli nærmere vurdert når rullering av sjøarealene blir foretatt. 

 

Småbåthavner  

Småbåthavner er lokalisert på Skaft i Valnesfjord, Venset og Fauske østre.  
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Bevaringsområder, bygnings- og bygningsmiljø  

Kulturvern har i inneværende planperiode ikke hatt noen fullstendig gjennomgang og planen mangler 
klare retningslinjer for kulturvern og estetiske retningslinjer for bygg/bygningsmiljøer.  Kommunestyret 
har vedtatt at det skal utarbeides en kulturminneplan for kommunen og her vil dette være tema.  

Det er lagt inn noen hensynssoner, og kulturminner er ivaretatt i bestemmelsene.  

 

Bevaringsområder, natur- og friluftsområder  

Natur- og friluftsområder videreføres fra nåværende arealdel.  Det er i tillegg lagt til 2 svært viktige 
friluftsområder.   

 

Risiko og sårbarhet  

Ethvert utbyggingstiltak av en viss størrelse stiller krav til gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Dette forutsettes gjennomført i samsvar med nedfelte retningslinjer på området, og med veiledning fra 
Fylkesmannens Beredskapsavdeling samt med utgangspunkt i fylkeskommunens regionale plan for 
klimautfordringene i Nordland 2011-2020.  

 

Kulturminner og kulturmiljøer  

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen.  

Vedkommende myndighet er Kultur- og miljøavdelingen, Nordland fylkeskommune eller Sametinget 
for eventuelle samiske kulturminner.  

Oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes på internettdatabasen Askeladden og benyttes 
som en del av byggesaksbehandlingen slik at man kan unngå konflikt med kulturminnene. I planen har 
man for hvert enkelt innspill tatt hensyn til registrerte kulturminner, og også påpekt at utbyggere må 
være aktsomme i områder der det fra før finnes kjente registreringer med tanke på muligheten for at 
det finnes flere av denne typen som ikke er registrert.  
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 Planforslaget med kart og bestemmelser.    

Plankartet har juridisk virkning etter plan- og bygningsloven og er bindende for arealbruken i 
kommunen. Tiltak i strid med arealformålene i vedtatt plan, må innvilges dispensasjon for å kunne 
gjennomføres. Det må foreligge særlige grunner for at dispensasjon skal innvilges. Et av målene med 
dette planarbeidet er å unngå mange dispensasjonssøknader. Planforslaget skal kunne dekke behov 
for utbygging for kommende 4-årsperiode.   

Det er plan- og bygningslovens § 11-7 som har bestemmelser om framstilling og innhold i 
kommuneplanen:  

 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel  

Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:  

1. Bebyggelse og anlegg  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3. Grønnstruktur 

4. Forsvaret  

5. Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 

Temakart  

Temakartene har ikke juridisk virkning slik som kommuneplankartet har. Temakart viser detaljer og 
informasjon som ikke tas inn på kommuneplankartet. Temakartene gir føringer for saksbehandlingen 
og skal gi bedre bakgrunnsinformasjon. 
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 Fokusområder ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanlegging er en pågående prosess.  Vi vil fram til neste revisjon av kommuneplanen 
anbefale at det gjennomføres følgende tiltak:   

1. Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner som er eldre enn 10 år.  Beslutning om 
sanering / videreføring. 

2. Utvikle en kulturminneplan for kommunen 
3. Utarbeide en kystsoneplan for kommunens sjøarealer i samarbeid med nabokommunene.   
4. Kartlegging av bekkeløp, grøfter og kulverter mhp sikring, oppgradering og/eller lukking.   
5. Kartlegging av kjerneområder for landbruk. 
6. Viktige områder for reindrift tas med i plankartet 
7. Viktige landskapsområder tas med i plankartet 
8. Gjennomgang og vurdering av evt revisjon / reduksjon av områder for spredt boligbygging.   
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 Vedlegg.  Plandokumenter 

 Vedlegg 1.  Revidert kommuneplankart 

 Vedlegg 2.  Revidert kommuneplankart, Kommunedelplan sentrum.   

 Vedlegg 3.  Planbestemmelser 

 Vedlegg 4:  Innspillskatalog (planoppstart og 1.gangs høring) 

 Vedlegg 5:  Konsekvensutredninger 

 Vedlegg 6:  Strategiplan for Fauske sentrum.  Fauske – Marmorbyen.   

 Vedlegg 7.  Handelsanalyse Fauske sentrum.  Januar 2015 

 Vedlegg 8:  Strategiplan for Fauske sentrum.  Mars 2016.   

 Temakart 

Kart /temakart som er vedlagt planen:  

Gang- og sykkelveier  

Mineralressurskart 
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Konsekvensutredning 2. gangs høring  

 Nummering av hver konsekvensutredning er i hht ny innspillskatalog. 

 Alle med nr. 17 er tidligere konsekvensutredning hvor trafikksikkerhet er tatt inn som 

tema. Utredninger med nr.18 er tiltak/formål som ikke var konsekvensutredet i 

planforslaget til 1.gangs høring. Tall i parentes ( ) er nummerering i innspillskatalogen til 

1.gangs høringen. 

 

Innholdsfortegnelse: 
Side 
tall 

Nr nye 

innspill 

 

3 11 Areal til offentlig formål nødetatene og vva 

5 15 Sentrumsformål – Fauske by vest 

7 15 Sentrumsformål –Fauske by øst 

8 17 Kistrand 

9 17 (27)Boligområde i Sulitjelma    

10 17 Massedeponi Jodal i Valnesfjord    

11 17 (38 )Fjell   

12 17 (44)Areal til folkehøgskole   

13 17 (59)Næringsareal masseuttak  grus  Moen 

14 17 (31)Boligtomt  på Finneid     

15 17 (52)Næringsareal utfylling Finneidbukta  

16 17  (34)Forretning/næringsområde på stranda   

17 18 Boligformål Strømsnes tidligere riggområde 

18 18 (42)Areal til krysningsspor i Valnesfjord,Strømsnes 

19 18 (68)Marmorveien 9 

20 18 (67)Nyveien 

21 18 (45)Østerkløft - fritids- og turist formål 

22 18 Boligareal Holtanveien mot ny trase E6  

24 18 Valnesfjord -utvidelse av spredt boligbygging LSB9 og 11  

26 18 Venset  (KU) utvidelse av spredt boligbygging LSB13 

27 18 Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia Sulitjelma 

28 18 Gravlund o_BGU_F 

29 18 Erikstadveien gang og sykkelvei 

30 18 Terminalveien øst  

31 18 (29)Boligtomt  på Finneid - «Natokaia» 

32 48 Boligformål Strømsnes –Furnes  

33 49 Boligformål Strømsnes – Bjørnstad  

34 50 Nytt hotell i Fauske sentrum 

Tidligere konsekvensutredning til 1.gangs høring. Tiltakene er tatt ut/ikke med i planen   

36  -(32) Lund   

37  -(21).Pistolskytebane Osbakk 

38  -(30)Valnesfjord   

39  -(62) Tortenlia   
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11.Areal til offentlig formål nødetatene og vva 
konsekvensutredning  
Dagens formål: Industri  
Foreslått formål: Offentlig eller  privat tjenesteyting  
Arealstørrelse: 93 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune, KF eiendom  
Beskrivelse: Areal avsatt til nødetatene og vei, vann og avløp 
     
 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Medfører økt trafikk lokalt. For Fauske sentrum vil 
ikke trafikken øke. Etatene er i dag lokalisert andre 
steder. 

Støy          Medfører sirener, store laste- og transportmaskiner. 
Lite folk i området. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. ingen funn innenfor 
formålsområde. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Flyttlei rett nordøst for område. Vil ikke bli berørt  
Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ikke økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Området er et myrområde med leirgrunn. 
Grunnundersøkelse påkrevet ved detaljregulering  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet vil samle alle nødetatene som vil gi en god 
samordning. Brann og VVA frigir attraktive arealer i 
sentrum. 

Trafikksikkerhet  Arealet ligger på nordsida av E6 slik at det blir 
kryssing av veibane når kjøretøy kommer fra Fauske 
sentrum. Kan være en ulempe ved tilkalling av 
frivillig brannvesen. Avklares i en reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: 

 Som vurderingene viser er det få/ ingen negative konsekvenser ved å bygge ut dette området til 

nødetatene og vva. Flytting av brannstasjon og vva sine driftsanlegg vil gjøre at trafikken til større 

kjøretøy og maskiner flyttes ut av sentrale sentrum, noe som er meget positiv. I tillegg blir store 

arealer frigjort til næring og bolig. Alternativer er vurdert og dette arealet ble valgt grunnet 

beliggenhet som gjør sammenslåing av brann/redningstjenesten med Sørfold enklere. Eneste 

utfordring blir grunnforholdene som kan være vanskelig. Høsten 2017 vil  stabilitetsvurderingen være 

utført med rapport. 

 

Konklusjon: Området egner seg bra til formålet. Grunnforholdene er en utfordring. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  
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15 Sentrumsformål – Fauske by vest           

Omfatter: Fauske sentrum  BS01-BS05 

og BS09-13(brunt) 

Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger. 

Foreslått formål: Sentrumsformål som 

tillater forretning, tjenesteyting, bolig, 

kontor, hotell/overnatting, grønne areal, 

parkering. 

Arealstørrelse: Ca 54 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i østre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Langs sjøgata er det mye  trafikk 

også tungtrafikk. Støy må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 

området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området. En bygning  i 

området er vernet med egne bestemmelse. B29 Kilde: 

Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gangavstand til sentrum, butikk, buss, skole og 

offentlig tjenestetilbud. Med gode kollektivtilbud vil 

økende transportbehov ut/inn av  området bli dekket 

av buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet 

 Området ligger i et område med dårlig stabilitet pga av 

leire og kvikkleire. Nedre del av området er 

aktsomhetsområde for stormflo. Kilde: NVE atlas. 

Ivaretas gjennom bestemmelser om flomsikring av 

bygg under kote 2.0 m. Krav om stabiltetsvurdering i 

regplan. 

Forholdet til strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- og 

areal planlegging med korte avstander mellom bolig, 

butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk. Er fortau, 

men mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan må 

sikre gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke 

trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 

uteoppholdsareal som må oppfylles i 

detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 

grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er 

Bygdetunet/Radioskogen og strandpromenaden.  

Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 

parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe  

som krever at kollektivtilbudet må forsterkes med flere 

avganger og bedre holdeplasser . 
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Utnytting   Utnyttelsesgraden er øket. Dette er føringer for å 

oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 

til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 

Men økning er moderat. 70% BYA på tomter med 

ledig areal.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I dag har vi 

bygg på 4 etasjer i sentrum. Endelig antall etasjer i 

byggene bestemmes i regplan 

Utforming  Kommunplanen har plankrav så dette blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Er laget en 3d skisse for dette 

området som forslag til utforming. Denne ligger i 

sentrumsrapporten i høringsdokumentene 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for 

opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå en målsetting om 

boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området i Fauske sentrum lite utnyttet, ulik bebyggelse og ingen klar struktur. 

Området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og stormflofare i nedre del mot sjøen. Dette 

er løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 

sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. Det forventes ingen byggeboom i 

sentrum, men skal det bygges boliger i sentrum må det bli i denne delen. Økt utnytting og 

byggehøyder er moderate, men er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 

sentrum og da er det denne delen av sentrum som egner seg best. Området har store grøntområder, 

strandpromenade og ligger nært butikk og tjenestetilbud. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens 

og rød er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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15 Sentrumsformål –Fauske by øst 

Omfatter: Fauske sentrum  BS07-BS08, 

BS15-BS16 og BS19-BS23_F og BS24_F 
Dagens formål: Forretning/kontor med 

innslag av boliger  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 30 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i vestre del av 

Fauske sentrum langs Sjøgata og Storgata. 

Dette er den mest urbane delen av sentrum. 

  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. I Storgata  er det mye  trafikk opptil 
10 000 ådt herav 600-800 ådt tunge kjøretøy. Støy må 
utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i 
området. Kilde: Artsdatabanken 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner i området.  
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ligger i sentrum med  butikk, buss. Skole og offentlig 
tjenestetilbud er i gangavstand. Dette minsker 
transportbehovet. Med gode kollektivtilbud vil mye av 
transportbehovet ut/inn av  området bli dekket av 
buss. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i området 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Deler av området har dårlig stabilitet pga av leire 
Nedre del av området er aktsomhetsområde for flom. 
Kilde: NVE atlas. Ivaretas gjennom bestemmelser om 
flomsikring av bygg under kote 2,0 m. Krav om 
stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
bolig og  butikk, skole og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk, tungtrafikk.  
Er fortau, men mangler sykkelvei. 
Detaljreguleringsplan må sikre gode trafikkløsninger 
hvor syklende og  myke trafikanter blir ivaretatt  

Barn unge uteareal  Det er laget detaljerte bestemmelser for 
uteoppholdsareal som må oppfylles i 
detaljreguleringsplan. Planen viderefører alle 
grøntareal i sentrumsområdet. I denne delen er  
torget, Melenci Park og strandpromenaden. I planen 
er et næringsareal endret til grøntområde.  

Parkering   Det er laget detaljerte bestemmelser for krav til 
parkeringsplasser. Disse er lempet på, noe som krever 
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at kollektivtilbudet må forsterkes med flere avganger 
og bedre holdeplasser . 

Utnytting   Utnyttelsesgraden er økt. Dette er føringer for å 
oppfylle målsettingen om boligfortetting og økt areal 
til forretning i sentrum for å forhindre sentrumsdød. 
Noen kvartal har BYA på 100%. Dette er areal som 
også i dag et høyt utnyttet. Kravene til oppholdsareal 
og parkering må løses i en regplan.  

Etasje og byggehøyder   Det gis føring for 5 etasjer + inntrukket. I denne delen 
er det i dag bygg på 5 etasjer. Planer om hotell på 22 
etasjer. Endelig antall etasjer i byggene bestemmes  i 
reguleringsplan. 

Utforming  Kommuneplanen har plankrav så dette blir ivaretatt 
på reguleringsplannivå.  

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram blir utredet i regplan. 
I bestemmelsene er det retningslinjer for 
opprettholdelse av siktlinjene. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag bebygd. Nye bestemmelser er føringer for å oppnå målsettingen om 
boligfortetting i sentrum for å: 

 Oppfylle kravet til mindre transport gjennom kortere avstand mellom bolig og 

tjenestetilbud  

 Styrke sentrum og gi økt liv til sentrum  

I dag er dette området det mest urbane med en tydelig sammenhengende kvadratstruktur. 
Området har en bedre stabilitet i grunnen enn i vest. Deler av bebyggelsen ligger på fjell. Men 
området har utfordringer innen stabilitet i grunnen og flomfare i nedre del mot sjøen. Dette er 
løsbart, men må tas hensyn til. Det er både en ønsket utvikling og påkrevet å få flere boliger i 
sentrum. Dette for å få et livskraftig og attraktivt sentrum. I denne delen er det mer 
næringsbygg. Mindre plass til grøntområder.  Det forventes ingen byggeboom i denne delen av 
sentrum, men innslag av boliger vil det kunne bli. Utnyttelsesgraden er høy, men byggehøyden 
er moderate. Den største endingen er på nordsiden av Storgata fra Esso til Meierigården. 
Endringene er et signal om hvilken utvikling vi ønsker. 
 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og flere boliger i 
sentrum. I denne delen vil det bli en utfordring med tilstrekkelig med uteoppholdsplass, noe som 
vil begrense antall boliger. Området har strandpromenade og parken Melenci. I tillegg er et 
næringsområde i gjeldende plan endret til grøntområde. I det foreslåtte område vil det ikke i 
denne planperioden bli bygget mange boliger. Skal det skje må E6 legges utenfor sentrum. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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17.(47).Kistrand - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: Hytteområde med krav om reguleringsplan 
Foreslått formål:Oområde for bolig og fritidsbolig  med krav om 
reguleringsplan 78/69 
Arealstørrelse: Ca 240 daa  
Forslagsstiller: Leif Lindstrøm  
Beskrivelse:Område på 240 daa som er foreslått  er i et 
område med  spredt boligbebyggelse.  

 
  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Bil 8 km til  skole og butikk 

Buss til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av innmarksbeite, litt fulldyrka jord og 
skog med høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, og 
plasseringen av bygg må oppfylle kriteriene som ligger i 
bestemmelsene.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn 
av planten Storklokke  (lc) og Slirestarr( LC ) 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er ovenfor området og vil ikke bli  berørt. 

Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : 

Askeladden/sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport buss/bil. Avstand til  Strømsnes sentrum  

er 8 km .  
Teknisk infrastruktur  Vannfosyning fra privat anlegg.  Mangler avløpsanlegg i 

området   

Samfunnssikkerhet, ROS  Innen område er det potensielt jord- og flom skredfare  
kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området er attraktivt og i dag er området åpnet for 
hyttebygging  med krav om reguleringsplan. Det er nok 
avsatt boligareal i Valnesfjord. 

Trafikksikkerhet   I reguleringsplan må avkjørsel avklares med  
vegvesenet og eventuelle konsekvenser av nye tiltak i 
nærheten av eksisterende jernbane må utredes. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I dag er det etablert flere hus og hytter i området og det er regulert inn boligformål på begge sider av 

det foreslåtte område.     

 Konklusjon: Området legges ut til fritidsbolig  med krav om reguleringsplan.  
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 

 

 



9 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17. (27).Boligområde i Sulitjelma   - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligområde  
Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  
Forslagsstiller: Dahl bygg AS 
Beskrivelse:      
Området ligger  i Sulitjelma bak butikken og  mellom FV830 og 
Sandnesveien 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Noe trafikkstøy fra FV830. Ny gruvedrift vil ha 
transporten gjennom tunnel (østbanetunnelen) og 
trafikkstøyen vil dermed ikke øke i dette området.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde: 
Artsdatabanken 

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Anbefales at området etablerer adkomst til lokal vei i 
den vestlige delen mot Coop. Dette for å unngå 
skoleveien. 

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område. Urenset 
utslipp til Langvannet  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde: Kartlegging skredutsatte områder, Sulitjelma.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Stor optimisme i forbindelse med ny gruvedrift. 
Foreslått boligfelt vil  medføre boligfortetting med 
korte avstander til butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Sulitjelma og er i dag et LNF område som ikke brukes til noe 

bestemt. Området ligger nært vei, vann og avløp. Ny skole i gangavstand. Egner seg godt til 
boligformål  
Konklusjon: Området kan endres fra LNF til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17.Massedeponi Jodal i Valnesfjord    - 
konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål: Masseuttak/deponi 
Arealstørrelse: Ca 5,5 daa  
Forslagsstiller:Fauske kommune  
Beskrivelse:     
Området ligger  i på Venset ved trivselsveien FV530 

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport fra Fauske 14 km fra midtre rundkjøring 

gir utslipp fra lastebiler. Støv kan forekomme og 

dette bør hensyntas. Det forutsettes deponering  av 

rene masser som ikke gir forurenset avrenning. 
 

Støy          Noe støy fra anleggstrafikk ved etablering og når det 
transporteres masser hit.  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er  registrert funn 
av Sibirbjørnekjeks, Lynghumle. Disse er i kategori 
livskraftig. Ingen funn av arter som er truet/sårbar. Kilde 
Artsdatabanken 

Reindrift  Flyttlei i området. Håndtering av denne er gjennomgått  
med Duokta reinbeitedistrikt og hvordan dette er løst er 
lagt inn i  planbestemmelsene til regplan. Kilde: Kilden 
Reindriftskart 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Et deponi vil føre til økt trafikk av store kjøretøy. Veien 
er nedklassifisert fra RV til Fv. Omlegging rv80 har ført 
stor nedgang i trafikk, noe som veier opp for den økte 
tungtrafikken.  

Transportbehov   Nært FV530. 14 km fra Fauske utløser i denne 
sammenheng stort transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko 
og sårbarhet 

 Området ligger under marine grense, slik at 
stabilitetsvurdering må gjennomføres. Ingen fare for ras 
eller skred i området. Kilde: NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dårlig grunn i Fauske gjør at det er få plasser for deponi. 
Transportavstand til sentrum er for lang. På sikt må det 
etableres deponi nærmere Fauske.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området ligger slik at det er liten negativ påvirkning på omgivelsene. Store deler av 

Fauske/Valnesfjord  har dårlig grunn og dermed er det begrenset med områder som egner seg til 

massedeponi. Vestover er dette en av de første områdene som egner seg. Ved større utbygginger 

må det utredes andre alternativer da dette deponi ligger for langt unna Fauske sentrum for større 

transporter. Men for å løse vanlige  behov  er dette et godt alternativ. 
Konklusjon: Området kan endres fra LNF-a til område for råstoffutvinning-Masseuttak/-deponi  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

17. (38 )Fjell  - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Fritidsbolig LSF16_F  
Arealstørrelse: Ca 30 daa  
Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  
Beskrivelse:     
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-
område i gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er 
hovedsakelig braklagt  jord med et gårdstun . Området er 
foreslått omdisponert til fritidshusbebyggelse 

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord 

og vann  
 

  Transport er buss eller bil . Sulitjelmavassdraget er 

forurenset etter nedlagt gruvedrift. Vassdraget er også 

regulert.  
 

Støy          Ingen støy. Bilcrossbane lenger opp i dalen. Ligger utenfor 
rød og gul sone (støysonekartet).  

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Gammelt nedlagt gårdsbruk og jorda har lav verdi. Skog av 
middels bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke registrert noen 
viktige naturtype i området. I artsdatabanken står 2 
observasjoner av gaupe i nærheten av område (Kilde : 
Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: Salten 

friluftsråd/Fauske kommune, friluftskartlegging 

Reindrift   Flyttelien er opp på fjellet og vil ikke berøre foreslått 

område. Det går en trekklei gjennom området. Kilde: Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 SEFRAK-registrert bygninger  med  2 gårdstun med 3 hus, 

1fjøs og 3 uthus. Liten konsekvens. 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 km 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket utslipp kan 
vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Fare for jord- flom- og snøskred. Område legges ut med 
begrensinger ihht kart: NVE atlas  

Trafikksikkerhet   Tillates 2 fritidsboliger. Vil generere lite trafikk. I dag er det 
avkjørsel til gammelt gårdstun. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området inneholder bl.a en gammel gård som inneholder sefrak-registrerte bygninger 

området  ligger mellom Sjønståelva og bratte fjell i dalen mot Sulitjelma som skaper skredfare. 

Reindrift har en trekklei  i området. Etablering av 2 hytter vil ha en begrenset konsekvens for 
denne. Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  
 
Konklusjon: Området kan legges ut med begrensning til de arealene som ikke er skredutsatt. Viser 
til NVE atlas. Området for spredt fritidsbebyggelse på andre siden av elva tas ut av planen og 
erstattes med foreslått område 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17. (44)Areal til folkehøgskole - konsekvensutredning  
Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan landbruksområde)  
Foreslått formål: Tomteareal skole  
Arealstørrelse:91 daa    
Forslagsstiller:Fauna KF 
Beskrivelse:      
Området ligger på østsiden av veien forbi VHSS. Nord for 
bebyggelse  

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 15 km til  

butikk og grunnskole. 
 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av myr og uproduktiv skog, ingen 
konsekvens for skog og jordbruk  Kilde : Skog og 
landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert 2 
funn av Gulldusk  i nærheten. Arten er LC livskraftig. 
Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Området er et viktig friluftslivsområde, men gjelder 
ikke dette arealet. Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Flyttlei ligger nord for området   
Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Fv530 er en vei som ender i Fridalen og er  lite 
trafikkert. Veien er smal og har en del telehiv om 
våren. Bør oppgraderes.  

Transportbehov   Lang transportavstand med bil.15 km til Strømsnes 
sentrum. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Helt øst er det et lite fare/ aktsomhetsområde 
vedrørende  jord- og flomskred. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Gunstig plassering av en folkehøgskole med fokus på 
friluftsliv.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området har formål  jordbruksområde i reguleringsplan. Databasen skog og landskap viser at 

området er av liten verdi som jordbruksområde. Få/ ingen negative konsekvenser med å legge en 

skole hit. Skolen vil ha internat  slik at det ikke blir noe transport for elevene til skolen. 
 

Konklusjon: Området kan endres til offentlig formål .  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17.(59).Næringsareal masseuttak  grus  Moen - 
konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål :Masseutak grus  
Arealstørrelse: Ca 24 daa  
Forslagsstiller: Thor Even Sørensen   
Beskrivelse:      
I dag tas det ut sporadisk grus fra området og forekomsten beskrives 
som meget viktig forekomst av NGU.  

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Utvinning vil sannsynligvis avgi støv.  

Det må gjøres tiltak ved oppstart av uttak.  
 

Støy          Uttak av masse vil skape støy. Støykrav bestemmes i 
reguleringsplan. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde artskart  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet   Fv 830 har god kapasitet. På/avkjøring må utredes i 
en reguleringsplan 

Transportbehov   Ligger inntil FV830 og 5 km til E6.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen naturfare Kilde : NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dagens grustak i Skysselvika  er i sin sluttperiode og 
alternativer  bør finnes /utredes. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer:  Området egner seg for uttak av grus. Dagens masseuttak i 

Skysselvika  har konsesjon til 2019 og da bør det være alternativer til denne. Nær tilgang på grus er 

viktig for utvikling av lokalsamfunnet. Uttak av masse på Moen vil skape støy, støv og sår i 

landskapet. Det må utarbeides reguleringsplan for området før det tas ut masse i foreslått område. 

Denne må avklare driftsform og hvordan støy og støv skal behandles . Området er begrenset og vil 

således ikke være noe fullgodt alternativ til Skysselvika. Andre forekomster i kommunen er ikke 

skikkelig klarlagt mht kvalitet på forekomst og mulighetene for masseuttak.  

 

Konklusjon: Det avsettes et område for masseuttak grus  i kommuneplan som  begrenses til 
eiendommen  gnr.85/bnr.3. på vest- og østsiden av FV830 
Det må utarbeides detaljreguleringsplan for området  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17.(31).Boligtomt  på Finneid   - konsekvensutredning  
Dagens formål:LNF-A (I reguleringsplan jord og skogbruk) 
Foreslått formål: Boligtomt  
Arealstørrelse: 1857 m2   
Forslagsstiller:Kai Rune  Furre 101/33 
Beskrivelse:      
Område ligger ved på Finneid nedenfor skola  

  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av skog med høy bonitet og 
jorddekket fastmark . Liten konsekvens for 
jordbruket  Kilde : Skog og landskap 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert et 
funn av Fjæresivaks i 1913 i nærheten. Arten er LC 
livskraftig. Ingen konsekvens Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Trafikksikkerhet  Kan bli etablert en bolig. Lokal adkomst. Ingen 
konsekvens for traffikken. 

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for dårlig stabilitet  
 eller skred i området. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ligger i et bebygd område. Foreslåtte boligtomter vil  
medføre boligfortetting med korte avstander til 
butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (1857m2)  i et bestående boligfelt og området er skog med høy bonitet. 

Arealets størrelse gjør at det har liten konsekvens  for skogbruket. Dette er et område med 

etablerte boliger som  ligger nært skole, vei og  vann/avløp.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

17.(52).Næringsareal utfylling Finneidbukta  
konsekvensutredning  
Dagens formål: FFFN 
Foreslått formål: Næringsareal 
Arealstørrelse: Ca 99 daa  
Forslagsstiller: Ketil Skår   
Beskrivelse:      
Området er i dag sjø i Finneidbukta i Nervatnet og foreslått å fylles ut 
ved tilgang på masse fra utbyggingsprosjekt (veibygging)  

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Strandsonen og foreslått område  vil 

bli fylt ned . Det vil bli finstoff som 

avsettes  ut i vannet og sedimenteres 

på bunnen utover i brakkvannet.  
 

Støy          I anleggsfasen vil utfylling  skape anleggstrafikk som 
gir støy. Hvilken type næring  området skal brukes til 
er ikke avklart. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 
tiltaksområde er Nålesivaks Funnår  1913 og 
Ravhøstmose funnår 1893 Kilde: Artsdatabanken. 
Funnene er meget gamle og det har vært mye 
virksomhet siden den gang. Vurderer funnene som 
uaktuell.  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Kai, E6 og jernbane i umiddelbar nærhet.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Næringsområde spesielt attraktivt for næring med 
stort transportbehov. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av av eksisterende næringsområde. 
Konsekvens vil avhenge av bruken av området. 
Utredes i regplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer Forslaget innebærer å fylle egnet masse i sjøen i 

Finneidbukta og dermed skape nytt landareal.  Området ligger nært kai, jernbane og vei(E6). Gode 

grunnforhold. Foreslått areal grenser til  et etablert boligområde og næringsområde på Finneid. 

Foreslått område bør reduseres til utfylling langs dagens regulerte næringsområde, slik at 

bokvaliteten for boligene ikke blir  redusert . 

 

Konklusjon: Området som settes av  begrenses til langs dagens næringsområde for å unngå 
utfylling foran boligområdet. Aktuelt areal  utredes videre gjennom  en reguleringsprosess. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

 

17(34).Forretning/næringsområde på 
stranda  konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål: Forretning Næring  
Arealstørrelse: 8000m2   
Forslagsstiller:Ragnar Skjerstad   
Beskrivelse:    
  
Område ligger ved Leirelva på stranda. På tilliggende 
areal  er det et etablert gartneri (Skogholt)på samme 
hjemmelshaver og dette er en tilpasning til dette formålet 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil.  
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. 
Kilde Artsdatabanken 

Friluftsliv   Ingen konsekvens   

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  
bygninger  på området eller i nærheten. 
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand 
til butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen naturfare. Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Etablert gartneri med utsalg på naboområde. 
Dette vil være en naturlig utvidelse. 

Trafikksikkerhet  Er utvidelse av eksisterende næringsområde. 
Ingen/liten økning i trafikken til/fra. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal 8000m2 som er å regne som tilleggsareal til allerede etablert forretning/ 

næringsområde for Skogholt gartneri.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-A til forretning/industri.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

18.Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til industri  i reguleringsplan 
Foreslått formål: bolig innenfor 57/1 
Arealstørrelse: ca 8 daa   
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål industri. 
Arealet endres til bolig    
   

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag utbyggingsområde for 

industri 

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Støy fra rv80 og jernbane. Må utredes i regplan  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært sentrum med butikk, off.tjenester og 
barnehage /skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Kan  være dårlige grunnforhold. Må foretas 
stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Sikker adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan.Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen og støy fra rv80. Bør kombineres med parkering til togpassasjerer. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til  tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(42)Areal til krysningsspor i 
Valnesfjord,Strømsnes 
Dagens formål: LNF- A /Jernbane  
Foreslått formål: Baneformål til krysningsspor 
Arealstørrelse: ca 800m 
Forslagsstiller: Salten regionråd   
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
LNF-a   

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Tiltaket vil ikke føre til mer utslipp  

Støy          Litt mer støy av tog som bruker krysningssporet. Ikke 
vesentlig. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde.Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Går en flyttlei i enden av tiltaksområde. Dette må 
avklares med reindriftsnæringen for å finne gode 
løsninger. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ingen konsekvenser 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko.Stabilitesvurdering av 
grunnforholdenemå gjøres 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette området ligger inntil eksisterende 
jernbaneformål og vil ikke gi noe tap av dyrkbar jord. 

Trafikksikkerhet  Ingen konsekvenser for trafikken 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer . Ingen negative konsekvenser utenom ei flyttlei for 

rein i enden av tiltaksområdet som det må samarbeides med reindriftsnæringa for å finne løsning 

 

Konklusjon: Tiltaket har ingen store negative konskvenser og legges inn i planen. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(68)Marmorveien 9 
Dagens formål: Forretning/industri 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca 6 daa 
Forslagsstiller: Ketil Skår  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/industri. Det bes om at arealet endres til bolig.  
     
 

  
 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er foreslått endret til bolig fra forretning 
/industri. Trafikken vil endres fra tungtrafikk til 
småbil trafikk, noe som vil redusere støy og utslipp 
 

Støy          Boligformål vil ikke gi mer støy, sannsynligvis mindre 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funne 
innenfor området Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Arealet er sentrumsnært og nær kollektivpunkter 
buss/tog. Vil gi lite behov for transport 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. Kan være dårlige grunnforhold 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet ligger i etablert  boligområde og dette 
område er en forlengelse av eksisterende 
boligområde. Mister næringsareal. 

Trafikksikkerhet  Området ligger inntil kommunal vei. Boligformål vil 
gi mindre tungtransport og mer småbiltrafikk. Dette 
kan gi en bedre trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Området er i dag et lagerområde og i øst av marmorveien er det bygget boliger, slik at dette arealet 

blir en forlengelse av eksisterende boliggareal. Nytt formål harmonerer med eksisterende formål i 

området. Arealet er sentrumsnært og nært jernbane/buss/skole. 

 

Konklusjon: Arealet endres til boligformål som foreslått 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. (67)Nyveien 
Dagens formål: Forretning/kontor  
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 1800 m2 
Forslagsstiller: Asbjørn Nygård   
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor og forslagstiller ber om å få det endret til 
bolig.       
   

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Arealet er lite som vil gi lite trafikk økning.Ligger 
isentrum som gir lite transportbehov. Dette  vil ikke 
øke utslippene.  

Støy          Ingen økt støy ved endring av formål. Boligene vil få 
støy fra trafikk da rv80 med rundkjøring ligger inntil 
arealet. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Ingen økt transportbehov da området ligger i 
sentrum nær kollektivtrafikk og tjenester 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger nært sentrum og kommuneplanen 
har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, 
noe som denne endringen vil føre til. 

Trafikksikkerhet   Lite økning i trafikk med avkjørsel til kommunal vei 
som vil gi god trafikksikkerhet. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer Området ligger nært sentrum og i et etablert 

boligområde. Kommneplanen har som målsetting økt boligfortetting i sentrum, noe som denne 

endringen vil føre til. 

 

 

Konklusjon: Få eller ingen negative konsekvenser ved å endre formålet fra forretning/kontor til 
bolig.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.(45)Østerkløft - fritids- og turist formål 
Dagens formål: Turistanlegg   

Foreslått formål: fritids- og turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse. 

Arealstørrelse: ca 177 daa 

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan som turistanlegg 

Østerkløft. Foreslås at det tillates etablering av fritids- og 
turistformål (campingplass, 
utleie av hytter, rorbu mv.) og fritidsbebyggelse    

 

.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

 Mer småbiltrafikk.14 km til butikk på Strømsnes  

Støy          Ingen støy 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Økning i transport, 14 km til butikk,25 km til Fauske 
og 50 km til Bodø. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger sentralt til mellom Bodø og Fauske. 
Arealet er i gjeldende plan turistanlegg og endringen 
er  fritidsbebyggelse, noe som gjør at området ikke 
vil få vesentlig endret bruk. Områdene rundt 
inneholder caravan, hytter og populært 
utfartsområde. 

Trafikksikkerhet   Ny avkjørsel. Må godkjennes av vegvesenet i 
reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Ingen negative konsekvenser utenom økt 

transportbehov, men økt transportbehov til fritidsbebyggelse må påregnes. Avstandene er korte til 

sentraene. Området er i dag mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. 

 

Konklusjon: Ingen vesentlige negative konsekvenser. Området egner seg til foreslått formål 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.Boligareal Holtanveien mot ny trase E6  

Konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF-B 

Foreslått formål: Boligområde  

Arealstørrelse: Ca 16 daa  

Forslagsstiller: Fauske kommune  

Beskrivelse: Området ligger i nordenden av 

boligområde i gjeldende plan  langs Holtanveien 

mot tunnelinnslaget for ny E6 

  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann ) 
 

  Transport er gang,sykkel, buss, tog  

eller bil. Gangavstand til butikk og 

skole. 
 

Støy          Lite ny støy.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde 
Artsdatabanken 

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nær Terminalveien, handelsparken, jernbane og 
buss. Gangavstand til butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde: NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  innen transport- 
og areal planlegging med korte avstander mellom 
butikk, skole, barnehage og andre tjenester 

Trafikksikkerhet   Området vil få dagens Holtanvei som tilførselsvei. I 
ny reguleringsplan vil deler av Holtanveien bli 
omgjort til g/s vei og bilvei legges gjennom nytt 
handelsområde regplan  «Teminalveien øst». Her er 
det gjort trafikkanalyse som viser håndtering av 
trafikken når området bygges ut. 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Arealet ligger i et sentralt område i Fauske by og er i dag et LNF-B område . Området ligger 
kole/barnehage, butikk  i gangavstand. Egner seg godt til boligformål  

 

Konklusjon: Området kan endres fra LNF-b til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18.Valnesfjord -utvidelse av spredt boligbygging 
LSB9 og 11 konsekvensutredning 
Dagens formål: LNF-b 
Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 5 km2  
Forslagsstiller: Administrasjonen Fauske 
kommune 
Beskrivelse: Område på ca 5 km2  som er samme 
område som i gjeldende plan, men de 14 
enhetene som var i gjeldende plan er disponert av 
et regulert boligfelt og fauske kommune foreslår å 
videreføre samme antall slik at det blir en 
utvidelse i antall på 14 enheter                               

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord og 

vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til Strømsnes sentrum er på det 

korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss.  
 

Støy          Ingen  

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området er meget stort og dette  er en videreføring fra 
gjeldende plan som ble gjennomgått av skog og 
landbruksfaglige personer. Fradeling av tomt må skje etter 
bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord og reindrift. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Stormyra og Nystad– 
Storspove (vu) Kosmo – Vipe(EN) (Artskart/Naturbase). Arealets 
størrelse gir liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Friluftsaktiviteter langs vannet, men dette har 100m belte ellers 

mindreaktivitet.  

Reindrift  Det er en flyttlei gjennom området ved Kosmo og gjennom 

Tokdalen. Fradeling av tomt  i dette området så må 

reindriftsnæringa hensyntas.  Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 En SEFRAK-registrert bygning på eiendommen  

Samfunn:   

Transportbehov   Økt transport med bil. Avstand til Strømsnes sentrum er  

på det korteste 4,5 km  og på det lengste  12,5km 

I dag går det skolebuss. 

Teknisk infrastruktur  Vannledning i området. Mangler avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde :NVE Atlas 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Valnesfjord  har nok areal til boligbygging i planperioden. 

Trafikksikkerhet  14 enheter vil gi økt trafikk og fv 530er utsatt for mye telehiv og 
til dels dårlig kurvatur. Må oppgraderes. Ligger inne i RTP. Nye 
avkjørsler må godkjennes av SVV. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer : 
 Et forholdsvis stort område i gjeldende plan  på 5 km2  videreføres med samme antall på 14 enheter. Det som 

gjør at det er en økning på 14 enheter  er at det er  regulert inn et boligfelt med 14 enheter Tiltaket medfører 

økt  transport. Infrastruktur som avløp mangler i område. Kommunen har nok arealreserver i Valnesfjord til 

boliger Dette er ingen nye konsekvenser i fra gjeldende plan. 
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Konklusjon: Områdets størrelse og antall enheter for spredt boligbygging videreføres . Dette 
skaper få og ingen nye konsekvenser. Tiltaket er tatt med i planforslaget.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. Venset  (KU) utvidelse av spredt boligbygging LSB13- 
konsekvensutredning 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: LSB Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 40 daa  
Forslagsstiller: Karin Evjenth Breivik 
Beskrivelse: Område på ca 40 daa som er foreslått som utvidelse av 
eksisterende LSB område. Område er i et jordbruksområde med 
spredt boligbebyggelse. På  Venset  er det i dagens plan(LSB01)  
lagt ut et område for spredt boligbygging med inntil 2 hus .Med 
utvidelsen foreslås det i hele område 3 hus.  

 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning 

(klimagass og annet 

utslipp til luft, jord og 

vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til Fauske sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til Strømsnes i   

Valnesfjord. I dag går det skolebuss og rutebuss 
 

Støy          Økt biltrafikk på trivselsvegen 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består mest av innmarksbeite og litt  dyrka jord , skog 

høy bonitet. Jordvern skal ha høy prioritet, her er det det meste 

av jorda innmarksbeite. Fradeling av tomt må skje etter 

bestemte kriterier som ivaretar dyrkbar jord. Kilde: Skog og 

landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn av 

planten Gulerle (lc).). Liten konsekvens. Kilde:Artskart/.  

Friluftsliv  

 
 Området er begrenset og ingen friluftsaktiviteter blir berørt.  

Reindrift   Flyttlei er oppe på fjellet og vil ikke berøre denne 

eiendommen. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 En SEFRAK-registrert bygning på eiendom 47/2 fra 1875-

1899, bolighus. Må tas hensyn til 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 12 km til midtre rundkjøring og 6,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og rutebuss gjennom Tortenlia. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred. Kilde:NVE Atlas 

Trafikksikkerhet   Veien er nedklassifisert fra riksveg til fylkesvei. I gjeldende  

 plan er det tillatt med 2 boliger  i hele lsb område. Omlegging  

av RV80 gjør at økning med 1 bolig til 3 boliger  oppveies med  

mindre trafikk på veien. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i planperioden, 

men dette er en økning på en bolig  så betydningen er liten. 

 

Samlet vurdering: Som KU viser er det negative konsekvenser for landbruket. Tiltaket medfører økt  

 transport. Infrastruktur som avløp mangler. Arealet er lite og tillates bare 3 hus på hele LSB – 

område. Utvidelsen gir små konsekvenser for de tema som er vurdert. Kommunen har nok 

arealreserver til boliger.   
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Konklusjon: Et forholdsvis stort område i gjeldende plan utvides med 40 daa og øker med  1 hus 
Noe som skaper lite eller ingen konsekvenser for de temaer som er vurdert. De  kriterier på 
området som gjelder for spredt boligbygging vil ivareta dyrkbar jord. Dette er en liten endring 
med små konsekvenser så tiltaket tas med i foreslått plan. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
Fauske kommune  
 

18. Dressur område for hund GF09_F  i Fagerlia 
Sulitjelma 
Dagens formål: LNF-A   
Foreslått formål: Friområde - dressurområde for hund  
Arealstørrelse: ca 838 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse:Innenfor GFO9_F tillates det 
opparbeidelse/tilrettelegging for dressurområde for hund 
med tilhørende anlegg. Eventuell inngjerding og 
dressuranlegg må ikke være til hinder for normal ferdsel 
og allment friluftsliv     

  

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Ikke mer støy. Eneste er bjeffing. Grenser inntil 
boområde 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. 13 plantearter 
funnet alle LC livskraftig. Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Området ligger i nærheten av  flyttlei, men vil ikke 
berøre denne.  Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Større transportbehov 40 km fra Fauske. Dårlig 
kollektivtilbud. I tillegg skal hund fraktes til området. 
Begrenset bruk gjør at det blir liten økning i 
trafikken. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ingen konsekvens  

Trafikksikkerhet   Ingen regulert adkomst. Parkering langs vei. 
Begrenset bruk og lite trafikk gir liten konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer :I et dressurområde for hund har bruken  liten 

konsekvens for område vedrørende slitasje og påvirkning. Eneste negative konsekvens er transport til 

og fra da de fleste brukerne er fra Fauske 40 km unna. Adkomst og parkering er ikke tilrettelagt. 

Bruken kan begynne og avsluttes uten store tiltak. 

 

Konklusjon: Formål/bruk har liten påvirkning på området.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. Gravlund o_BGU_F 
Dagens formål: LNF-A område   
Foreslått formål: Gravlund 
Arealstørrelse: 2,5 daa  
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål LNF-A. 
Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må være en inkurie at 
arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige reviderng. 
 

 

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Støy          Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Naturmangfold  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Kulturminner og kulturmiljø  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunn:   

Transportbehov   Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Teknisk infrastruktur  Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Arealet er i dag  gravlund. Ingen konsekvens. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Arealet har vært gravlund siden 70-tallet.Det må 

være en inkurie at arealet ikke fikk formål  kirkegård ved forrige revidering. Ingen konsekvens. 

 

Konklusjon: Formålet er i dag gravlund kirkegård/gravlund og endring av formålet gjør at bruk og 
formål er samstemt. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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18. Erikstadveien gang og sykkelvei 
Dagens formål: LNF-A   
Foreslått formål: Gang sykkelvei o_sv_F 
Arealstørrelse: 1,4 km Fra helskarveien til badestrand veien. 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i gjeldende plan som LNF-a 
Arealet ligger langs Erikstadveien    
     

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil gi mer sykling og gåing, noe som fører til mindre 
forurensing  

Støy          Mindre støy da flere vil bruke sykkel og gåing 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger i selve 
tiltaksområde, men det er kulturminner inntil 
tiltakets område  og i nærheten. Det må gjøres 
forundersøkelser som avklarer tiltaksområde.     
Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Gang sykkelveien vil ikke gi noe økt transportbehov 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg ligger langs veien og må 
skiftes ut   

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Dette er er positivt med etablering av gang sykkelvei 
for trygg skolevei og folkehelsa 

Trafikksikkerhet   Tiltaket vil øke trafikksikkerheten, da myke 
trafikanter blir skilt fra biltrafikk. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Fortau er det fram til Helskarveien og det mangler en 

trygg vei for gående og syklende, noe som dette tiltaket vil føre til. Eneste negative konsekvens er at 

Erikstad har mange automatisk verna kulturminner  og disse må tas hensyn til i planlegging og 

etablering. 

 

Konklusjon: Tiltaket er meget positiv og legges inn i planen. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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24.BKB05_F Terminalveien øst -konsekvensutredning 
Dagens formål: Forretning/kontor  
Foreslått formål: Forretning/industri 
Arealstørrelse: ca 100 daa 
Forslagsstiller: Fauske kommune  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontorer slik at det er industri som blir endret.  
     
 

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt CO2 utslipp ved avdekning av myr 

Økt trafikk i området vil gi mer trafikk som vil øke 
utslipp  

Støy          Vil bli mer trafikkstøy. 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Funn innenfor 
tiltaksområde er Strengstarr. Kategori: LC funnår 1913 
Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Området ligger nært jernbane og E6. vil ikke utløse 
lengre transportavstander.  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Liten risiko. og mer overvann med større asfalterte 
flater. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Handelsanalyse er laget for Fauske som viser at området 
kan ha et utbyggingsbehov på 11 000 m2 forretning og  
lager for internetthandel. 

Trafikksikkerhet  Det er utarbeidet en trafikkanalyse som beregner 
trafikkmengde og hvordan løsninger som må på plass 
for å få avviklet trafikken i område. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

I vurdering av mer forretningsareal bør hensynet til sentrum ivaretas. Kjøpesenter utenom 

sentrumsavgrensningen bør i mint mulig grad innha detaljhandel, såkalt pose handel. På 

Terminalveien øst åpnes det for  plasskrevende varer og lager for internett handel, noe som egner seg  

godt på terminalveien øst, da dette området har god infrastruktur knyttet til transport og parkering. 

Det er utarbeidet trafikk- og handelsanlyse for området. Plasskrevende  varegrupper  er vanskelig å 

plassere i sentrum.  

Konklusjon:  
Området vil egne seg godt til større lager og forretning for plasskrevende varer 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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29.Boligtomt  på Finneid   - konsekvensutredning  
Dagens formål:P 5 Friområde  
Foreslått formål: Boligtomt  
Arealstørrelse: 550 m2   
Forslagsstiller: Furre  
Beskrivelse:      
Område ligger ved «Nato kaia « i etablert bolig og naust område 

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er buss eller bil. 

Gangavstand til butikk og skole. 
 

Støy          Ingen støy    

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde 
Artsdatabanken 

Friluftsliv   Et privateid  friområde blir tatt ut. Turveien blir 
beholdt langs sjøen og  denne  er viktig og blir mye 
brukt .  

Reindrift  Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært E6 med bussforbindelse. Gangavstand til 
butikk og skole 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for steinsprang eller skred i området. 
Kilde:NVE atlas   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Foreslått boligtomt  vil  medføre boligfortetting med 
korte avstander til butikk, skole og industriområde 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Dette er et lite areal (550m2) som er privateid og dermed er mulighetene begrenset for 

almennheten for å kunne bruke det som friområde. Turveien blir beholdt. Dette er et etablert 

boligområde som  ligger nært vei, med vann og avløp.  
 

Konklusjon: Området kan endres fra friområde til boligformål.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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48.Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   
Foreslått formål: bolig innenfor gnr 57/28/34/ 38 
Arealstørrelse: ca 3 daa 11daa  
Forslagsstiller: Tor Allan Furnes 
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig    

 

.  
Tema Konse-

kvens 
Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          En god del støy fra rv80. Må støyvurderes i 
reguleringsplan 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde. Kilde: Artsdatabanken. Vernet 
vassdrag Kilde: gjeldende kommuneplan 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Havnivåstigning må vurderes.   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   Dagens adkomst  til området er ikke tilfredstillende. 
Veien er smal og uoversiktlig  
Bygget til Sylte(tidligere Cooopen)står plassert slik at 
det  er liten plass for gående. Det bør etableres ny 
tilføringsvei til området  hvis det skal etableres flere 
boligenheter  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området ligger fint til ved straumen og i sentrum av 

Strømsnes i Valnesfjord. Området har utfordringer med støy og sikker adkomst som må løses. Det er 

boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum av tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg som 
boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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49.Boligformål Strømsnes 
Dagens formål: Er regulert til forretning, kontor   
Foreslått formål: bolig innenfor 57/9 og 38 
Arealstørrelse: ca 2,4daa   
Forslagsstiller: Thor Harry Bjørnstad  
Beskrivelse: Arealet ligger inne i dagens plan med formål 
forretning/kontor. Ber om arealet endres til bolig  
     

 

.  
   

 

Tema Konse-
kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

   

Vil bli mindre tungtransport og mer småbiltrafikk 
Ikke mer trafikk som vil øke utslipp  

Støy          Lite støy  

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Ingen funn innenfor 
tiltaksområde .Kilde: Artsdatabanken  

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag inkl reindrift  

 Vil ikke bli berørt. Kilde: Kilden Reindriftskart 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller  bygninger  på 
området eller i nærheten. Kilde: Askeladden /Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov    

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes i område.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Dårlige grunnforhold. Må foretas stabilitetsvurdering   

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Som boligareal er dette i tråd med målsetting om 
bygging i sentrum og i kollektivknutepunktene. 

Trafikksikkerhet   God adkomst til kommunal vei.  

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer: Området ligger i sentrum av Strømsnes i Valnesfjord.. 

Det er boliger på naboeiendommene. Antall boligenheter må vurderes i regplan. Kan være 

stabilitetsproblemer i grunnen. 

 

Konklusjon: Arealet ligger i sentrum med nærhet til tjenester og kollektivknutepunkt  og egner seg 
som boligareal.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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50.Nytt hotell i Fauske sentrum BS24_F  
konsekvensutredning 

Omfatter: Areal til nytt hotell i Fauske sentrum   

Dagens formål: Parkering  

Foreslått formål: Sentrumsformål som tillater 

forretning, tjenesteyting, kontor, 

hotell/overnatting, grønne areal, parkering. 

Arealstørrelse: Ca 1400 m2  

Forslagsstiller: Stadssalg 

Beskrivelse: Området ligger i østre del av Fauske 

sentrum i Sjøgata  

  

Tema Konse-

kvens 

Forklaring  (kunnskapsgrunnlag) 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Støy          Støy må utredes. Langs sjøgata er det mye trafikk også tungtrafikk. 

Støy må utredes i reguleringsplan.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noen viktige naturtyper i området. Kilde: 

Artsdatabanken 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner i området. Kilde: Askeladden 

/Sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Med gode kollektivtilbud kan økende transportbehov ut/inn av  

området bli dekket av buss. Bruk av tog, sykkel og taxi er også 

gode alternativer. 

Teknisk 

infrastruktur 

 Vann- og avløpsanlegg finnes i område  

Samfunnssikkerhet, 

risiko og sårbarhet 

 Grunnboring viser stabile grunnforhold med fjell nær overflaten.  

Forhold til havnivå  ivaretas gjennom bestemmelser om 

flomsikring av bygg under kote 2.0 m. i regplan. Krav om 

stabiltetsvurdering i regplan. 

Forholdet til 

strategi for 

fremtidig arealbruk 

 Område vil følge opp målsettingen  vedrørende styrking av 

sentrum gjennom etablering av hotell med stor aktivitet. Denne 

etableringen vil gi hele sentrum et løft gjennom å skape 

attraktivitet, synergieffekt for andre etableringer 

Trafikksikkerhet   Området har mye biltrafikk. Sjøgata og E6 har god kapasitet, men 

Sjøgata/E6 mangler sykkelvei. Detaljreguleringsplan bør sikre 

gode trafikkløsninger hvor syklende og  myke trafikanter blir 

ivaretatt  

Barn unge uteareal  I området tillates ikke boliger. Det er ikke påkrevet med 

uteoppholdsareal for hotell. Bygget er såpass høyt at 

uteoppholdsareal på taket ikke er aktuelt. Strandpromenaden går 

gjennom området. 

Parkering   Ny plan har detaljerte bestemmelser for krav til parkeringsplasser  

for hotell. Det må gis gode løsninger for av/påstigning for 

buss/taxi/bil. Parkeringsbestemmelsene er lempet på, noe som 

krever at kollektivtilbudet bør forsterkes med flere avganger og 

bedre holdeplasser . 

Utnytting   Området gis føring på 100% utnyttelsgrad/ BYA  

Etasje og 

byggehøyder  

 I kommuneplanen gis det føring for 22 etasjer. Bygget er i tillegg 

til hotell/overnatting også et signalbygg. Antall etasjer i byggene 

bestemmes i regplan 
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Utforming  Kommunplanen har plankrav. Utforming blir ivaretatt på 

reguleringsplannivå. Dette gjelder utforming, fasade og profil i 

terrenget 

Sol/skygge/sikt  Sol/skygge diagram må utarbeides  i regplan. 

I bestemmelsene er det retningslinjer for opprettholdelse av 

siktlinjene. Det må være en god dialog med den berørte delen av 

befolkningen. 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

Nytt stort hotell vil gi nytt liv til et sentrum som har slitt med ledige lokaler. Byggingen  og 

aktiviteten til et stort hotell vil føre til optimisme og synergieffekter for andre som vil satse på 

sentrum. Byggets høyde gjør at det vil prege sentrum av Fauske og vil være et signalbygg for 

byen, noe som vil gi stedet mer bypreg. I dag forbinder vi ikke Fauske helt ut som by, hotellet vil 

styrke følelsen av by. Hotellet bygges mellom 2 andre hotell, slik at det sammenfaller med 

bruken som er i området. Dette vil styrke området, som er sannsynligvis er det eneste området  i 

sentrum  hvor grunnforholdene er såpass gode at et bygg på denne høyden kan føres opp. 

Grunnforholdene i Fauske er ustabile, men dette området har grunnfjellet nær overflaten. 

Området har utfordringer vedrørende  stormflomfare med beliggenhet ute i sjøen. Dette er 

løsbart, men må tas hensyn til. Deler av landområdet er i dag parkeringsplass, men nedbygging 

av parkeringsareal må påregnes ved fortetting av bygningsmasse i et sentrum, dette krever at 

kollektivtransport og sykkel styrkes i sentrum slik at det finnes gode alternativer til privatbilen. 

Selve hotellbygget skal stå ute i sjøen, dette området er i dag regulert til trafikkområde. 

Kystverket opplyser at det er ingen farleder i området og at kommunen som planmyndighet 

bestemmer bruken av sjøen hvor hotellet er planlagt. 

 

 

Konklusjon: Det er både en målsetting og ønsket utvikling at det bygges tettere og høyere i 

sentrum. Sentrum har store grøntområder og strandpromenade. Hotell i dette området vil ha en del 

konsekvenser, men de positive veier langt mer enn de negative.    
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  
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Konskvensutredninger som er uendret og utarbeidet til 1.gangshøring  

 

 

-(32) Lund  - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig   
Arealstørrelse: Ca 23 daa  
Forslagsstiller: Willy og Inge Jan Evjen   
Beskrivelse:Område på ca 23 daa som legges ut som 8-10 
boligtomter med felles grøntareal . Området ligger i et mye brukt 
friluftsområde, nært Fauske sentrum. Ved forrige rullering av k-
planen ble det varslet innsigelse. Helt lokalt er ikke dette areal mest 
brukt til friluftsliv, men Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former for 
friluftsliv.    
 

 
Tema Konse-

kvens 
Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Transport er bil/sykkel . Avstand til sentrum er ca 4 4 

4km til midtre rundkjøring  
 

Støy          Økt biltrafikk på Erikstadveien   

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Ikke dyrkbar jord. Vedrørende jordbruk er 
området vurdert av Departementet som ikke 
har  merknader.   

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er 
registrert 2 viktige naturtype i området. I 
artsdatabanken står 2 observasjoner av 
svarttrost (lc) og 5 funn av Lodneberg- knapp 
(lc) i/nærheten av område 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Området ligger i et mye brukt friluftsområde, 

nært Fauske sentrum. Helt lokalt er ikke dette 

arealet  mest brukt til friluftsliv, men 

Øyneshalvøya er mye brukt til ulike former for 

friluftsliv. Boligetablering er bit for bit 

utvikling. I kommunens  friluftskartlegging står 

det:Viktig nærturterreng, turgåing langs vei og 

noen stier.  

Reindrift   Flyttelei er på andre siden av halvøya, 

boligområde vil ikke berøre denne. Kilden 

Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger   

Samfunn:   
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Transportbehov   Bil - ingen bussforbindelse. Lang skolevei som 
vil kunne  kreve gang/sykkelvei og lys på 1,5 
km  

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ved 
Campingplassen 750 m unna 
  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 
planperioden og dette området er ikke med i 
de områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. 
Ved forrige rullering av k-planen ble det 

varslet innsigelse fra Fylkesmannen. 
Trafiksikkerhet   Vil føre til økt trafikk på en lokal kommunal 

vei. På/avkjøring må avklares i regplan 
 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det en del negative konsekvenser vedrørende  friluftsliv, transport og at  
infrastruktur som vann, avløp, gang/sykkelvei og gatelys mangler. Kommunen har nok 
arealreserve til boliger og dette området er ikke planlagt eller det ikke behov for å legge ut. 
Sist ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen hvis område ble lagt ut. 

 

Konklusjon: Slik det er oppsummert i samlet vurdering er ikke området innenfor god 
planlegging. Tiltaket kan skape presedens Men sist området ble foreslått ble det fra kommunen 
skapt en forventning om at området skulle tas med i planforslaget når kommuneplanens arealdel 
ble revidert. På den bakgrunn blir nå forslaget tatt med i planforslaget. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  
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Fauske kommune  
 

-(21).Pistolskytebane Osbakk  - konsekvensutredning  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Pistolskytebane  
Arealstørrelse: Ca 30 daa  
Forslagsstiller: Bjørn Robert Jensen  
Beskrivelse:      
Området ligger rundt hovedbruk «Nedre Fjell» og er LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Dagens arealbruk er hovedsakelig braklagt  
jord med et gårdstun . Området er foreslått omdisponert til 
fritidshusbebyggelse  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og omfang   
Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Blykuler kan spres i terrenget. 

Kulefanger må etableres. Biltransport 

til og fra må påregnes. 30 km til 

Fauske sentrum 

 
 

Støy          Skyteaktivitet vil skape støy. Støy er den største 
negative faktoren. Området ligger isolert,  langt  
unna annen menneskelig aktivitet. Støykrav må 
avklares i en reguleringsplan. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Skog av lav bonitet. Kilde: Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er ikke 
registrert noen viktige naturtype i området. I 
artsdatabanken står 2 observasjoner av gaupe i 
nærheten av område (Artskart/Naturbase). 
Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Viktig utfartsområde, gammel ferdselssti. Kilde: 

Salten friluftsråd,friluftskartlegging 

Reindrift   Flytteleien er opp på fjellet og vil ikke berøre 

foreslått område. Kilde: Kilden Reindriftskart  

Møte med representanter for Balvatn 
reindistrikt som var imot planene. Disse mente 
at området kan være  rømningsvei for rein som 
er truet/jaget av rovdyr. 

Kulturminner/kulturmiljø 
 

 Ingen 

Samfunn:   

Transportbehov   Nært FV830 med bussforbindelse. Sulitjelma 15 
km 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg finnes ikke. Lukket 
utslipp kan vurderes. Innlagt vann tillates ikke.  

Samfunnssikkerhet, risiko 
og sårbarhet 

 Fare for stein- jord-  og flomskred i øvre deler. 
Fare for snøskred i hele området. Oppsett av 
bygg for varig opphold ikke tilrådelig.  Ihht kart: 
NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 I kommunen er dette arealet  som egner seg 
best til formålet pga isolert beliggenhet 
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Samlet vurdering og eventuell alternativer : Området egner seg godt til pistolskytebane pga lang 

avstand fra annen virksomhet. Nært vei og egnet terrengformasjon. Reindriftsnæringa er skeptisk. 

Det må utarbeides reguleringsplan som har støyvurderinger, oppsett av skytetider , ammunisjon m.m. 

Området er et skredutsatt område i hht NVE sine skredkart.  
 

Konklusjon: Området kan legges ut med krav om detaljreguleringsplan. Begrenses  til de arealene 
som ikke er skredutsatt Viser til NVE atlas 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens. 
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-(30).Valnesfjord   - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: LNF-A 
Foreslått formål:Utvidelse av  LSB Spredt boligbygging  76/16 
Arealstørrelse: Ca 52 daa  
Forslagsstiller: Steinar Nymo  
Beskrivelse:Område på 52 daa som er foreslått  er i et 
jordbruksområde med spredt boligbebyggelse.  

 
.  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Gang og sykkelavstand til skole og butikk 

Buss/ tog til Fauske og Bodø 
 

Støy          Ikke mer støy 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av innmarksbeite, fulldyrka  jord og 
skog med høy bonitet. Vern av dyrkbar jord  skal ha høy 
prioritet og etablering av boliger i området kan skape 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i form 
av interessekonflikt hvor landbruket må tilpasse seg 
bofaste.  Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn 
av Stokkand  (lc). (Artskart/Naturbase). Liten 
konsekvens.  

Friluftsliv  

 
  Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er over Valnesfjordvatnet  og vil ikke bli  

berørt. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen registrerte kulturminner. Kilde : 

Askeladden/sefrak 

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er gang/sykkel. Avstand til sentrum er  

<1,0km til butikk  . 
Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 

avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, ROS  Ingen naturfare.Kilde NVE atlas  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

  Det er avsatt nok boligareal i Valnesfjord 

Trafikksikkerhet   Avkjørsel vil sannsynligvis ikke bli gitt av vegvesenet. 
SVV har regulert inn ei kjøre/gangbro over RV80. Hvis  
området skal åpnes så må brua være etablert .  

Samlet vurdering og eventuell alternativer 

Området ligger nært Strømsnes sentrum.  Dette er ikke i kjerneområde for landbruk.  

 
 Konklusjon: Området legges ikke ut.  

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens 
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-(62). Tortenlia  - konsekvensutredning (KU) 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: LLb Spredt boligbygging   
Arealstørrelse: Ca 28 daa  
Forslagsstiller: Ellen og Kristin Oskarsson    
Beskrivelse:Område på ca 28 daa som er foreslått  er i et 
jordbruksområde med spredt boligbebyggelse. Langs Tortenliveien  
er det i dagens plan  lagt ut et område for spredt boligbygging. 
Lengre nord på Tortenliveien er det lagt ut et LNF- b område som vil 
være tilnærmet lik det areal som det er kommet forslag på . 

 

 
  

Tema Konse-
kvens 

Forklaring, (kunnskapsgrunnlag), 

Miljø Verdi og 

omfang  
 

Forurensning (klimagass 

og annet utslipp til luft, 

jord og vann  
 

  Økt transport med bil. Avstand til sentrum er  

ca 5 km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 
 

Støy          Økt biltrafikk Tortenliveien /Løvgavlveien 

Sikring av jordressurser 
(jordvern) 

    Området består av dyrka, dyrkbar jord og produktiv 
skog. Jordvern skal ha høy prioritet og  boliger på 
området vil bygge ned dyrkbar jord og skape drifts- og 
miljømessige problemer som interesssekonflikt for 
landbruke. Kilde : Skog og landskap 

Naturmangfold  Naturmangfoldloven er vurdert. Det er registrert funn 
av planten Hårstarr (lc) som  viktig naturtype i området. 
(Artskart/Naturbase). Liten konsekvens.  

Friluftsliv  

 
 Nærturterreng på oversiden av veien opptil 

Svartvatnet/Klungsetmarka/bekken. Berøres ikke.  

Reindrift   Flyttelei er på Nedre Tortenli og vil ikke berøre denne 

eiendommen. Kilden Reindriftskart  

Kulturminner og 
kulturmiljø  

 

 Ingen SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen  

Samfunn:   

Transportbehov   Transport er bil/sykkel. Avstand til sentrum er  

ca 5 km til midtre rundkjøring og 4,2 til handels- 

parken. I dag går det skolebuss og sentrumsbuss 
gjennom Tortenlia. 

Teknisk infrastruktur  Kommunal vannledning gjennom området. Mangler 
avløpsanlegg i området   

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Ingen fare for jord- flom- og snøskred.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fauske sentrum har nok areal til boligbygging i 
planperioden og dette området er ikke med i de 
områdene som tidligere er vurdert/lagt ut. Deler av 
området er i dag åpnet for spredt boligbygging hvor det 
ikke er bygd hus i forrige planperiode. 
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Konklusjon: Nye boliger skaper aktivitet og noen ganger flere innbyggere. I dag kan det være en 
mulighet for 2 hus ihht gjeldende kriterier på området som er åpnet for spredt boligbygging inne 
på eiendommen. Tiltaket kan skape presedens. Området for spredt boligbygging utvides ikke. 
Tiltaket frarådes . 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød  

er stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

 

 

Samlet vurdering og eventuell alternativer  

 Som KU viser er det negative konsekvenser for landbruket. Fagansvarlig for landbruket 
fraråder at arealet legges ut  til spredt boligbygging utvides. Tiltaket medfører økt  transport. 
Infrastruktur som avløp mangler. Kommunen har nok arealreserver til boliger.  I gjeldende 
plan er det lagt ut område for spredt boligbygging  



 

 

Kommuneplanens arealdel sjø og land 

2017 – 2029 

 

Samlet vurdering av samisk 

næringsutøvelse og kultur   
 

 

 
 



Balvatn 
reinbeitedistrikt –
Fauske kommune 
Samlet vurdering av samisk 
næringsutøvelse og kultur i 
kommuneplanens arealdel  
 

                                
Tema  Konse 

kvens 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag) 

Sikre arealene til tradisjonelle 
fiskeplasser og gyteområder av 
vesentlig betydning for fiske i 
samiske kyst- og fjordområder. 

 Sjøarealene er ikke til revidering. Skal revideres  sammen 
med Saltdal og Bodø for å få en mer helhetlig vurdering  

Sikre dyrka og dyrkbar jord for 
jordbruksproduksjon og 
beiteområder for så stor buskap 
som bruket kan vinterfø. 

 Ingen tiltak har endret bruk av dyrkbar jord for reindrift 

Sikre områder for jakt,fiske, 
vedhugst, sanking av bær, urter 
og sennagress, samt uttak av 
virke for duodji som enkelt-
personer eller grupper av 
personer helt eller delvis har sitt 
livsgrunnlag knyttet 

 Ingen tiltak har endret formål som vanskeliggjør nevnte 
områder.  

Sikring av flytt- og drivingsleier   Ingen tiltak berører flytt- og drivingsleier 

Sikring av trekkveier   Ett tiltak er i nærheten av trekklei, det er område spredt 
hyttebygging for 2 hytter på Fjell i Sjønstådalen. Dette 
området erstatter et område på sørsida av elva slik at 
belastningen på område ikke økes. Tiltaket ble avklart på 
møte med ledelsen i reinbeitedistriktet. Framkommer i 
møtereferatet. 

Sikring av oppsamlingsområde  Ingen oppsamlingsområder blir berørt av nye tiltak 

Sikring av slakteplasser  Ingen konsekvens  
Sikring av kalvings-, luftings-, 
brunst- og paringsområder 

 Ingen konsekvens 

Samiske kulturminner   Alle nye tiltak er vurdert med Askeladden som 
kunnskapsgrunnlag. Ingen kjente kulturminner blir berørt 
av de nye foreslåtte tiltak. 

Andre områder   Pistolskytebane i Osbakk i Sjønstådalen. 
Reindriftsnæringen opplyser i møte at skyteanlegget vil 

hindre ferdsel for rein i et trangt område og anlegget kan 

medføre at reinen søker ned på veien med fare for 

påkjørsel. Reinen kan også bli jaget av jerv og må ha  

rømningplasser/veier. 

Kongeørna hekker i området. 

Pistolskytebanen er tatt ut av planen. 
Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er stor eller 

svært stor negativ konsekvens.  



Samlet vurdering  
Kommuneplanens arealdel har tatt inn 4 nye tiltak i Sjønstådalen og Sulitjelmaområde i 
reinbeitedistriktet. Vurderer at ingen av disse tiltakene  har konsekvens for samisk 
næringsutøvelse i Balvatn reinbeitedistrikt etter at  pistolskytebane på Os er tatt ut av planen etter 
at kom innsigelse fra Sametinget. Pistolskytebanen er konsekvensvurdert. 
Tiltak 1 er 2 hytter på Fjell, tiltak 2 endring av Storkontoret til forretning og næringsutøvelse, tiltak 
3 er formålsendring til boliger mellom Coop og fotballbanen og tiltak 4 er opprettelse av 
hensynssone over kulturminner i Fagerli.  
 
Følgende er lagt inn i arealdelen til kommuneplanens bestemmelser vedrørende reindrift: 
§1.12 Reindrift 
Reindriftens interesser (herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til hinder eller medføre ulempe for reindriften, skal avklares med reindrifts-
myndighetene. 
 
I planbeskrivelsen vedrørende kulturminner: 
Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt det er mulig i gjeldende 
plan fra 2011, og i konsekvens- vurderinger av nye innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid 
nødvendig med konkrete avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  
 
” Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  
 
jf. § 8 første ledd:  
Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 
nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra 
til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør 
snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til  
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 
 
Samiske kulturminner  
I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske kulturminner (ikke 
kartfestet), men at det høyst sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert. 
Kommunen har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til denne type 
kulturminner.  
 
Møte med reindriftdistriktet 
Vi har hatt møte med reinbeitedistriktet hvor også fylkesmannen var tilstede, tiltakene som 
berørte reindrifta ble lagt fram og diskutert. Det ble uttrykt skepsis til pistolskytebanen som nå er 
tatt ut av planen.  
Utfra en samlet vurdering mener Fauske kommune at de samlede tiltak som er tatt med 
planforslaget har ingen eller liten konsekvens og at samisk næringsutøvelse og kultur er ivaretatt 
på best mulig måte gjennom: 

 Konsekvensvurderingene 

 Planbeskrivelsen 

 Bestemmelsene 

 Møte med reinbeitedistriktet.  



 

Duokta 
reinbeitedistrikt –
Fauske kommune 
Samlet vurdering av samisk 
næringsutøvelse og kultur i 
kommuneplanens arealdel  
 

                               

 
Tema  Konse 

kvens 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag) 

Sikre arealene til tradisjonelle 
fiskeplasser og gyteområder 
av vesentlig betydning for 
fiske i samiske kyst- og 
fjordområder. 

 Sjøarealene er ikke  til revidering. Skal revideres i sammen med 
Saltdal og Bodø for å få en mer helhetlig vurdering  

Sikre dyrka og dyrkbar jord for 
jordbruksproduksjon og 
beiteområder for så stor 
buskap som bruket kan 
vinterfø. 

 Ingen tiltak har endret bruk av dyrkbar jord for reindrift 

Sikre områder for jakt, fiske, 
vedhugst, sanking av bær, 
urter og sennagress, samt 
uttak av virke for duodji som 
enkelt-personer eller grupper 
av personer helt eller delvis 
har sitt livsgrunnlag knyttet til 

 Ingen tiltak har endret formål som vanskeliggjør nevnte 
områder.  

Sikring av flytt- og drivingsleier   3 tiltak berører flyttleier i distriktet. Tiltak 1 er Jodal deponi på 
Venset. Dette er tiltaket som ligger inne i gjeldende plan er 
gjennomgått med Leder av reinbeitedistriktet. Skal legges inn i  
bestemmelsene til reguleringsplanforslaget for deponiet  at når 
reinen er i området med flytting m.m så gis det beskjed til 
kommunen som stopper all maskinaktivitet. I tillegg bør 

avbøtende tiltak tas med som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i 

massedeponiet så lenge det er reindrift i 

området 

Tiltak 2 er eksisterende område for spredt boligbebyggelse 
(LSB11) i øvre Valnesfjord øket med 14 enheter pga 14 tomter 
er regulert i egen plan for boligområde. Dette gjør 14 enheter 
er disponert  i gjeldende plan. Ved plassering av bygg må 



kriteriene i bestemmelse  følges herunder pkt om bevaring av 
flyttlei.  
Tiltak 3 er hensynssone til etablering av datasenter på Stormyra 
nord om Fauske   Hensynssone kan bli stående i inntil 4 år, hvis 
det skal bli satt i gang tiltak så kreves reguleringsplan som skal 
avklare reindrift m.m.  
På Østerkløft i Valnesfjord er byggeområde BFT2 redusert for å 
gi bedre plass til flyttlei og det er lagt inn hensynssone for å gi 
bedre sikring av flyttlei  over Stormyra nord om Fauske 

Sikring av trekkveier   Ett tiltak berører trekkveier og det er område spredt 
boligbygging i Øvre Valnesfjord LSB11. Som beskrevet i 
foregående pkt må plassering av bygg ikke være i konflikt med 
trekk/flyttleier. 

Sikring av oppsamlingsområde  Ingen oppsamlingsområder blir berørt av nye tiltak 

Sikring av slakteplasser  Duokta har et reinslakteri i Holtan. Dette og området rundt blir 
ikke berørt  

Sikring av kalvings-, luftings-, 
brunst- og paringsområder 

 Ingen konsekvens 

Samiske kulturminner   Alle nye tiltak er vurdert med Askeladden som 
kunnskapsgrunnlag. Ingen kjente kulturminner blir berørt av de 
nye foreslåtte tiltak. 

Andre områder   Lagt inn hensynssone for friluftsliv i Klungsetmarka. Har ingen 
konsekvens for flyttleia i område. 

Grønt er liten negativ, ingen eller positiv konsekvens, gult er middels eller usikker negativ konsekvens og rød er 

stor eller svært stor negativ konsekvens.  

 

Samlet vurdering  
Kommuneplanens arealdel har tatt inn 14 nye tiltak utenom Fauske sentrum i reinbeitedistriktet.  
Det er 3 av disse tiltakene som har direkte konsekvens for samisk næringsutøvelse i Duokta 
reinbeitedistrikt. Tiltak 1; Jodal massedeponi som berører en flyttlei direkte. På befaring med 

kommunen, fylkesmannen og reinbeitedistriktets leder ble det enighet om å redusere deponiområdet 

til hensynsonen for flyttleia slik at deponiområde ikke berører flyttleia. På befaringen ble det påpekt 

fra reinbeitedistriktets leder at ved utarbeidelse av reguleringsplanen så bør avbøtende tiltak tas med 

som rekkefølge- bestemmelser. 

           Avbøtende tiltak kan være: 

 Skogning av flyttlei ned fra fjellet  

 Ledegjerde 

 Reindriftsnæringa kan stoppe all aktivitet i massedeponiet så lenge det er reindrift i 

området 

Tiltak 2 økning av antall enheter i felt for spredt boligfelt (LSB11) i Valnesfjord. Tiltak 3 er 
hensynssone for datasenterindustri på Stormyra. Disse 3 tiltakene er beskrevet i 
konsekvensvurderingen under punktet – sikring av flytt- og drivingsleier. 
2 innspill til tiltak er avvist pga konflikt med flyttlei. Alle nye tiltak i kommuneplanen er blitt 
konsekvensutredet med reindrift som tema. Alle konsekvensutredninger ligger ved i 
høringspapirene. Det er i planforslaget lagt inn hensynssone for flyttlei på Stormyra nord for 
Fauske som skal ivareta flyttleia som går over Stormyra. 
 
 
 
 
 



Følgende er lagt inn i arealdelen til kommuneplanens bestemmelser vedrørende reindrift: 
§1.12 Reindrift 
Reindriftens interesser(herunder flytt- og trekkleier, områder for beite, samt brunst-, parrings og 
kalvingsland) skal tas hensyn til ved planlegging av nye utbyggingsområder, eller andre tiltak som 
kan være til hinder eller medføre ulempe for reidriften, skal avklares med reindriftsmyndighetene. 
 
I planbeskrivelsen vedrørende  kulturminner: 
Samiske-, arkeologiske-, nyere tids- og krigsminner anses ivaretatt så langt det er mulig i gjeldende 
plan fra 2011, og i konsekvens- vurderinger av nye innspill til revidert arealplan. Det er imidlertid 
nødvendig med konkrete avklaringer når foreslåtte områder for gitt arealbruk skal saksbehandles i 
forhold til fradeling og byggesøknad.  
Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jf. § 3 første ledd:  
 
”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.”  
 
jf. § 8 første ledd:  
Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 
nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra 
til  
vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør 
snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til  
departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtak er kommet fram til adressaten.” 
 
Samiske kulturminner  
I følge Sametinget er det registrert en mengde automatisk fredete samiske kulturminner (ikke 
kartfestet), men at det høyst sannsynlig finnes flere kulturminner som ikke ennå er registrert. 
Kommunen har, så langt det har latt seg gjøre og ut fra kjent kunnskap, tatt hensyn til denne type 
kulturminner.  
 
Møte med reindriftdistriktet 
Vi har hatt møte med reinbeitedistriktet hvor også fylkesmannen var tilstede, tiltakene som 
berørte reindrifta ble lagt fram og diskutert. Møte førte til at hensynssonen til datasenterindustri 
på Stormyra ble redusert. Enighet om tiltak som skulle avvises pga konflikt med flyttlei. 
 
Utfra en samlet vurdering mener Fauske kommune at de samlede tiltak som er tatt med 
planforslaget har ingen  eller liten konsekvens og at samisk næringsutøvelse og kultur er ivaretatt på best 
mulig måte gjennom: 

 Konsekvensvurderingene 

 Planbeskrivelsen 

 Bestemmelsene 

 Møte med reinbeitedistriktet.  
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Linjetyper

Boligbebyggelse

1. Bebyggelse og anlegg

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

Forsvaret

LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk,

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert

på gårdens ressursgrunnlag

Parkeringsanlegg

3. Grønnstruktur

Grønnstruktur

4. Forsvaret

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

strandsone

Reguleringsformål (§ PBL 11-7)
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Kommunestyrets vedtak:
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling i planutvalget

SIGN.DATO

--.--.--

UTARBEIDET AV:

Offentlig ettersyn fra til--.--.--

Kunngjøring av oppstart av planarbeid 06.05.15

Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

01.07.16til03.05.16

Kommuneplanen vist på plankart er i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Dato:.......................                    ........................................

Ajour: N250 kartdato 30.4.2015

                                    Ordførerens underskrift

Høyderef: NN1954

Kartref: Euref 89 Sone 33

Ekvidistanse: 100m

Hensynssoner (§ PBL 11-8)

Hensyn friluftsliv

DATO: 2017-08-29

Kartopplysninger:

MED TILHØRENDE BESTEMMELSER

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

Planens begrensning

Grense for arealbruksområde

Grense for angitt hensynssone

Grense for båndleggingssone, nåværende

Grense for båndleggingssone, fremtidig

Grense for detaljeringssone

Grense for faresone

Grense for sikringssone

Grense for støysone

Nåv. Kraftledning, Overføringsanlegg for energi

a.1) Sikringssoner

Nedslagsfelt drikkevann

a.2) Støysoner

Rød sone iht. T-1442

Gul sone iht. T-1442

a.3) Faresoner

Ras- og skredfare

Skytebane

c) Sone med angitte særlige hensyn

d) Båndleggingssoner

Båndlegging for regulering etter pbl, fremtidig

Båndlegging etter lov om naturvern, nåværende

Båndlegging etter lov om kulturminner, nåværende

Båndlegging etter andre lover, nåværende

f) Soner hvor regulering fortsatt skal gjelde

Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Friområde

Småbåthavn

Akvakultur

Naturområde

Friluftsområde

Kombinerte formål i sjø og

vassdrag med eller uten

tilhørende strandsone

LNRF areal for spredt bolig- fritids- eller

næringsbebyggelse, mv

Spredt boligbebyggelse

Spredt fritidsbebyggelse

Spredt næringsbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Forretninger

Offentlig eller privat tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Råstoffutvinning

Idrettsanlegg

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg

Uteoppholdsareal

Grav-og urnelund

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Symboler

Innfallsport til nasjonalpark (illustrasjon)

Kartutsnitt for detaljering - Valnesfjord og Sulitjelma

KOMMUNEPLAN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008

Krysningsspor jernbane

Naust

Bevaring kulturmiljø

Nåv. hovedveg

Nåv. fjernveg på bru etc.

Nåv. fjernveg i tunnel

Nåv. samleveg

Nåv. samleveg på bru etc.

Nåv. adkomstveg

Nåv. farled

Nåv. hovedveg på bru etc.

Nåv. fjernveg

Nåv. hovedveg i tunnel

Nåv. jernbane

Nåv. jernbane i tunnel

Fremt. motorferdsel i utmark

Grense for bestemmelsesområde

Forbudsgrense vassdrag

Fremt. gang-/sykkelveg

JIK

Fremt. turvegtrase

Båndlegging etter lov om kulturminner, fremtidig

Hovedplankartet

Bestemmelsesområde (§PBL 11-9)

Bestemmelseområde for Sentrumssone D

1) Krav om reguleringsplan
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 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/11420     
 Arkiv sakID.: 16/11082 Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
087/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for kommunenavnet: 
Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Vedlegg: 
14.07.2017 Rekkefølgen av flerspråklig navn på Fauske kommune (L)(21006) 1356094 
 
Saksopplysninger: 
 
I forbindelse med fastsettelse av det samiske navnet på Fauske kommune ved kongelig resolusjon av 15. 
april 2016 ble ikke rekkefølgen vurdert. 
 
Det tilligger Kommunal- og moderniseringsdepartementet å fremme saker om endring av 
kommunenavn etter kommuneloven § 3 nr. 3 for Kongen i statsråd. Dersom rekkefølgen ikke 
fastsettes samtidig, er det bare kommunene selv som kan vedta rekkefølgen. Kulturdepartementet 
er ikke vedtaksorgan etter stedsnavnloven. 
 
Av gjeldende forskrift om skrivemåten av stedsnavn § 7 følger at rekkefølgen skal være samisk, 
norsk og kvensk innenfor samisk forvaltningsområde. Utenfor samisk forvaltningsområde skal en ta 
hensyn til språkbruken på staden. 
 
I brev fra Statens kartverk, datert 03.02.2017, bes Fauske kommune om å fatte vedtak angående 
rekkefølgen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kartverket benytter allerede rekkefølgen norsk – samisk, dvs. Fauske kommune – Fuosko suohkan. Med 
hensyn til språkbruken i Fauske kommune vurderer Rådmannen at det blir mest naturlig å benytte 
rekkefølgen Fauske kommune – Fuosko suohkan. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



  

 

 
Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss  

Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238 

 

Fauske kommune 

Postboks 93 

 

8201 FAUSKE 

Norge 

 

   

 

   

   
    

 

Deres ref.:  Vår ref.  Dato: 

    Sak/dok.: 14/03090-29 
03.02.2017 

  Ark.: 326.10  
 

 

 

Rekkefølgen av flerspråklig navn på Fauske kommune 
 

Vi viser til brev fra Kulturdepartementet 18.10.2016 til Statens kartverk, ref. 16/6243-, sendt 

med kopi til Fauske kommune. Brevet gjaldt spørsmål om rekkefølgen av de flerspråklige navna 

på Fauske og Kåfjord kommuner. 

 

I brevet skriver Kulturdepartementet at «Det tilligger Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet å fremme saker om endring av kommunenavn etter 

kommuneloven § 3 nr. 3 for Kongen i statsråd. Dersom rekkefølgen ikke fastsettes samtidig, er 

det bare kommunene selv som kan vedta rekkefølgen.»  

 

I disse sakene er rekkefølgen ikke fastsatt samtidig med vedtaket ved kongelige resolusjoner 

15. april 2016. Ifølge brev fra Kommunal- og regionaldepartementet 19.09.2016 (ref. 14/4501-

9) har heller ikke kommunene fattet noe vedtak om hvordan de ønsker at rekkefølgen skal 

være.  

 

Vi ber Fauske kommune fastsette rekkefølgen av det flerspråklige kommunenavnet.  

 

Vi kan opplyse at Kartverket allerede har brukt rekkefølgen norsk – samisk, dvs. Fauske – 

Fuossko og Fauske kommune – Fuosko suohkan, på vår nettside. Samme rekkefølge bruker vi i 

vår interne kommuneliste. Statistisk sentralbyrå bruker tilsvarende i kommunekatalogen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Svanevik 

saksbehandler stedsnavn      Anne Svanevik 

         forvaltningsansvarlig stedsnavn 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Kopi: KUD Kulturdepartementet 

KMD Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

  

 

mailto:post@kartverket.no
http://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Stadnamn-og-rettskriving/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12512     
 Arkiv sakID.: 16/11633 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
088/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
119/1 - Statskog - fradeling av areal til parkering Sjeidehusbakken 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlegges uten innstilling. 
 

 
Vedlegg: 
03.07.2017 2015-11-10 Sjeidehusbakken 12.  Anmodning om makebytte 1355122 

08.05.2017 119/1 - Statskog - Klage på delegert vedtak om fradeling av areal til 
parkeringsformål 

1339352 

03.11.2016 119/1 - Statskog - Søknad om fradeling av areal til parkeringsformål som 
tilleggsareal til 119/104 

1330079 

21.11.2016 Klage på administrativt vedtak om fradeling av tilleggsareal til 119/104 1332352 
 
Saksopplysninger: 
 
Enhet Plan/Utvikling har i administrativt vedtak 386/16 behandlet søknad om fradeling og med 
delegasjon gitt tillatelse til fradeling som omsøkt. Vedtaket ble innklaget og innstilling til rådmannens 
forslag var å ikke ta klagen til følge. Planutvalget omgjorde vedtaket i sak 038/17og tok klagen til følge.  
 
I ettertid er administrasjonen blitt gjort oppmerksom på forhold som ikke var lagt frem i 
saksutredningen for planutvalget. Forut for søknaden om fradeling var det avholdt jordskiftesak om et 
areal som var overlappende på to målebrev utstedt av Fauske kommune. Det er på det rene at feilen er 
gjort av Fauske kommune og at den tapende part i jordskiftesaken har lidd et tap som følge av denne 
feil. Beklageligvis er denne saken ikke linket i arkivet mot senere søknad om fradeling. Enhetsleder og 
saksbehandler fra tidligere er gått av med pensjon og ny enhetsleder og saksbehandler var ikke kjent 
med dette forhold da saksutredning om fradeling ble fremlagt for planutvalget. 
 
I vedlagt brev fremgår det at Fauske kommune tidligere har sagt seg villig til å dekke kostnadene med 
oppmåling av annet erstatningsareal for den feil kommunen har gjort. Dette har saksbehandler fått 
bekreftet på telefon fra tidligere enhetsleder Gudrunn Hagalinsdottir. 
 
Saken vedlegges brev datert 10. november 2015 fra eiere av Sjeidehusbakken 12 adressert til Staskog. 
Brevet fremstiller saken fra jordskifteretten og videre oppfølging om oppmåling av erstatningsareal.  
 
Plan/Utvikling ber planutvalget om å vurdere saken på nytt der forholdet fra jordskiftesaken blir del av 
saksutredning. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Statskog SF Salten 

Eiaveien 5 

8200 Fauske 

 

 

Bodø, 2015-11-10 

Sjeidehusbakken 12 – Sulitjelma.  Bnr 119/104.  Anmodning om 

makeskifte etter dom i Jordskifteretten.   
 

Sjeidehusbakken 12 i Sulitjelma er en fritidseiendom som er seksjonert i 5 enheter.   Undertegnede 

eier 50% av seksjon 2 og representerer sameiet i denne sammenhengen.   

Sameiet og vår nabo Wenche Spjelkavik har som følge av byggesaker i de senere år oppdaget at 

eiendommene 119/104 og 119/190 overlapper hverandre med et areal på ca 205 kvadratmeter (figur 

2).  For å bringe klarhet i denne saken, krevde sameiet grensegangsak for Salten Jordskifterett.  

Hovedforhandling ble avholdt den 16. juni 2015.  Dom i saken er avsagt.  Vi viser til dom i 

jordskifteretten datert 07.09.2015 i sak 1800-2014-0033 (vedlegg).   

Dommen i Jordskifteretten har som konsekvens at vår eiendom bnr. 119/104 Sjeidehusbakken 12 nå 

er fratatt et areal beregnet til ca 205,3m2 til naboeiendommen 119/190.  Ut fra eiendomstaksten, 

har vi anslått verdien av dette arealet til ca kr 14-15.000,- En del av dettearealet  er parkeringsareal.    

Jordskifteretten legger i sin dom vekt på at det er gjort flere feil i denne saken, og at disse feilene er 

gjort lenge før dagens eiere kom inn i bildet.   

«Ut frå dokument og forklaringar i saka synest det klart at ikkje alt vart gjort rett og fullstendig ved 

frådelinga av bnr. 190.» 

«Retten oppfattar partane slik at ingen av dei har vist om motstriden – overlappinga – mellom dei to 

målebreva før i 2014.  Kvar part har levd i den tru at han hadde tomtegrenser slik dei er vist i 

målebrevet for hans eigedom. » 

«Eit viktig rettsleg utgangspunkt og hovudregel er at ingen kan overføre større rett enn han sjølv har.  

Med andre ord:  Ingen kan selja eigedom han ikkje eig.  Denne hovudregelen betyr for eksempel at 

då staten selde bnr 104 til Fauske Utv og Invest AS i 1991, kunne ikkje overlappingsarealet følgje med 

i handelen.  Dette arealet hadde staten nemleg selt til Edith Spjelkavik seks år tidlegare.» 

«Jordskifteretten kan ikkje sjå at nokon av partane i saka er å klandre for den situasjonen dei er i.  

Situasjonen er eit resultat av feil som andre har gjort for lenge sidan.  Dagens partar har ikkje vist om 

overlappinga mellom målebreva.  Dei har vore i god tru og har ikkje hatt nokon grunn til å reagere 

annleis enn dei har gjort».   

På dette grunnlaget vil sameiet Sjeidehusbakken 12 anmode Statskog KF om makeskifte slik at 

sameiet kan få erstattet tapt areal av sameiets eiendom.    

På dette grunnlaget anmoder vi om et makeskifte der Sjeidehusbakken 12 tilføres et tilsvarende areal 

fra Statens skogers eiendom i Sulitjelma som skissert på figur 3 vedlagt.    



 
 

2 

 

Figur 1. Situasjonen før dommen i Jordskifteretten  
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Figur 2.  Overført areal fra 119/104 til 119/190.  J.fr. Jordskiftrettens dom  
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Figur 3.  Situasjon etter dom i Jordskifteretten.    
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Figur 4.  Foreslått areal for makeskifte.   

 

Vi foreslår et makeskifte der eiendommen Sjeidehusbakken 12 får tilført et areal på ca 200 kv m 

(10x20m) på et eksisterende utfyllingsareal / parkeringsareal vest for adkomstveien som skissert på 

figur 4.   Arealet brukes i dag delvis som parkering / dels som snølager for Sjeidehusbakken 12.  

Arealet eies av bnr 1 (Statsskog KF).   

Vi har vært i kontakt med Fauske kommune som sier seg villig til å dekke kostnader ved oppmåling av 

dette arealet.   

 

Bodø, den10. november 2015 

For Sjeidehusbakken 12 

Morten Selnes 

Medeier av Sjeidehusbakken 12 – seksjon 2.   
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Vedlegg:   

Dom i Jordskifterretten  datert 07.09.2015 i sak 1800-2014-0033.   



 
 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 
 

 JournalpostID: 17/2342     

 Arkiv sakID.: 16/11633 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

038/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 

 
 

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: 
 
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. 

 
Vedlegg: 

21.11.2016 Klage på administrativt vedtak om fradeling av tilleggsareal til 119/104 1332352 

03.11.2016 119/1 - Statskog - Søknad om fradeling av areal til parkeringsformål som 
tilleggsareal til 119/104 

1330079 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt klage på adminidtrativt vedtak, delegert sak 386/16 Plan- og 



utviklingsutvalg. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Innklager anfører at de ikke har mottatt nabovarsel om til søknad om fradeling og henviser til PBL. §19.1 
og 21.3.  

«§ 19-1.Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet 
til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.» 

 
Innklager gis medhold i at det ikke foreligger kvittering for utsendt nabovarsel. Saksbehandler vurderer 
forholdet slik at de momenter som tas opp i klagen ville vært fremført også om nabovarsel hadde vært 
utsendt.  
Klagen tar opp to forhold til søknaden om fradeling av arealet; 

· Behovet for snuplass for offentlige tjenester, renovasjonsbil og brøyting. 
· Behovet for parkering ved ekstra behov. 

Det foreligger ikke en reguleringsplan for området, veiareal og  parkering og  Det opplyses at arealet i 
dag benyttes av beboere til parkering. Det er med andre ord ikke en endring i bruk av arealer. Vi 
vurderer de innklagede momenter som en tvist om rettigheter til bruk av annen grunneiers eiendom.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Søknaden om fradeling tar ikke opp tvister om bruksrettigheter, men vurdere kun om fradeling kan skje 
innenfor rammen av jordloven og plan- og bygningsloven. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  01.11.2016 
Vår ref.: 16/33108 

Deres ref.:  
Saksb.: Gudrun Hagalinsdottir 

Enhet Plan/Utvikling 
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Statskog SF 
PB 174 
2402 ELVERUM 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

386/16 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

119/1 - Statskog - Søknad om fradeling av areal til 
parkeringsformål som tilleggsareal til 119/104 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden gjelder fradeling av ca 200 m2 stort areal fra eiendommen 119/1. 
 
 Arealet ligger like øst for Sandnes industriområde.  
 
Formålet med fradelingen er å legge til rette for parkering for sameiet Skeidhusbakken 12 
gnr 119/104.  
 
Parsellen ligger i et område som i kommunedelplan Langvatn 2 er avsatt som NLF-A 
område, arealet grenser inn til et boligområde.  
 
Statskog er grunneier.  
 
Vurdering: 
Søknaden skal vurderes etter jordloven § 12, søknaden skal også vurderes ette plan- og 
bygningsloven § 19-1 og § 20-1. 
 
Søknaden gjelder fradeling av et areal på 200 m2, er avsatt som NLF-A område i 
kommunens arealplan, parsellen ligger i et område som er preget av nærings- og 
boligbebyggelse og veier. Fradeling vil ikke ha betydning for landbruksdrift og synes heller 
ikke å ha miljømessige ulemper. 
 
Vurderingsprinsippene i naturmangfoldloven § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 er med å danne 
grunnlag for saksbehandlers vurdering. Med grunnlag i de data som er registrert i 
Naturbasen og Artsdatabanken, synes omsøkte fradeling ikke å komme i konflikt med 
verdifulle naturtyper og/eller rødlistearter.  
 
Parsellen skal brukes til formål som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, i  
NLF-A områder kan det kun tillates tiltak knyttet til stedbunden næring og hvor natur- og 
friluftsverdier skal skjermes. Søknaden må derfor behandles i henhold til plan- og 
bygningsloven § 19-1. Siden det her dreier seg om et lite areal som ikke synes å bety noe for 
natur-/miljøverdier eller friluftsverdier bør det kunne gis dispensasjon fra reglene i 
kommuneplanens areadel. 
 



 

 

Fradeling etter plan- og bygningslovens § 20-1 bør kunne tillates, da det ikke synes å være 
forhold som setter til side hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, det 
kan heller ikke ses at det er andre forhold som skulle tilsi at fradeling nektes med hjemmel i 
plan- og bygningsloven.  
 
 
 
 
 
VEDTAK: 

Med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca 200 m2 til 
parkeringsformål fra gnr 119 bnr 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 gis det dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for fradeling av ca 200 m2 areal til 
parkeringsformål fra gnr 119 bnr 1.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse til fradeling av ca 200 
m2 til parkeringsformål fra eiendommen gnr 119 bnr 1.  
 

 
 
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 til Fauske kommune, postboks 93, 
8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Gudrun Hagalinsdottir 
Enhetsleder Enhet plan/utvikling 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Morten Selnes    



Wenche Spjelkavik 
Sjeidehusbakken 57 b 
8230 Sulitjelma 

Jan og Anne Marie Hugaas 
Sjeidehusbakken 57a 
8230 Sulitjelma 

3.11.2016 
T i l Fauske kommune 
Enhet Plan og utvikling 
Gudrun Hagalinsdottir 

Klage pa administrativt vedtak om fradeling av tilleggsareal til 119/104. 

V i viser t i l dokument, offentliggjort i Fauske kommunes postjournal den 1.11.2016 
Da dokumentet ikke har vedlagt kart, har vi antatt at omsokte areal er det som i dag brakes som 
tilleggsparkering for husstandene i omradet. 

Som n^rmeste naboer v i l v i protestere mot at det gis dispensasjon for fradeling av omsokte areal t i l 
Gnr 119, Bnr 104. V i v i l ogsa papeke at vi ikke har mottatt nabovarsel for dispensasjon blir gitt. V i 
viser t i l PEL § 19.1 og21.3. 

Bakgrunn for protest: 
Det omsokte areal ma ansees som en del av adkomst/utvidet vei t i l boligomradet, pa grunn av lite areal 
ved boligene og som snuplass for renovasjonsbil, broytebil m.fl vinterstid. Det omsokte areal brukes i 
dag av alle i omradet, ved behov for ekstra parkering. 

Det er v ik t ig a se pa dette omradet i forbindelse med snorydding, da man vinterstid kan ha t i l dels 
ekstreme forhold i dette omradet. Da dette er pa enden av Sjeidehusbakken som vei, ma bade 
broytebil, renovasjonsbil, og frontlaser ha dette som snuplass. I tillegg ma vi som bor fast, dra 
soppelkasser opp hit for tomming om vinteren. Dersom arealet blir solgt t i l fritidsboligene, v i l dette si 
at vi som bor fast, ma trekke soppelkassene belt frem t i l Knuseriet. 

Sserlig boligene for de fastboende i Sjeidehusbakken 57 A og B, har svaert begrenset parkeringsareal. 
Pa grunn av skranende tomt er parkeringsarealene for Sjeidehusbakken 57 A og B, problematiske 
vinterstid, ved islagt veibane i adkomst. De fastboende er alle eldre mennesker. Dersom omradet 
fradeles t i l sameiet, v i l dette sperre for andre brukere. 

Hilsen 
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Klage - Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd pga brudd på annet 
regelverk for jordbruksvirksomhet- org.nr. 975355489 Navjord Lars Erik 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunen finner ikke at det er kommet nye og avgjørende momenter i saken og tar dermed ikke 
klagen til følge. 
 
Kommunen opprettholder vedtak i sak 155/17 der søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 
for foretaket, org.nr. 975355489, Navjord Lars Erik avkortes med, foreløpig utregnet til, kr. 
116.800,-, som tilsvarer 60 % av det samlede tilskuddet, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket §11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere og gjentatte brudd på regelverk for dyrevelferd over et 
lengre tidsrom,  jfr. Forskrift om hold av svin §§ 5, 8, 13, 18, 20, 21 og 26 samt Dyrevelferdslovens 
§ 6. 
 
Saken sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse. 
 

 
 
 
Vedlegg: 
27.06.2017 Ny epost vedrørende sak 17/9661 Vedtak om avkorting av 

produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 Navjord Lars Erik 
1354033 

21.06.2017 Svar på vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 
Navjord Lars Erik 

1353782 

20.06.2017 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 Navjord 
Lars Erik 

1353238 

13.06.2017 Klage på vedtak 1352496 

13.06.2017 Klage på vedtak 1352497 

07.07.2017 176012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1355614 

13.06.2017 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1352509 

13.06.2017 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1352508 

19.06.2017 Utbetaling produksjonstilskudd januar 2017 1353428 

26.05.2017 Vedrørende forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1350587 

11.04.2017 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 1346112 

15.02.2017 Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket - januar 2017 1339652 

20.01.2017 Tilsynsrapport med vedtak - utsatt frist 1337502 

16.06.2017 Bekreftelse på etterkommet vedtak 1353264 

03.05.2017 Tilsynsrapport med vedtak - ny frist 1348312 

21.03.2017 Tilsynsrapport med vedtak - Ny frist - Lukking av varslet tvangsmulkt 1343526 

20.01.2017 Melding om rett til å klage 1337504 

21.03.2017 Regelverk og rettigheter 1343527 

20.01.2017 Informasjon om prøveuttak 1337506 



21.03.2017 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 1343528 

28.12.2016 Tilsynsrapport 1335601 

21.03.2017 Tilbakemelding om oppfylt vedtak 1343529 

21.03.2017 Informasjon om prøveuttak 1343530 

08.03.2017 Tilsynsrapport med varsel om vedtak 1342194 

08.03.2017 vedlegg til saken 1342195 

20.01.2017 Regelverk og rettigheter 1337503 

20.01.2017 Tilbakemelding om oppfylt vedtak 1337505 

16.06.2017 Bekreftelse på etterkommet vedtak 1353265 

03.05.2017 Tilsynsrapport med vedtak - endret frist 1348526 

21.03.2017 Tilsynsrapport med varsel om vedtak 1343531 

21.03.2017 Regelverk og rettigheter 1343532 

21.03.2017 Uttalelse til varsel om vedtak 1343533 
 
Saksutredning: 
Viser til søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017, Forhåndsvarsel om avkorting av 
produksjonstilskudd, Utbetalingsbrev produksjonstilskudd, diverse eposter fra foretaket, epost fra 
kommunen til foretaket klage på vedtak om avkorting av produksjonstilskudd, Vedtak om avkorting av 
produksjonstilskudd. I tillegg vises det til Mattilsynets 9 rapporter/brev m/ vedlegg til foretaket. 
 
Kommunen fattet vedtak om avkorting av produksjonstilskudd, i delegert sak 155/17 for Plan- og 
utviklingsutvalget den 19.06.17, pga brudd på dyrevelferdslovgivningen. 
 
Foretaket klaget på forhånd, den 08.06.17, før skriftlig vedtak med begrunnelse var mottatt, og har i 
tillegg etter mottak av vedtak sendt 2 eposter vedrørende saken begge datert 20.06.17. 
 
I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 «Avkorting ved regelverksbrudd» 
heter det: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med 
annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller 
foretaket avkortes». 
 
Når det er konstatert regelverksbrudd gir bestemmelsen i § 11 hjemmel til å fatte vedtak om avkorting.  
 
Landbruksmyndighetene forholder seg til Mattilsynet som vedtaksmyndighet for dyrevelferdsområdet. 
Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverk for dyrevelferd skal kommunen, som vedtaksmyndighet 
for produksjons- og miljøtilskudd, vurdere trekk i tilskudd som foretaket har søkt om. Det utgjør ingen 
forskjell om det dreier seg om pålegg om oppretting av forhold i en saks innledende fase eller det 
gjelder et endelig vedtak. 
 
Kommunen kan ikke overprøve vedtak fra Mattilsynet. 
 
Mattilsynet har foretatt flere tilsyn hos foretaket fra 2016 – 2017 og har konstatert flere brudd  og 
gjentatte brudd på regelverket. Kommunen har kjennskap til 6 ulike brudd med pålegg der de fleste er 
vurdert av Mattilsynet som alvorlige. 
 
Mattilsynssakene er avsluttet/lukket pr. 09.06.17 men da kommunen tok opp saken i april var ingen av 
avvikene lukket, slik at saken handler både om å påvirke foretaket til å legge om til en lovlig drift, samt 
hindre at ulovlig virksomhet støttes og at fellesmidlene forvaltes på en forsvarlig måte. 
 
Foretaket ved Lars Erik Navjord påklager kommunens vedtak den 08.06.17 før vedtaket med 
begrunnelse var sendt ut og mottatt av foretaket. Kommunen godkjenner likevel klagen som rett 
innkommet da foretaket på dette tidspunkt hadde mottatt brev om utbetaling av tilskudd. 
 



I klagen hevder Navjord bl.a. følgende: 
 
« På nettsidene til Statens landbruksforvaltning er det opplyst om saksbehandlingsreglene i forbindelse 
med § 11 – Avkorting ved regelbrudd. I følge disse saksbehandlingsreglene skal: 
1, Fagmyndighetene (Mattilsynet) ha fattet et GYLDIG ENDELIG VEDTAK OM BRUDD PÅ REGELVERK ER 
OVERTRÅDT før § 11 kan anvendes» 
 
Til dette kan kommunen bemerke følgende: 
Navjords tolking av regelverket avvises som uriktig.  
 
§ 11 i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket regulerer avkorting ved brudd på 
annet regelverk for jordbruksvirksomhet ( f.eks dyrevelferdslovgivning). Bestemmelsen har til formål å 
påvirke foretak til å legge om til en lovlig drift, samt hindre at ulovlig virksomhet støttes, selv om 
regelverksbruddet ikke skjer på tilskuddsmyndighetens ansvarsområde. Bestemmelsen er viktig for å 
sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes på en forsvarlig måte. 
 
Når det fra ansvarlig myndighet, i dette tilfellet Mattilsynet, foreligger vedtak om regelverksbrudd, kan 
tilskuddsmyndighetene således utfra forholdene treffe vedtak om sanksjoner i samsvar med § 11. Det 
avgjørende vil være at ansvarlig myndighet har konstatert regelverksbruddet, og det vil ikke utgjøre 
noen forskjell om vedtaket er et pålegg om oppretting i sakens innledende fase eller et endelig vedtak 
fattet av klageinstansen. I  en dyrevernsak vil for eksempel første trinn kunne være et eller flere pålegg 
om oppretting av et forhold. Allerede på dette stadiet vil det således kunne fattes vedtak om avkorting 
av tilskuddet. 
 
I Navjords tilfelle har Mattilsynet vært på gjentatte inspeksjoner fra 2015 til 2017 der det er blitt fattet 
flere vedtak om pålegg om oppretting av forhold vedrørende dyrevelferd. Flere av påleggene har både 
vært vurdert alvorlige av Mattilsynet og vært gjengangere. Se for øvrig tidligere opplisting av forholdene 
i sak 155/17 / jp 17/9661. 
 
Videre hevder Navjord følgende: 
«2. I tillegg skal Tilskuddsforvalter (altså Fauske kommune) foreta en selvstendig vurdering om det 
foreligger brudd på regelverket for jordbruksvirksomhet», og hevder til slutt at kommunen ikke har 
hjemmel til å avkorte eller holde tilbake tilskudd, jfr. § 11. 
 
Kommunen bemerker følgende: 
Når Mattilsynet har konstatert brudd på dyreveldferdslovginingen og gitt pålegg om oppretting av 
forhold kan ikke kommunen overprøve Mattilsynets vurderinger. Ved brudd på dyrevelferdslovgivningen 
kan kommunen foreta en avkorting i foretakets tilskudd på inntil 100 % av samlet tilskudd i hht til 
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 11. 
 
Ved regelverksbrudd skal det vurders grad av skyld, overtredelsens størrelse eller alvorlighet og 
varighet. Det er tilstrekkelig at det har vært utvist uaktsomhet. Sakene har vært gjentakende og gått 
over lengre tid der noe har vært tatt opp allerede i 2015. Av de 6 ulike bruddene på forskrift om hold av 
svin og brudd på dyrevelferdsloven er flere vurdert av Mattilsynet som alvorlige. 
 
Navjord har i tillegg til klagen sendt 2 eposter til kommunen:  
Navjord hevder at det ikke er fattet gyldige vedtak fra Mattilsynet. Kun varsel om vedtak og utsatte 
frister. Sitat: «Foreligger ingen vedtak i denne saken fra mattilsynet og kommer heller ikke til og gjøre 
det heller» Han bemerker til slutt at det er ingen forutsetninger for å anvende § 11, og at det ikke 
foreligger vedtak fra Mattilsynet eller gyldig vedtak fra Fauske kommune og at dette syns å ligne på 
personlig vendetta.  
 



Kommunen bemerker  
Navjord vil ikke erkjenne at Mattilsynet har fattet vedtak om pålegg om oppretting av forhold i 
forbindelse med brudd på dyrevernsforskrifter. Viser ellers til kommunens merknader til de to 
foregående punktene i Navjords klage og eposter.  
 
Kommunen avviser på det sterkeste at dette dreier seg om en personlig vendetta mot Navjord og 
foretaket hans. Kommunen forholder seg til gjeldende regelverk, der både sentrale og lokale 
landbruksmyndigheter generelt ser svært alvorlig på brudd på dyrevelferdslovgivningen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunens utmåling av avkorting er hovedsakelig basert på opplysningene vi har mottatt fra 
Mattilsynet samt tilbakemeldingene fra Navjord. Kommunen kan ikke overprøve Mattilsynets 
vurderinger og pålegg ved brudd på Dyrevelferdslov eller forskrifter om dyrehold. Navjord har, i henhold 
til sine eposter til kommunen, ikke tatt inn over seg at Mattilsynets pålegg dreier seg om flere brudd på 
Forskrift om hold av svin og ett pålegg med hjemmel i Dyrevelferdsloven, og at flere av bruddene har 
vært gjentakende over lang tid.  Han er av den oppfatning at det hele dreier seg om forskjellig tolking av 
regelverket og om byggetekniske problemer der han uforskyldt har blitt skadelidende. 
 
Dyreeier (foretaket) er ansvarlig for å følge regelverket for dyrevelferd og sørge for at dyrehelsen blir 
godt nok ivaretatt av faglig kompetent personell og at driftsformer, metoder, utstyr  og tekniske 
løsninger som brukes til dyr er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. Dette vil altså si at 
dyrevelferden skal ivaretas uavhengig av byggetekniske utfordringer og røkternes faglige kompetanse. 
 
I ovennevnte eposter vises det til at Navjord har lenge vært i dialog med Mattilsynet, men har ikke før i 
juni 2017 lyktes å få gjennomført tiltak slik at avvikene kunne lukkes. Dette etter at kommunen varslet 
om det ville bli foretatt avkorting av produksjonstilskudd på bakgrunn av brudd på andre forskrifter 
vedrørende jordbruksdrift. 
 
Ved utmålingen av avkortingens størrelse har kommunen lagt vekt på følgende momenter i saken: 
 

· Brudd på regelverk har skjedd over et lengre tidsrom 
· Gjentakelse av samme brudd 
· Det har vært flere forskjellige brudd på forskrift om hold av svin 
· Mattilsynet vurderer regelbruddene som alvorlige 
· Navjord / Foretakets ansvar som dyreeier 

 
Kommunen har ved sin utmåling av avkorting tatt hensyn til at noen av avvikene ble lukket relativt tidlig, 
mens flesteparten ikke ble lukket før 09.06.17, etter at kommunen hadde varslet avkorting pga brudd på 
regelverk om dyrevelferd..  
 
Etter kommunens mening har de fleste bruddene på regelverket vært alvorlige, og antas å ha resultert i 
nedsatt velferd og sykdom på dyr over et lengre tidsrom, i hht Mattilsynets vurderinger.  
 
Selv om det har vært bygningstekniske utfordringer og at det i tillegg har vært benyttet røkter til å 
utføre arbeidet, er dyreeier (foretaket) ansvarlig for dyrevelferden. Dyreeier (foretaket) har plikt til å 
sette seg inn i de lover og regler som gjelder i forbindelse med jordbruksdrift og dyrevelferd og kan ikke 
fraskrive seg ansvaret gjennom å skylde på bygningstekniske forhold og eventuelle 
kommunikasjonsproblemer med  innleid røkter. Navjord har etter kommunens mening opptrådt både 
uaktsomt og forsettelig da forholdene har vært kjent i lang tid og har vært av alvorlig grad med hensyn 
til dyrevelferden. 



 
I henhold til Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 kan kommunen 
avkorte hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket, dersom foretaket uaktsomt 
eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for 
jordbruksvirksomheten.. Etter en samlet vurdering ble avkortingen satt til 60 % av det omsøkte 
tilskuddet for produksjonstilskudd pr. januar 2017.  
 
Det er etter kommunens mening ikke framsatt nye momenter i saken som skal kunne tilsi at klagen skal 
tas til følge. Hovedpunktene i klagen + eposter har gått på påståtte saksbehandlingsfeil fra kommunens 
side der det bl.a er blitt hevdet at kommunen ikke har hjemmel til å foreta avkorting i tilskuddet og at 
det hevdes at Mattilsynet ikke har fattet noen vedtak om brudd på regelverket. Dette avvises og det 
vises til forskriftens § 11 samt Mattilsynets rapporter/brev til foretaket. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Rune Reisænen 

Sendt: 23. juni 2017 07:15 

Til: Hilde Holtan 

Emne: VS: 17/9661 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 

Navjord Lars Erik 

 

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS 

 

 

 

Fra: Lars-Erik Navjord [mailto:navjord@furutungaard.net]  
Sendt: tirsdag 20. juni 2017 13.15 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: Fw: 17/9661 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 Navjord Lars Erik 
 

  
  
From: Lars-Erik Navjord  

Sent: Tuesday, June 20, 2017 9:16 AM 
To: rune.reisænen@fauske.kommune.no 

Subject: Re: 17/9661 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 975355489 Navjord Lars Erik 

  
Hei, og god dag  
  
Er litt lei meg for at Fauske Kommune “ kommunal saksbehandler “ ikke skjønner forskjellen på “ 
varsel om vedtak og vedtak fra mattilsynet “ Forvaltningsloven “ 
Foreligger ingen vedtak i denne saken fra mattilsynet “ og kommer ikke til og gjøre det heller “  
Avdelingeder Arnt i Berget Mattilsynet “ Tlf 415 03209 “ klargjør gjerne saken for saksbehandler 
i Fauske Kommune “ 
Dermed er ingen forutsetninger til stede for og andvende §11 “ sak 17/9661 !!! “  
Ikke vedtak fra matilsynet eller gyldig vedtak fra Fauske kommune !!! 
Hvordan jeg ha tillit til Hilde Holtan etter dette “ synes det ligner mere på personlig vandetta “   
Er det slik vi vil ha det ??? 
  
  
Mvh Lars Erik Navjord 

mailto:navjord@furutungaard.net
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:rune.reisænen@fauske.kommune.no
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Lars Erik Navjord 
Holtanveien 411 
8200 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

155/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd - org.nr. 
975355489 Navjord Lars Erik 
 
 
Saksutredning: 
Viser til deres søknad om produksjonstilskudd av 12.01.17. Mattilsynets tilsyn hos foretaket 
30.11.16, 06.02.17 og 10.04.17 med rapporter/ brev av 21.12.16, 16.01.17, 06.03.17, 
17.03.17, 21.04.17,28.04.17 og to stk datert 09.06.17. Kommunens forhåndsvarsel av 
07.04.17 og epost av 08.06.17, samt deres tilsvar i eposter av 19.04.17, 07.06.17, 08.06.17 
og klage datert 08.06.17. 
 
I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11 «Avkorting ved 
regelverksbrudd» heter det: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har 
drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler 
av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes». 
 
Bestemmelsen har som formål å påvirke foretaket til å legge om til en lovlig drift, samt hindre 
at ulovlig drift støttes, selv om regelverksbruddet ikke skjer på tilskuddsmyndighetenes 
ansvarsområde. Bestemmelsen er viktig for å sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes på en 
forsvarlig måte. 
 
Når det er konstatert regelverksbrudd gir bestemmelsen i § 11 hjemmel til å fatte vedtak om 
avkorting.  
 
Landbruksmyndighetene forholder seg til Mattilsynet som vedtaksmyndighet for 
dyrevelferdsområdet. Dersom Mattilsynet påviser brudd på regelverk for dyrevelferd skal 
kommunen, som vedtaksmyndighet for produksjons- og miljøtilskudd, vurdere trekk i tilskudd 
som foretaket har søkt om. Det utgjør ingen forskjell om det dreier seg om pålegg om 
oppretting av forhold i en saks innledende fase eller det gjelder et endelig vedtak. 
 
Kommunen kan ikke overprøve vedtak fra Mattilsynet. 
 
Mattilsynet har foretatt flere tilsyn hos foretaket fra 2016 – 2017 og har konstatert flere brudd  
og gjentatte brudd på regelverket. Kommunen har kjennskap til 6 ulike brudd med pålegg der 
de fleste er vurdert av Mattilsynet som alvorlige. 
 
Mattilsynssakene er avsluttet/lukket pr. 09.06.17 men da kommunen tok opp saken i april var 
ingen av avvikene lukket, slik at saken handler både om å påvirke foretaket til å legge om til 



 

 

en lovlig drift, samt hindre at ulovlig virksomhet støttes og at fellesmidlene forvaltes på en 
forsvarlig måte. 
 
Den 30.11.16 foretok Mattilsynet (sak 2016/253513) en inspeksjon/ tilsyn vedrørende 
svinehold hos foretaket på bakgrunn av en rapport fra Kjøttkontrollen ved Nortura Bjerka. 
Rapporten viste flere sykdomstilfeller på svin som kan ha årsak i levemiljø og klima. 
Inspeksjonen resulterte i 3 vedtak om pålegg på bakgrunn av brudd på Forskrift om hold av 
svin §§ 13, 20 og 21, og 1 pålegg med hjemmel i Dyrevelferdsloven § 6 og Forskrift om hold 
av svin § 5. 
 
Det første regelbruddet gjelder pålegg om tilgang på rotemateriale, jfr. forskriftens § 21. 
Dette er et gjentatt regelbrudd som det også ble fattet vedtak på høsten 2015 (men som 
kommunen ikke har kjent til før nu) og Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig. 
 
Det neste regelbruddet gjelder pålegg om bruke strø i en slik utstrekning at dyrene holder 
seg tørre og rene og at det alltid er strø på liggeplassen, jfr. forskriftens § 20 vedrørende 
renhold. Mattilsynet vurderer også dette regelbruddet som alvorlig. 
 
Det tredje regelbruddet gjelder klimatiske forhold, jfr forskriftens § 13. Temperatur og 
luftkvaliteten i slaktegrisavdelingen var dårlig, med varm, fuktig og tung luft.  Dårlig inneklima 
kan medføre stress og nedsatt velferd for grisen. Foretaket har tidligere ( i 2015) fått pålegg 
fra Mattilsynet om at det måtte innføres rutiner for kontroll av ventilasjonsanlegget. Det gis på 
nytt pålegg om at ventilasjonsanlegget vedlikeholdes og at alarmfunksjonen fungerer ved for 
lav/ høy temperatur og at tiltak iverksettes når feil/ mangler oppdages. 
 
Dyreeier ble til sist pålagt å kontakte Helsetjenesten for svin for en gjennomgang av fjøsrom 
og dyrehold. Tekniske utfordringer med begrensninger i bygningsmassen, der problem med 
gjødseltrekk ved bruk av strø og rotemateriale og ventilasjonsanlegg, gjør det utfordrende for 
foretaket å følge regelverket slik at dyrevelferden og dyrehelsen blir godt nok ivaretatt. 
Imidlertid heter det i Dyrevelferdsloven at dyreeier skal sørge for at dyr blir ivaretatt av 
tilstrekkelig og faglig kompetent personell  og at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske 
løsninger som brukes til dyr er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. Dette vil altså 
si at dyrevelferden skal ivaretas uavhengig av byggetekniske utfordringer. 
 
Den 16.01.17 (sak 2016/253513) vurderte Mattilsynet at pålegget vedrørende 
ventilasjonsanlegget var gjennomført og lukker avviket, og samtidig utsetter fristen for de 
andre påleggene etter inspeksjonen 30.11.16. 
 
Mattilsynet gjennomførte nytt tilsyn (sak 2017/046028) hos foretaket den 06.02.17. Tilsynet 
omfattet også denne gang svineholdet. Tilsynet resulterte i 3 nye pålegg med hjemmel i 
Forskrift om hold av svin §§ 8, 18 og 26. 
 
Det første regelbruddet gjelder pålegg om å etablere og holde i stand egne binger for syke 
og dyr som trenger ekstra tilsyn, jfr. forskriftens § 8 Oppstalling – binger, folv etc..  
 
Det neste regelbruddet gjelder pålegg om å gi syke/skadde dyr nødvendig behandling og 
oppstalling, der det skal tas kontakt med veterinær ved behov, jfr. forskriftens § 18 Syke og 
skadde dyr. 
 
Det tredje regelbruddet gjelder pålegg om å stalle opp avvente smågris og slaktegris i 
grupper i hht forskriftenes krav om fritt areal og liggeareal, jfr. forskriftens § 26 Spesielle 
bestemmelser for smågris, slaktegris og avlsdyr. 
 
Manglende behandling og oppfølging av syke dyr ble også tatt opp i tilsynsrapport fra 
Mattilsynet i september 2015. 



 

 

 
Etter en uanmeldt oppfølgingsinspeksjon av Mattilsynet på foretaket den 10.04.17 (sak 
2017/046028) ble det konstatert at det fremdeles ikke var etablert tilfredstillende sykebinger 
og det ble gjort nytt pålegg jfr forskriftens § 8. Det ble også funnet dyr som skulle vært 
undersøkt av veterinær/ alt. avlivet og flere dyr med diverse sår som skulle vært behandlet 
og isolert i sykebinger jfr. §§ 8, 18. 
 
På bakgrunn av Mattilsynets inspeksjon den 30.11.16 og mangel på gjennomføring av tiltak 
varselet Mattilsynet, den 06.03.17 (sak 2016/253513), bruk av tvangsmulkt når det gjelder 
pålegg om grisenes tilgang på rotemateriale til enhver tid. Etter tilbakemelding fra foretaket 
ble frist for å utføre tiltak/ pålegg, om å gi grisene rotemateriale og å bruke nok strø slik at 
dyrene holder seg tørre og rene  og at det alltid er strø på liggeplassen, forlenget til 07.04.17 
og varsel om tvangsmulkt lukket.  
 
Uanmeldt oppfølgingsinspeksjon (sak 2016/253513) den 10.04 viste at hverken pålegg om 
rotemateriale eller pålegg om bruk av tilstrekkelig strø for å holde dyrene tørre og rene og 
strø på liggeplassene var gjennomført. Mattilsynet vurderer regelbruddene som alvorlige. 
 
Foretaket har gitt flere tilbakemeldinger i form av eposter.  
 
Den første tilbakemeldingen, epost datert 19.04.17, kom på bakgrunn av forhåndsvarselet fra 
kommunen. Foretakets innehaver Lars Erik Navjord opplyser bl.a at han sitat: er i en 
diskusjon med Mattilsynet om bruk av type og mengde «strø, rotemateriale og grovfor» «silo 
kontra høy/halm» i grisefjøs «tolking av regelverk» og vi blir enige!!» Videre påpeker han at 
han har helsegrisattest på besetning og at grisen har det generalt bra og trives på Furutun 
gård. Sier videre at sitat: «Regelverk tolkes og tolkes forskjellig». Han sier til slutt at han syns 
at forhåndsvarsel ordlyd og språkbruk er litt i overkant i denne saken da det ikke er snakk om 
forsett men forskjellig tolking av regelverk på nevnte områder. 
 
I neste tilbakemelding, epost av 07.06.17 stiller Navjord seg uforstående til at det har blitt 
begått brudd på forskrifter om husdyrhold og stiller spørsmål ved hvor kommunen har dette 
fra. Det påstås at det ikke er fattet et eneste vedtak fra Mattilsynet om verken det ene eller 
det andre, og det bes at kommunen ser på dette omgående. 
 
Tredje tilbakemelding av 08.06.17 viser til bygningstekniske problemer/ utfordringer som 
foretaket har slitt med i lengre tid, men som nu skal være funnet en løsning på som 
Mattilsynet kan godkjennne.  
 
Siste tilbakemelding, epost/brev «Klage på vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket 
mottatt 07.06.2017», kommenteres ikke i denne omgang. 
 
Kommunens vurdering: 
Kommunens utmåling av avkorting er hovedsakelig basert på opplysningene vi har mottatt 
fra Mattilsynet. Kommunen kan ikke overprøve Mattilsynets vurderinger og pålegg ved brudd 
på Dyrevelferdslov eller forskrifter om dyrehold. Navjord har, i henhold til sine eposter til 
kommunen, ikke tatt inn over seg at Mattilsynets pålegg dreier seg om flere brudd på 
Forskrift om hold av svin og ett pålegg med hjemmel i Dyrevelferdsloven, og at flere av 
bruddene har vært gjentakende over lang tid.  Han er av den oppfatning at det kun dreier seg 
om forskjellig tolking av regelverket og byggetekniske problemer. 
 
I ovennevnte eposter vises det imidlertid til at Navjord har lenge vært i dialog med 
Mattilsynet, men har ikke før i juni 2017 lyktes å få gjennomført tiltak slik at avvikene kunne 
lukkes. 
 



 

 

Ved utmålingen av av avkortingens størrelse har kommunen lagt vekt på følgende momenter 
i saken: 
 

- Brudd på regelverk har skjedd over et lengre tidsrom 
- Gjentakelse av samme brudd 
- Det har vært flere forskjellige brudd på forskrift om hold av svin 
- Mattilsynet vurderer regelbruddene som alvorlige 

 
Kommunen har ved sin utmåling av avkorting tatt hensyn til at noen av avvikene ble lukket 
relativt tidlig, mens flesteparten ikke ble lukket før 09.06.17, etter at kommunen hadde varslet 
avkorting pga brudd på regelverk om dyrevelferd.. Etter kommunens mening har de fleste 
bruddene på regelverket vært alvorlige, og antas å ha resultert i nedsatt velferd og sykdom 
på dyr over et lengre tidsrom, i hht Mattilsynets vurderinger. . Avkortingen settes til 60 % av 
det omsøkte tilskuddet for produksjonstilskudd pr. januar 2017.  
 
 
 
 
VEDTAK: 

Søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 for foretaket, org.nr. 975355489, 
Navjord Lars Erik avkortes med, foreløpig utregnet til, kr. 116.800,-, som tilsvarer 60 
% av det samlede tilskuddet, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket §11. 
 
Tilskuddet avkortes på bakgrunn av flere brudd og gjentatte brudd over lengre tid,  jfr. 
Forskrift om hold av svin §§ 5, 8, 13, 18, 20, 21 og 26 samt Dyrevelferdslovens § 6. 
 

 
 
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, Postboks 93, 8201 Fauske. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Rune Reisænen Hilde Holtan 
Enhetsleder Plan/Utvikling Fagkonsulent jordbruk 

 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 8002 BODØ 



Lars Erik Navjord 

Furutun gård 

Holtanveien 411 

8219 Fauske 

 

Til 

Fauske kommune 

v/ Hilde Holtan og Rune Reisanæn  

8201 Fauske 

 

Klage på vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket mottatt 7.6.2017 
 

 Fremmer herved klage på avkorting av tilskuddet på kr 116.800 der begrunnelsen for avkorting opplyses om at 

den skal sendes fra kommunen i eget brev. 

 

I følge forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 11, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som 

tilfaller foretaket avkortes dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i 

strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet.  

 

Hilde Holtan opplyser i mail 8.6.2017 følgende: Avgjørelsen om avkorting av tilskuddet er gjort som du ser av 

utbetalingen. Du vil få et skriftlig vedtak om dette så snart jeg har fått det ferdig. 

 

Da det ikke er fattet vedtak om avkorting per dags dato vet vi ikke hva som er årsaken til avkortingen, men vi 

kan jo ”gjette”. 

 

På nettsidene til Statens landbruksforvaltning er det opplyst om saksbehandlingsreglene i forbindelse med § 11 

– Avkorting ved regelverksbrudd. I følge disse saksbehandlingsreglene skal: 

1, Fagmyndighetene (Mattilsynet) ha fattet et GYLDIG ENDELIG VEDTAK OM BRUDD PÅ REGELVERK 

ER OVERTRÅDT før § 11 kan anvendes.  

2, I tillegg skal Tilskuddsforvalter ( altså Fauske kommune) foreta en selvstendig vurdering om det foreligger 

brudd på regelverket for jordbruksvirksomhet. 

 

Kommentar til punkt1: Det foreligger ingen vedtak om brudd på regelverket. Vi har høsten 2016 og våren 2017 

hatt flere besøk/kontroll/befaringer/prøvetaking av Mattilsynet og har hele tiden hatt en tett og god 

kommunikasjon med dem. Vi har fått flere varsler om tiltak med frist for gjennomføringer. Alle varslene er 

gjennomført innen fristene og utsvart til Mattilsynet innen fristene. Varslene har blitt lukket etter hvert og det 

har ikke blitt fattet noe endelig vedtak i noen av tilfellene. Dersom det hadde vært alvorlig brudd på regelverk 

for dyrehold ville Mattilsynet på selvstendig grunnlag ha utferdiget forelegg, noe som ikke har skjedd. Siste 

besøk var den 5.5.2017 og vi har ikke mottatt tilbakemelding fra dette besøket. Dersom det ved siste besøk den 

5.5.2017 var avdekket alvorlig brudd, ville vi ha fått tilbakemelding umiddelbart med kopi til Fauske 

kommune. Det har heller ikke skjedd.  

 

Kommentarer til punkt 2: Den 7.4.2017 mottok vi et forhåndsvarsel om avkorting av produksjonstilskudd. Vi 

svarte på denne mailen innen fristen. Og vedtak er enda ikke fattet, bare tilskuddet avkortet. Dersom 

Tilskuddsforvalter skal foreta en selvstendig vurdering er det vel naturlig å ta kontakt med foretaket, avtale 

besøk og dra på besøk. Det har ikke vært noen henvendelser fra Fauske kommune etter at forhåndsvarselet var 

mottatt når det gjelder dette, hverken via mail, sms, telefon, brev eller besøk. For å kunne foreta en selvstendig 

vurdering er det vel naturlig å ta kontakt – se med egne øyne – samarbeidet – snakket med alle involverte – og 

spesielt i tillegg prate med både Mattilsynet og med foretaket sammen om hva som er problemet. 

 

Vi kan ikke se at Fauske kommune har hjemmel for å avkorte eller holde tilbake tilskuddet, jfr § 11. Vi 

anmoder derfor om at beløpet kr 116.800 utbetales omgående. 

 

Fauske 8.6.2017 

 

Lars Erik Navjord, Furutun gård 



 



Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 
Sendt: 8. juni 2017 22:04 
Til: Postmottak 
Emne: Klage på vedtak 
Vedlegg: Klage på avkorting.docx 
 

  
Til Hilde Holtan og Rune Reisænen 

  
Hilsen Lars Erik Navjord 



Fra: Hilde Holtan 

Sendt: 8. juni 2017 10:26 

Til: 'Lars-Erik Navjord' 

Emne: SV: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

 

Hei! 

 

Et kort svar. 

 

Avgjørelsen om avkorting av tilskuddet er gjort som du ser av utbetalingen. Du vil få et skriftlig 

vedtak om dette så snart jeg har fått det ferdig. Har forståelse for at en avkorting oppleves og er 

dramatisk. Når du mottar vedtaket kan du skrive en klage som sendes kommunen og avgjøres av 

Fylkesmannen.  

 

 

// Vennlig hilsen Hilde Holtan 
Fagkonsulent Jordbruk enhet plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE 
 
+47 75 60 04 62 // +47 917 83 826 
hilde.holtan@fauske.kommune.no 

 

 

 

Fra: Lars-Erik Navjord [mailto:navjord@furutungaard.net]  
Sendt: 8. juni 2017 10:06 
Til: Hilde Holtan <Hilde.Holtan@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 
 

Hei, 
  
Ble litt opphisset i går “ dette er litt dramatisk “ avkorting av produksjonstilskudd “ ikke så 
mye og gå på når det gjelder det jeg driver på med så en betydelig del av kjøttproduksjonen i 
Fauske Kommune kan være nedlagt med et pennestrøk hvis en ikke er litt fornuftig... “ 
ingenting blir bedre med avkorting “  
Synes ikke avkortingen 116,000,- står i stil til det det dreier seg om.  
Har bygd og fått levert en komplett grisefjøs fre Felleskjøpet med vakumutgjødsling “ 
tekniske innretninger fra verdens største leverandør av gjødsel og foringssystemer “ 
Gjødselsystem takler ikke store mengder halm, flis grovfor “ kjempeproblem og mye ekstra 
arbeid over alt “ renner og rør går tette “ “ feilkonstruksjon .... og det er en utfordring i 
forhold til regelverk og det er ikke bare jeg som har det problemet “ mange som sliter “ for 
og sitere helsetjenesten for Gris. 
Har hatt en diskusjon i etterkant av tilsynssrapport om hvor mye og hva “ har tatt initiativ for 
og bli enig “   
Vi har vurdert det slik at tørt og rent og grovfor “ silo “ er like god dyrevelferd som fuktig strø 
/ halm / høy og masse fluer “ trivligere for både mensker og dyr “ og ikke fått annmerkninger 
på det før !!! 

mailto:hilde.holtan@fauske.kommune.no
mailto:navjord@furutungaard.net
mailto:Hilde.Holtan@fauske.kommune.no


Det er hovedsaklig halebiting som har vert problemet men vi har funnet ut av det også “ 
feilkonstruert ventilasjonsanlegg “ høy temperatur og dårlig luft “ og dette er utbedret. 
Har hatt mattilsynet innom gjevnlig for bla. prøvetaking siden jeg startet opp uten at 
driftsopplegget i fjøsen har vært vesentlig endret.   
Har helsegrisgodkjenning på fjøs  “ gjenomgang av fjøs og dyr av lokal veterinær hver mnd. “ 
leverer livdyr og smågris  “ og alle avik blir journalført av veterinær “ 
Har tatt opp utfordringene med mattilsynet og hatt møter med med helsetjenesten for gris/ 
mattilsynet / spes vetrinærer / bygningskonsulenter for og finne løsninger... og har en dialog 
på dette. 
Så ser vel ikke at jeg kunne gjort så mye mere “ og det er fult mulig og komme og inspisere “ 
mye trivelig gris her som har det veldig bra ... 
  
“ For og gjøre en lang historie kort “ Har snakket med Arnt Inge Berget “ avd.sjef mattilsynet 
“ i dag  “ tlf 41503209 “ og avtalt Gøril M Hagen “ tlf 48191308 “ har jeg avtale med i morgen 
om lukking av vetak. 
Håper du kan bruke litt tid på og rydde denne saken av veien og ikke toget er gått med tanke 
på avkorting av tilskudd ... for det har konsekvenser for hva jeg kommer til og bruke gården 
til videre “ stort sett arbeid døgnet rundt og ingenting igjen “ så hvorfor holde på ??? 
  
Mvh Lars Erik Navjord 
  
  

From: Lars-Erik Navjord  

Sent: Wednesday, June 7, 2017 7:10 PM 
To: Hilde Holtan  

Subject: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Hei, 
  
Klage på avkorting av produksjonstilskudd. 
  
Viser til tidligere svar. 
Ser at jeg har fått avkorting på utbetaling av produksjonstillegg med 116 000 p.g.a påstått 
brudd på forskrifter om husdyrhold. 
Lurer på hvor dere har det fra ??? 
Det er ikke fattet et eneste vedtak fra mattilsynet “ om verken det ene eller det andre “  så 
dette må jo være helt på jorde ??? 
  
Ber om at dere ser på dette omgående. 
  
Med Hilsen Lars Erik Navjord   
  
  
From: Hilde Holtan  

Sent: Friday, April 7, 2017 2:31 PM 
To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

mailto:navjord@furutungaard.net


  

Se vedlegg. 

  



Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 

Sendt: 8. juni 2017 10:06 

Til: Hilde Holtan 

Emne: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

 

Hei, 
  
Ble litt opphisset i går “ dette er litt dramatisk “ avkorting av produksjonstilskudd “ ikke så 
mye og gå på når det gjelder det jeg driver på med så en betydelig del av kjøttproduksjonen i 
Fauske Kommune kan være nedlagt med et pennestrøk hvis en ikke er litt fornuftig... “ 
ingenting blir bedre med avkorting “  
Synes ikke avkortingen 116,000,- står i stil til det det dreier seg om.  
Har bygd og fått levert en komplett grisefjøs fre Felleskjøpet med vakumutgjødsling “ 
tekniske innretninger fra verdens største leverandør av gjødsel og foringssystemer “ 
Gjødselsystem takler ikke store mengder halm, flis grovfor “ kjempeproblem og mye ekstra 
arbeid over alt “ renner og rør går tette “ “ feilkonstruksjon .... og det er en utfordring i 
forhold til regelverk og det er ikke bare jeg som har det problemet “ mange som sliter “ for 
og sitere helsetjenesten for Gris. 
Har hatt en diskusjon i etterkant av tilsynssrapport om hvor mye og hva “ har tatt initiativ for 
og bli enig “   
Vi har vurdert det slik at tørt og rent og grovfor “ silo “ er like god dyrevelferd som fuktig strø 
/ halm / høy og masse fluer “ trivligere for både mensker og dyr “ og ikke fått annmerkninger 
på det før !!! 
Det er hovedsaklig halebiting som har vert problemet men vi har funnet ut av det også “ 
feilkonstruert ventilasjonsanlegg “ høy temperatur og dårlig luft “ og dette er utbedret. 
Har hatt mattilsynet innom gjevnlig for bla. prøvetaking siden jeg startet opp uten at 
driftsopplegget i fjøsen har vært vesentlig endret.   
Har helsegrisgodkjenning på fjøs  “ gjenomgang av fjøs og dyr av lokal veterinær hver mnd. “ 
leverer livdyr og smågris  “ og alle avik blir journalført av veterinær “ 
Har tatt opp utfordringene med mattilsynet og hatt møter med med helsetjenesten for gris/ 
mattilsynet / spes vetrinærer / bygningskonsulenter for og finne løsninger... og har en dialog 
på dette. 
Så ser vel ikke at jeg kunne gjort så mye mere “ og det er fult mulig og komme og inspisere “ 
mye trivelig gris her som har det veldig bra ... 
  
“ For og gjøre en lang historie kort “ Har snakket med Arnt Inge Berget “ avd.sjef mattilsynet 
“ i dag  “ tlf 41503209 “ og avtalt Gøril M Hagen “ tlf 48191308 “ har jeg avtale med i morgen 
om lukking av vetak. 
Håper du kan bruke litt tid på og rydde denne saken av veien og ikke toget er gått med tanke 
på avkorting av tilskudd ... for det har konsekvenser for hva jeg kommer til og bruke gården 
til videre “ stort sett arbeid døgnet rundt og ingenting igjen “ så hvorfor holde på ??? 
  
Mvh Lars Erik Navjord 
  
  

From: Lars-Erik Navjord  
Sent: Wednesday, June 7, 2017 7:10 PM 



To: Hilde Holtan  

Subject: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Hei, 
  
Klage på avkorting av produksjonstilskudd. 
  
Viser til tidligere svar. 
Ser at jeg har fått avkorting på utbetaling av produksjonstillegg med 116 000 p.g.a påstått 
brudd på forskrifter om husdyrhold. 
Lurer på hvor dere har det fra ??? 
Det er ikke fattet et eneste vedtak fra mattilsynet “ om verken det ene eller det andre “  så 
dette må jo være helt på jorde ??? 
  
Ber om at dere ser på dette omgående. 
  
Med Hilsen Lars Erik Navjord   
  
  

From: Hilde Holtan  
Sent: Friday, April 7, 2017 2:31 PM 

To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

  



Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 

Sendt: 7. juni 2017 19:11 

Til: Hilde Holtan 

Emne: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

 

Hei, 
  
Klage på avkorting av produksjonstilskudd. 
  
Viser til tidligere svar. 
Ser at jeg har fått avkorting på utbetaling av produksjonstillegg med 116 000 p.g.a påstått 
brudd på forskrifter om husdyrhold. 
Lurer på hvor dere har det fra ??? 
Det er ikke fattet et eneste vedtak fra mattilsynet “ om verken det ene eller det andre “  så 
dette må jo være helt på jorde ??? 
  
Ber om at dere ser på dette omgående. 
  
Med Hilsen Lars Erik Navjord   
  
  
From: Hilde Holtan  

Sent: Friday, April 7, 2017 2:31 PM 
To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

  

mailto:navjord@furutungaard.net






Fra: Lars-Erik Navjord <navjord@furutungaard.net> 

Sendt: 19. april 2017 23:05 

Til: Hilde Holtan 

Emne: Re: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

 

Hei 
  
Er i en diskusjon med Mattilsynet om bruk av type og mengde “ strø , rotematerieale og 
grovfor “ silo kontra høy / halm “ i grisfjøs “ tolking av regelverk “ og vi blir enige !!! “  
Har ingen inntensjon om noe annet. 
Har engasjert Helssetjenesten for gris som faginnstans og vi har hatt møte med 
gjennomgang av regelverk og inspeksjon av fjøs “ Mattilsyn og helsetjenesten for gris og 
undertegnede  “ 
Har helsegrisattest på besetning “ det selges smågris fra besteningen “ og det er full 
gjennomgang av hele besetningen hver gang det kastreres og vaksineres og alle avik blir 
journalført av veterinær. 
Kommentarer og annmerkinger fra vetrinær kan leses i loggbok.  
Grisen har det generelt bra og trives på Furutun gård. 
Regelverket tolkes og tolkes forskjellig   
Retter meg etter de pålegg jeg får og måtte få og avik mellom egen og  Mattilsynets tolkning 
av regelverk vil bli korrigert. 
Så synes vel “ forhåndsvarsel ordlyd og språkbruk “ er litt i overkant i denne saken da det 
ikke er snakk om forsett men forskjellig tolkning av regelverk på nevnte områder.   
  
Mvh Lars Erik Navjord  Fauske   
  
  
  
  

From: Hilde Holtan  
Sent: Friday, April 7, 2017 2:31 PM 

To: navjord@furutungaard.net  

Subject: 17/6012 Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 

  
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

  

mailto:navjord@furutungaard.net


 
 
 
 

Dato:  07.04.2017 
Vår ref.: 17/6012 

Deres ref.:  
Saksb.: Hilde Holtan 

Enhet Plan/Utvikling 
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Lars Erik Navjord 
Holtanveien 411 
8200 FAUSKE 
 

 
 
 

Forhåndsvarsel - Avkorting av produksjonstilskudd 
 
Viser til din søknad om produksjonstilskudd pr. januar 2017 og Mattilsynets tilsynsrapporter 
av 21.12.2016, 16.01.2017, 06.03.2017, 17.03.2017 og 17.03.2017. 
 
Mattilsynet har ved sitt tilsyn 30.11.2016 funnet flere brudd på forskrift om hold av svin. 
 
Kommunen vurderer å avkorte utbetalingen av produksjonstilskudd. Tilskuddet kan avkortes 
opptil 100 %. 
 
Det er et vilkår for å være berettiget produksjonstilskudd at en overholder de lover og regler 
som gjelder for jordbruksproduksjon. Viser til Forskrift om produksjonstilskudd § 11 Avkorting 
ved regelbrudd: «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin 
virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksproduksjon, kan hele eller deler av det 
samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes». 
 
Saken skal være tilstrekkelig opplyst før kommunen fatter vedtak, jf. Forvaltningslovens § 17, 
der søker gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Frist for uttalelse settes til 28 april. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Rune Reisænen Hilde Holtan 
Enhetsleder Plan/Utvikling Fagkonsulent jordbruk 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

Kopi til 

Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 8002 BODØ 































































































































 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12761     
 Arkiv sakID.: 17/2668 Saksbehandler: Janne Bjørnbakk 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
090/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
103/1565 - Frode Sørensen - Avslag på søknad om tillatelse til oppføring/utvidelse 
av balkong til tomannsbolig i Geitbergveien 9 B - Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 a) avslås søknad om utvidelse av balkong på del av 
tomannsbolig i Geitbergveien 9 B, Fauske. 
 
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2, avslås søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan 
for Fauske sentrum del 1, vedrørende utnyttelsesgrad.  
 
Innsigelse fra nabo, og eier av gnr.103 bnr.710 Jan Olav Andersen, tas til følge. 
 

 
Vedlegg: 
23.08.2017 103/1565 - Innsigelse på utbygging av veranda 1358083 

02.08.2017 Søknad om tillatelse til tiltak Geitbergveien 9A 1357017 

04.08.2017 Ny søknad om tillatelse til tiltak Geitbergveien 9A 1357018 

28.08.2017 Gnr.103 bnr.1565 Geitbergveien 9 B 1358508 
 
Sammendrag: 
Frode Sørensen søker om tillatelse til oppføring/utvidelse av balkong til tomannsbolig, det søkes også 
om dispensasjon fra Kommunedelplan for Fauske sentrum del 1 i forhold til utnyttelsesgrad på 
eiendommen. 
 
Saksopplysninger: 
Søknad er mottatt 02.08.2017. Nabovarsel er utstedt 31.07.2017. Det er innkommet en innsigelse til 
tiltaket, datert 18.08.2017. 
 
Frode Sørensen søker om tillatelse til utvidelse av balkong på sin bolig, som er en del av en 
tomannsbolig, i Geitbergveien 9 B, Fauske. Tidligere balkong og carport er revet, og omsøkte balkong er 
allerede oppført. I søknaden opplyses det at eksisterende utnyttelsesgrad er på 27 %, ved utvidelse av 
balkongen med 9 m2 vil utnyttelsesgraden bli 29 %. Tiltaket ligger innenfor Kommunedelplan for Fauske 
sentrum del 1, område B43, der maksimalt tillatt utnyttelsesgrad for tomta er 25 % i henhold til 
planbestemmelsenes § 3.6. 
 
Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra Kommunedelplan for Fauske sentrum del 1, når det gjelder 
utnyttelsesgraden av tomt opptil 29 %, for å kunne utvide eksisterende balkong. Dispensasjonssøknaden 
begrunnes med at tiltaket tidligere var 1 bruksenhet i tilknytning med Geitbergveien 9 A. Det var ved 
fradeling av bruksenhet at eiendommen fikk en utnyttelsesgrad på 27 %. Det ble ikke søkt om 
dispensasjons på økning av utnyttelsesgraden ved fradeling av bruksenhet. Da det er ønskelig med 



utvidelse av balkong søkes det om dispensasjon på utnyttelsesgraden på eiendommen. Ny 
utnyttelsesgrad oppgis til å bli 29 %. Det vises til at det er registrert andre eiendommer i området som 
har utnyttelsesgrad helt opp mot 50 %, og flere har en utnyttelsesgrad på 30 % og høyere. Det vises også 
til at kommuneplanens arealdel er under rullering og har vært på førstegangshøring, med økning på BYA 
fra 25 % til 35 % for angjeldende område, og at ingen innsigelser på økning i BYA har kommet inn. 
 
Innsigelse i saken er fra Jan Olav Andersen, nabo og eier av gnr.103 bnr.710 Geitbergveien 9 A, den 
andre delen av tomannsboligen. I innsigelsen trekkes det fram at naboeiendommen er for liten til 
omsøkte utbygging i forhold til kommunens bestemmelser for arealutnyttelse. Det påpekes også at 
parkeringsareal må inngå i beregningen av BYA. Det nevnes også at i en tidligere sak fikk Andersen 
medhold i Planutvalget i at utbyggingen det søkes om ikke kan begrunnes med at fordelene er større 
enn ulempene. Han skriver videre at det er helt ufattelig at Sørensen ønsker å bygge helt inn i deres 
stuevinduer. Andersen mener at utbyggingen av altan vil medføre en forringelse av deres bolig og 
eiendom, utsikten mot sør/sørvest vil bli betydelig redusert og i tillegg innvirke på bevegelsesfrihet i og 
utenfor boligen. Saken har blitt en stor belastning, med en invasjon i deres privatliv. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ved beregning av utnyttelsesgraden på eiendommen i Geitbergveien 9 B, gnr.103 bnr.1565, kommer vi 
fram til at BYA før utbygging av altan var 32,5 %. Her er det medtatt 18 m2 til biloppstillingsplass. Ved 
utvidelse av altan som omsøkt vil utnyttelsesgraden på eiendommen bli 34,7 %.  
 
Når det i dispensasjonssøknaden henvises til at andre eiendommer i området har utnyttelsesgrad opptil 
50 %, så er dette ikke relevant i saken. I området i nærheten av Geitbergveien 9 B er det en bygning, 
regulert til forretning/kontor, med bolig i 2.etasje som har utnyttelsesgrad på 50 %. Denne bygningen 
ligger ikke innenfor samme område som Geitbergveien 9 B og har i henhold til planbestemmelsene for 
dette området en tillatt maksimal BYA på 60 %.  
 
Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen er i dag 25 %. Dette betyr at BYA ligger langt over hva 
som er tillatt. Som tiltakshaver sier i sin dispensasjonssøknad, så oppsto denne situasjonen ved fradeling 
av bruksenhet (2009). Dette innebærer likevel at ytterligere økning i BYA ikke kan tillates. Det foreligger 
utkast til ny arealplan, der det foreslås å øke BYA til 35 %. Inntil planen er vedtatt kan ikke videre 
utbygging av eiendommen tillates. Hensynet til gjeldende planbestemmelser som angir en maks tillatt 
BYA på 25 % vil bli vesentlig tilsidesatt, dersom dispensasjon blir innvilget. 
 
Det framgår av tegninger som er vedlagt byggesøknaden, at det skal settes opp en skjerming på 
balkongen i grensen mot nabo i Geitbergveien 9 A. Slik utvidelsen av balkongen er bygd, helt i grensen til 
naboeiendommen, vil det uten skjerming medføre mulighet til både innsyn fra veranda, og tilsvarende 
utsyn til verandaen fra vinduene i Geitbergveien 9 A. Ved oppsetting av skjerming, vil man hindre denne 
problemstillingen, men den vil redusere utsikt fra vinduer, samt innvirke på sol og lysforhold i boligen i 
Geitbergveien 9 A. Slik opprinnelig veranda var bygd med en avstand fra nabogrensen på ca. 3,4 meter 
var problemene med inn- og utsyn ikke tilstede. 
 
Dersom en dispensasjon skal innvilges, må etter en samlet vurdering fordelene med en 
dispensasjon/utvidelse av altan, være klart større enn ulempene. Slik kommunen ser det vil en altan i 
størrelse og plassering, lik areal for opprinnelig altan og carport, kunne oppføres. Utvidelse av altan som 
omsøkt i denne saken, vil ikke gi endring/forbedring i solforholdene på altan, da opprinnelig veranda og 
carport også vendte mot sør. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 29-4 skal et byggverk ha en avstand fra nabogrense ikke 
under 4 meter. Videre heter det at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere 
nabogrensen, «a) når eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller b) ved oppføring av 
frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.» I denne saken har ikke nabo godkjent tiltaket, 



men protestert på det. Siden omsøkte tiltak berører en tomannsbolig, er selve bygningene plassert helt i 
nabogrensen. Men etter kommunens vurdering kan PBL § 29-4 brukes i forhold til nye tiltak på 
eiendommen, da hensikten bak loven er å hindre at naboer kommer for tett på med nye tiltak. 
 
I plan- og bygningslovens § 29-2 «Visuelle kvaliteter» står det at «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i forhold 
til seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.» Slik 
oppførte altan fremstår virker den både ruvende og dominant, og dette vil kunne bli enda mer 
forsterket når skjerming og rekkverk føres opp. 
 
Konklusjon: 
Etter en total vurdering finner kommunen ikke å kunne innvilge søknad om utvidelse av altan, og heller 
ikke gi dispensasjon fra Kommunedelplan for Fauske sentrum del 1, i forhold til utnyttelsesgrad. Denne 
vurderingen bygger på PBL § 19-2 da vi ikke kan se at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Videre vurderer kommunen at både §§ 29-2 og 29-4 kan 
legges til grunn i denne saken, i forhold til plassering og utforming av omsøkte byggverk. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





























Fra: Frode Sørensen <frode.sorensen@hent.no> 
Sendt: 1. august 2017 09:24 
Til: Postmottak 
Kopi: kingers@hotmail.no; Janne Bjørnbakk; Trond Ivan Blomsø 
Emne: Ny søknad om tillatelse til tiltak Geitbergveien 9A 
Vedlegg: 20170801090754.pdf 
 
Hei. 
 
Vedlegger ny søknad om tillatelse til tiltak Gnr: 103 Bnr: 1565 Geitbergveien 9A 
 
Mvh 
Frode Sørensen 
Inger Støre Kristiansen 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: frode.sorensen@hent.no [mailto:frode.sorensen@hent.no]  
Sendt: tirsdag 1. august 2017 09.08 
Til: Frode Sørensen <frode.sorensen@hent.no> 
Emne: Skannet Dokument 
 
Se Vedlegg.  

mailto:frode.sorensen@hent.no
mailto:frode.sorensen@hent.no
mailto:frode.sorensen@hent.no


Gnr.103 bnr.1565 Geitbergveien 9 B, Fauske              Eiere: Frode Sørensen/Inger Støre Kristiansen 

Bilder av oppført veranda, tatt 28.06.2017 

 



 

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12000     
 Arkiv sakID.: 17/737 Saksbehandler: Arn Kyrre Jakobsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
091/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
103/701 - Havnegården Fauske AS - Svar på søknad om rammetillatelse for 
etablering av 2 stk leiligheter i 2. etasje i forretningsbygg i Sjøgata 74, samt 
dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen Strandpromenaden og 
kulturhus. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra § 7.2.1 i reguleringsplanen 
Strandpromenade og kulturhus for etablering av 2 stk leiligheter i 2. etasje i Sjøgata 72, G.nr. 
1037701, som omsøkt.  
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens §§ 20-1 d) og 21-4 meddeles rammetillatelse for etablering 
av 2 stk leiligheter i 2. etasje i Sjøgata 74, G.nr. 103/701, som omsøkt. 
 
 

 
Vedlegg: 
21.02.2017 Nabovarsel 1340303 

21.02.2017 Søknad om dispensasjon 1340304 

21.02.2017 Bebyggelsesplan 1340305 

21.02.2017 Tegning 1340306 

21.02.2017 Kart 1340307 

21.02.2017 103/701- Havnegården Fauske AS - Søknad om tillatelse til tiltak, ombygg av 
forretning til bolig 

1340302 

08.08.2017 2565_001 1357223 
 
Sammendrag: 
Søknaden er mottatt 21.02.2017. Nabovarsel er sendt ut, ingen merknader er mottatt.  
Fauskebygg AS søker, på vegne av Havnegården AS, om rammesøknad for ombygging av deler av 2. 
etasje i forretningsbygget i Sjøgata 74. 
I den forbindelse søkes det om permanent dispensasjon fra bestemmelsene for byggeområde K2 i 
reguleringsplanen for Strandpromenaden og kulturhus. 
Gjeldende område er regulert til forsamlingslokale/kulturhus. 
Plan- og byggesaksavdelingen har hatt saken oppe til vurdering i flere omganger, dette i forhold til 
kravene til både parkering og uteoppholdsareal. Saken har også blitt satt på vent i påvente av ny 
detaljreguleringsplan for området. 
Planen er det nå varslet oppstart på, men avdelingen har kommet fram til at søknaden skal behandles 
ihht gjeldende plan og dispensasjon skal vurderes etter denne.    
 
Saksopplysninger: 
Havnegården Fauske AS søker om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen for 
Strandpromenaden og kulturhus for etablering av 2 stk leiligheter i vestre ende av bygget, mot Focus-



sentret. 
Det er planlagt 2 etasjer til på bygningen, og tiltakshaver opplyser at omsøkte leiligheter er prosjektert i 
henhold til dette, blant annet med tanke på ventilasjon. 
Søker opplyser at eiendommen har tilstrekkelig med parkering for etablering av 2 nye leiligheter og 
utearealet er tenkt løst med tilhørende balkonger og avsatt areal på bakkeplan.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Dispensasjon:  
Havnegården Fauske AS søker om dispensasjon for å etablere 2 leiligheter i vestenden av bygget. Det er 
fra før etablert 1 leilighet i østenden, med Brygga Legekontor lokalisert i midten av etasjen. 
Søker argumenterer med at gjeldende plan med etablering av kulturhus ikke vil bli realisert, og derfor vil 
benytte omsøkte arealer til boligformål ettersom nåværende leietakeravtale opphører.  
Bygningen er ikke benyttet ihht formålet siden bebyggelsesplanen ble vedtatt 27.11.2005, men har hatt 
forretning/bolig i bygget opp gjennom tiden. Således endres ikke bruken av bygningen i forhold til 
dagens situasjon. 
Etablering av leiligheter i etasjen kommer ikke i konflikt med driften av legekontoret. 
Uteoppholdsareal er planlagt løst med veranda til hver leilighet samt et avsatt areal på 40 m2 på 
gateplan, og imøtekommer med dette minstekravet til uteoppholdsareal. 
 
Bakgrunnen for formålsendringen i 2005 var planene om å etablere kulturhus i bygget. Nå er dette ikke 
lengre aktuelt, og oppstart for ny reguleringsplan er varslet.  
Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at 
fordelene er større enn ulempene. 
Etter samlet vurdering anser kommunen at vilkårene er til stede for å innvilge dispensasjon.   
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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 JournalpostID: 17/11611     
 Arkiv sakID.: 16/12020 Saksbehandler: Arn Kyrre Jakobsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
092/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
116/8 - Nordlandsfly AS - Søknad om tillatelse til tiltak - etablering av 
helikopterhangar og landingsplass i Nedre Tortenli 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av PBL § 19-2 meddeles dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1 
Plankrav, for etablering av rubbhall og landingsplass i Nedre Tortenli, G.nr. 116 B.nr. 8, på 
følgende vilkår: 
 
Åpningstider for landingsplassen: Mandag – lørdag: 07:00 – 23:00 samt Søndag: 12:00 – 23:00 
 
Det tillates maks 12 flybevegelser pr. uke.  
 
Drivstoff må oppbevares og lagres i henhold til enhver tids gjeldende forskrifter og lover. 
 
I medhold av PBL § 20-4 e meddeles tillatelse til oppføring av rubb hall med BRA: 2440 m2 på G.nr. 
116 B.nr. 6 som omsøkt. 
 
Iht. Statens vegvesen Region Nords uttalelse, må søknad om avkjørselstillatelse og dispensasjon 
fra veglovens byggegrense innsendes og godkjennes før oppstart av tiltaket. Kopi av godkjenning 
må innsendes til kommunen. 
 
Søknad angående brakker for kontor og oppholdsrom behandles i egen sak. 

 
Vedlegg: 
31.01.2017 Tilleggsinformasjon, FMN Ref. 2016/8945 - Uttalelse til søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  av helkopterlandingsbase 
på mnr 116/8 - Nedre Tortenli - Fauske 

1338186 

16.11.2016 116/8 - Nordlandsfly AS - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
helikopterhangar 

1332001 

16.11.2016 Helikopterhangar Tortenli Fauske 1332002 

16.11.2016 Nabovarsel 1332003 

16.11.2016 Søknad om dispensasjon 1332004 

16.11.2016 Tegning 1332005 

16.11.2016 Arealstatistikk 1332006 

21.11.2016 Tegninger av hallen 1332406 

23.01.2017 Dokument 16/189249-2 Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 
116 bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune sendt fra Statens vegvesen 

1337545 

20.01.2017 16_189249-2Uttalelse Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 116 bnr. 8 - 
Tortenli i Fauske kommune 

1337546 

24.01.2017 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  av 
helkopterlandingsbase på mnr 116/8 - Nedre Tortenli - Fauske 

1337785 

30.01.2017 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  av 
helkopterlandingsbase på mnr 1168 - Nedre Tortenli - Fauske 

1337786 

 
Sammendrag: 
Søknaden er mottatt 16.11.2016. Nabovarsel er utsendt, ingen merknader er mottatt. Saken er sendt på 



høring til Fylkesmannen i Nordland, Doukta Reinbeitedistrikt og Statens Vegvesen, Region Nord. 
Nordlandsfly AS søker om tillatelse til å sette opp en rubbhall som hangar for helikopter, levert av O.B. 
Wiik, med størrelse 15 m x 16 m. I tilknytning til hallen er det planlagt 3 stk brakkemoduler til kontor og 
oppholdsrom. 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Nordland, ved Svein Einar Stuen, har i uttalelse av 20.01.2017 etterspurt antall 
flybevegelser pr. uke og åpningstider. Denne forespørselen ble besvart i brev datert 27.01.2017. 
Kommunen har ikke mottatt skriftlig tilsvar i forbindelse med tilleggsopplysningene. 
Pr. telefonisk kontakt med Svein Einar Stuen, den 17.07.2017, bekreftes det at Fylkesmannen ikke har 
innvendinger ut over de kommentarer angående åpningstider som er beskrevet i uttalelsen datert 
20.01.2017. 
Antall flybevegelser er under 12 bevegelser i uker, og er dermed fritatt for konsesjon fra 
Luftfartstilsynet, jvf. § 4 i Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E-1). 
Tiltakshaver opplyser at tiltaket tilfredsstiller kravene for inn- og utflygnings sektor, samt støykrav. 
Innflygnings sektor er tenkt over et myrområde øst for landingsplass.  
Drivstoff for helikopter skal lagres i tankbil. 
Landbruksavdelingen har ingen innvendinger til tiltaket.  
 
Statens vegvesen, Region Nord: 
Saken er sendt til høring og etaten har, i brev av 30.12.2016, ingen merknader til formålsendringen. 
Videre skriver Statens vegvesen at dersom kommunen velger å innvilge omsøkte dispensasjon fra 
arealplanen kan søker forvente positivt svar på søknad om avkjørselstillatelse og dispensasjon fra 
veglovens byggegrense. 
 
Dispensasjon: 
Nordlandsfly AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1 Plankrav, for etablering 
av base. 
I bakgrunn av økende mengde oppdrag, fordelt fra Brønnøysund i sør til Narvik i Nord, har behovet for 
en permanent base på Fauske meldt seg. 
Nordlandsfly AS er et selskap med base i Mosjøen. De 4 siste årene har selskapet hatt helikopter på 
Fauske og i Bodø. Kortere responstid for kundegruppen i Indre Salten er viktig og nødvendig, det være 
seg utkalling til linjereperasjoner eller lignende. Selskapet bidrar i hovedsak til alle typer 
innlandsoperasjoner som blant annet til kraftutbygginger, linje bygg, vedlikehold, inspeksjon av linjer 
mv. Med fremtidig felles etablering av lokaler for brann og ambulanse blir helikopterbasen nærme 
denne.  
Omsøkte område er LNF-område, med skrinn fastmark og myr. Hangaren er tenkt plassert på et område 
der det tidligere har vært drevet sagbruk. Grunnen er derfor masse-utskiftet, noe som gjør at det ikke 
trengs nye tiltak i grunnen. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rubb hallen er enkel å montere, derfor er det vurdert at hallen kan settes opp uten krav om ansvarlige 
foretak, jvf. PBL § 20-4 e, andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.  
Dette i bakgrunn av at rammeverk leveres ferdig, og det kun er monteringsarbeid i forbindelse med 
oppføringen av hallen.  
 
Naturmangfoldsloven: 
Kommunen kjenner ikke til, etter søk i Artsdatabasen, samt ut fra lokal kunnskap eller finner det 
sannsynlig at det finnes kjente eller automatisk fredede kulturminner eller rødlistede arter i gjeldende 
område. 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldsloven § 7 jvf. §§ 8 – 12 i samme lov. 



Kunnskapsgrunnlaget, iht § 8, vurderes som godt nok og § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. 
Terrenginngrep er ikke planlagt i tiltaket, derfor vurderes det at det ikke blir økt belastning på 
økosystemet i forhold til dagens situasjon, og dermed heller ingen kostnad ved miljøforringelse.  
 
Dispensasjonen: 
Nordlandsfly AS er et etablert firma som i hovedsak server Indre Saltens kraftforsyningsnett. En 
etablering av en slik base i Nedre Tortenli har stor betydning for responstiden både for lokale linje-eiere 
og de større kraftselskapene. 
Kort responstid for å fly ut personell ved strømbrudd er viktig og samfunnsnyttig. 
En kan også se samfunnsnyttige momenter vedrørende etablering av blålysbygget som er planlagt 
oppført ved E6, i underkant av 3 km nærmere Fauske sentrum, for rask bistand ved eventuelle tilfeller. 
Hensynet til bestemmelsen i Kommuneplanens § 2.1 ansees ikke som vesentlig tilsidesatt, og fordelene 
er vurdert som større enn ulempene etter samlet vurdering. 
Dispensasjonen medfører ikke negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet eller 
tilgjengelighet. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  27.01.2017 
Vår ref.: 17/1646 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Fylkesmannen i Nordland 
Statens Hus 
Moloveien 10 
8002 BODØ 
 
 
 
 

Tilleggsinformasjon, FMN Ref. 2016/8945 - Uttalelse til søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  av 
helkopterlandingsbase på mnr 116/8 - Nedre Tortenli - Fauske 
 
 
Viser til mottatt brev av 20.01.2017, der Fylkesmannen etterspør antall flybevegelser i 
ovennevnte sak. 
 
Nordlandsfly AS ved Baard Erik Olsen opplyser at antall flybevegelser ikke vil overstige 12 
bevegelser i uken. 
Foretaket er godt kjent med forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E-1). 
I den bakgrunn har foretaket ansett dette som en selvfølge og ved en feilitagelse ikke opplyst 
antallet i søknaden. 
 
Til orientering vil komunen stille som vilkår at åpningstiden begrenses mellom 23:00 – 07:00 
samt i helger. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 























Fasade

Gavl A m/dukport 10x5m

Hallen plasseres på

opparbeidet planert plass

Fasade

Gavl B

Hallen plasseres på

opparbeidet planert plass
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no 
Sendt: 30. desember 2016 13:54 
Til: Arn Kyrre Jakobsen 
Emne: Dokument 16/189249-2 Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - 

gnr. 116 bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune sendt fra Statens vegvesen 
Vedlegg: 16_189249-2Uttalelse Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 116 

bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune.pdf 
 

Til Arn Kyrre Jakobsen 

Vedlagt oversendes dokument 16/189249-2 Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 

116 bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune i sak Nordlandsfly AS - etablering av helikopterbase i 

Nedre Tortenli - gnr. 116 bnr. 8 - Fauske kommune fra Statens vegvesen. Se vedlegget for 

innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt 

kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 
 

Til Arn Kyrre Jakobsen 

Vedlagt sender vi dokument 16/189249-2 Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 

116 bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune i sak Nordlandsfly AS - etablering av helikopterbase i 

Nedre Tortenli - gnr. 116 bnr. 8 - Fauske kommune frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for 

innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 
 

Attn. Arn Kyrre Jakobsen 

Enclosed you will find the document 16/189249-2 Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - 

gnr. 116 bnr. 8 - Tortenli i Fauske kommune from the Norwegian Public Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 
 

mailto:firmapost@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt+oss/Kontaktskjema/Kontakt+oss
mailto:firmapost@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt+oss/Kontaktskjema/Kontakt+oss
mailto:firmapost@vegvesen.no


 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Landsdekkende regnskap 

Postboks 1403       
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fauske kommune 

Postboks 93 

8201 FAUSKE 

  

 

Arn Kyrre Jakobsen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Trude Mørk / 40240321 16/189249-2 16/35874 30.12.2016 

     

      

Uttalelse: Dispensasjon fra formål i arealplan - gnr. 116 bnr. 8 - Tortenli i 

Fauske kommune 

Viser til brev datert 14.12.2016 fra Fauske kommune. I forbindelse med søknad om 

formålsendring fra formålet «Landbruk, Natur og Friluftsliv» for etablering av helikopterbase 

anmodes det om uttalelse.  

 

 
Figur 1 Utsnitt fra søknaden 

 

Statens vegvesens ansvar i planarbeid er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks og 

fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, vegnormalene 

og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.  

 

Vi uttaler oss i denne saken som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som 

statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

 



  

 

2 

 

Vurdering 

Den omsøkte eiendommen ligger i uregulert område ved fylkesveg 537, Tortenli i Fauske 

kommune og etableringen vil føre til endret bruk av avkjørselen. Dette betyr at tiltaket 

krever innvilget avkjørselstillatelse etter vegloven og dispensasjon fra veglovens 

byggegrense langs offentlig veg. 

 

Den mottatte prinsippskissen inneholder ikke informasjon om hvor avkjørsel tenkes etablert 

og ikke målsatt avstand fra midtlinjen av fylkesvegen til gjerde og bygg. 

 

I «Rammeplan for Nordland» har fylkesvegen holdningsklasse «Lite streng» (utdrag fra plan):  

«Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til 

avkjørselsutformingen oppfylles. Hvor forholdene ligger til rette kan atkomst henvises til 

nærliggende eksisterende avkjørsel». Fylkesveien har her fartsgrense på 60 km/t og en 

årsdøgntrafikk på ca. 150 personbilenheter. Siktkravet er oppfylt i begge retninger. Ut fra 

mottatt informasjon er det ikke mulig å vurdere byggegrense, men søker har tilstrekkelig 

med plass på egen eiendom til tiltakene. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen har ingen merknader til formålsendringen. 

 

Dersom Fauske kommune velger å innvilge dispensasjon fra arealplanen kan det forventes 

positivt svar på søknad om avkjørselstillatelse og om dispensasjon fra veglovens 

byggegrense fra søker. Søknadsskjema kan hentes/lastes ned på vår hjemmeside: 

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/skjemaer-og-blanketter  

 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonsleder Trude Mørk 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/skjemaer-og-blanketter


 
 
 

 

STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77  
Telefaks: 75 52 09 77   

 
 
 
 

Fauske kommune 
postmottak@fauske.kommune.no 
  
 

Saksb.: Svein Einar Stuen 
e-post: fmnoses@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 15 52 
Vår ref: 2016/8945  

Deres ref: 16/35874  
Vår dato: 20.01.2017 

Deres dato: 14.12.2016  
Arkivkode: 421.3 

 
 
 
 
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for 
etablering av helikopterlandingsbase på mnr 116/8 - Nedre Tortenli - 
Fauske  
 
Vi viser til oversendelse fra dere av 14.12.2016. 
 
Etter det vi kan se er det ingen opplysninger i søknaden om antall flybevegelser eller 
åpningstider for den aktuelle landingsplassen for helikopter.  Dersom det er mer enn 12 
flybevegelser (landing eller avgang) i uka, er det krav om konsesjon fra Luftfartstilsynet, jf § 4 
i Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E-1). Grensen gjelder for den uka i året 
som har mest trafikk. 
 
Dersom landingsplassen er unntatt krav om konsesjon, bør kommunen stille vilkår for 
dispensasjon som regulerer plassens åpningstid, slik at det ikke tillates flyginger på natt (kl 
23-07) og eventuelt i helger. Dette er vilkår som normalt settes i en konsesjon. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Vatne (e.f.)  
seksjonsleder Svein Einar Stuen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 

https://lovdata.no/forskrift/2007-01-11-40/%C2%A74


Fra: Stuen, Svein Einar <fmnoses@fylkesmannen.no> 
Sendt: tirsdag 24. januar 2017 09.35 
Til: Postmottak 
Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  

av helkopterlandingsbase på mnr 116/8 - Nedre Tortenli - Fauske 
Vedlegg: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering  

av helkopterlandingsbase på mnr 116 8 - Nedre Tortenli - Fauske.PDF 
 

Vedlagte dokument oversendes bare i elektronisk form. Vi ber derfor om bekreftelse på at det er 

mottatt. 

 
Med hilsen 
 
 
Svein Einar Stuen 
seniorrådgiver || miljøvernavdelingen 
Fylkesmannen i Nordland 
 
tlf: 75 53 15 52 || mob: 473 89 732 
fmnoses@fylkesmannen.no 

 
www.fmno.no 
www.twitter.com/FMNordland || www.facebook.com/FylkesmannenNO 
www.miljostatus.no  ||  www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno 

 

mailto:fmnoses@fylkesmannen.no
http://www.fmno.no/
http://www.twitter.com/FMNordland
http://www.facebook.com/FylkesmannenNO
http://www.miljostatus.no/
http://www.facebook.com/Miljovernavdelingafmno


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12227     
 Arkiv sakID.: 17/1509 Saksbehandler: Arn Kyrre Jakobsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
093/17 Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017 

 
 
Odd Setså - Klage på administrativt vedtak - avslag på søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje og carport med BYA= 110 
m2 i Nesveien 2, Valnesfjord. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-2 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak gjort 
administrativt i sak 152/17 datert 14.06.2017. 
 

 
Vedlegg: 
21.04.2017 49/10 - Søknad om dispensasjon 1347506 

21.04.2017 Kart 1347507 

21.04.2017 Tegninger 1347508 

16.06.2017 49/10 - Odd Setså - Avslag på søknad om dispensasjon for garasjestørrelse 
på 110 m2  i Nesveien 2, Valnesfjord 

1353132 

04.07.2017 Klage på avslag om å bygge garasje på eiendom 49/10 1355226 

27.07.2017 Svar på klage på avslag om å bygge garasje på eiendom 49/10 gitt i sak 
152/17 

1356634 

02.08.2017 49/10 - Odd Setså - Tilsvar på brev om avslag om å bygge garasje  på 
eiendom 49/10 gitt i sak 152/17 

1356937 

31.07.2017 Svar på klage på avslag om å bygge garasje på eien dom 4910 gitt i(1) 1356938 

02.08.2017 Klage Fauske Kommune 1356939 
 
Sammendrag: 
Odd Setså har søkt om oppføring av garasje/carport med BYA = 110 m2, herav 40 m2 carport. Avslag på 
dispensasjon ble gitt i sak 152/17 datert 14.06.2017. 
Klage på vedtaket er mottatt 04.07.2017, innenfor klagefristens utløp, med ønske om befaring på stedet 
for ny vurdering. Tilsvar på klagen er sendt 25.07.2017. Ytterligere klage er mottatt 31.07.2017 med 
samme innhold. 
Det er vurdert av avdelingen som ikke hensiktsmessig å befare tomten for ny vurdering.  
Saksopplysninger: 
Odd Setså har en eiendom i LNF-A område, og har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 
3.1 a) Innenfor områder merket LNF-A tillates ikke andre tiltak enn de som er tilknyttet stedbunden 
næring, og  
§ 3.6 d) Garasje kan ha en BYA på maks 50 m2 for oppføring av garasje med BYA = 110 m2. 
 
Søkers begrunnelse for søknaden er behov for lagring av gravemaskin, tilhengere, ATV med tilhørende 
utstyr som skal leies ut, ved-maskiner m.m., samt produksjon og lagring av fyringsved for videresalg til 
sluttbruker. 
Søker menes at det er estetisk penere med en bygning enn å bygge to bygninger for å oppnå det arealet 
som søker har behov for. 
Søker opplyser videre i søknaden at han har et firma under etablering for utleie av maskiner og utstyr, 
samt salg av fyringsved. Herav behovet for bygning på 110 m2. Dette er en aktivitet som faller utenfor 



begrepet stedbunden næring, tillatelse for dette er ikke omsøkt. 
 
Søker har ikke vurdert hensynene bak bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra, eller om hensynene i 
lovens formålsbestemmelse er vesentlig tilsidesatt. Ei heller om fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Tomten ligger i LNF-A område og har en størrelse på 19,8 daa. Det er derfor vurdert at tomtens størrelse 
tilsier at det er plass til et ekstra uthus på tomten uten at det estetiske uttrykket på eiendommen 
forringes. 
Bolighuset har en BYA på 50 m2 og en garasje med dobbelt så stor grunnflate vil ikke etter kommunens 
vurdering være estetisk riktig. 
Kommunen skal være forsiktig med å gi dispensasjon all den tid det er plass for flere bygg på 
eiendommen. 
Kommuneplanens arealdel har bestemmelse om størrelse på garasjer, og man må ved nybygg forholde 
seg til disse bestemmelsene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er ikke kommet nye momenter i klagen som er vesentlig for saken og som gir grunn til nye 
vurderinger. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 















 
 
 
 

Dato:  14.06.2017 
Vår ref.: 17/9585 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Odd Normann Setså 
Nermoveien 18 
8206 FAUSKE 
 

 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 

Sak nr.  

152/17 Plan- og utviklingsutvalg 

 
 

49/10 - Odd Setså - Avslag på søknad om dispensasjon for 
garasjestørrelse på 110 m2  i Nesveien 2, Valnesfjord 
 
 
Saksutredning: 
Søknaden er mottatt 21.04.2017. Nabovarsel er ikke utsendt, da omsøkte tiltak ikke berører 
naboers eller gjenboeres interesser.  
 
Odd Setså søker om permanent dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel § 3.1 a) 
Innenfor områder merket LNF-a tillates ikke andre tiltak enn de som knyttet til stedbunden 
næring og 
§ 3.6 d) Garasje kan ha en BYA på maks 50 m2, for å oppføre en frittstående 
driftsbygning/redskapshus/lager. 
 
Søkers begrunnelse for søknaden er behov for lagring av gravemaskin, tilhengere, ATV med 
tilhørende utstyr som skal brukes til utleie, ved-maskiner m.m. samt produksjon og lagring av 
fyringsved for videresalg til sluttbruker. 
Bygget skal bestå av en lukket garasje på 70 m2 og en carport på 40 m2 som til sammen 
utgjør 110 m2. 
Videre mener søker at det rent estetisk er penere med en bygning enn å bygge to bygninger 
for å oppnå det arealet som søker har behov for. 
Søker opplyser at han har firma under etablering for utleie av maskiner/utstyr og salg av 
fyringsved. 
 
Kommunens vurdering: 
Setså har ikke vurdert om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Ei heller om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering, slik som PBL § 19-2 forutsetter. 
Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra bestemmelser. Kommunen kan ikke se at 
fordelene er, sett opp mot ulempene, klart større ved å innvilge en slik dispensasjon. 
Eiendommen har hatt uthus og garasje, garasjen er nå revet da den har vært i dårlig 
forfatning. Uthuset skal, ifølge søker, også på sikt rives. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Situasjonskart over eiendommen, revet garasje er markert med kryss: 

 
 
 
Det forstås slik at det kun er snakk om dispensasjon for oppføring av garasje med utvidet 
størrelse.  
Etablering av firma med maskinutleie og salg av fyringsved i LNF-A område behandles ikke i 
denne saken. 
Dette blir da en egen sak som må behandles separat.  
 
Tomten ligger i LNF-A område og har et areal på 19,8 daa. Det er derfor vurdert at tomtens 
størrelse tilsier at det er plass til et ekstra uthus på eiendommen uten at det estetiske 
uttrykket på eiendommen forringes. 
Bolighuset har en BYA på ca 50 m2, og en garasje/driftsbygning med dobbelt størrelse vil 
etter kommunens vurdering ikke være estetisk riktig. 
Kommunen skal være forsiktig med å gi dispensasjon all den tid det er plass for flere bygg på 
eiendommen.  
Kommuneplanens arealdel har bestemmelse om størrelse på garasjer, og man må ved 
nybygg forholde seg til disse bestemmelsene. 
 
Ut fra en helhetsvurdering av ovenstående finner kommunen 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 søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel bestemmelser §§ 3.1 a) og 3.6 d) for dispensasjon for 
garasje på BYA 110 m2 i Nesveien 2, G.nr. 49/10.  

 
 
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:  25.07.2017 
Vår ref.: 17/11743 

Deres ref.:  
Saksb.: Arn Kyrre Jakobsen 

Enhet Plan/Utvikling 
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Odd Setså 
Nermoveien 18 
8206 FAUSKE 
 
 
 
 

Svar på klage på avslag om å bygge garasje på eiendom 49/10 
gitt i sak 152/17 
 
 
Vi har mottatt Deres brev av 02.07.2017 om nevnte sak. 
 
Kommunen ser ikke at en befaring på eiendommen har noen hensikt med tanke på vår 
vurdering i sak 152/17. 
 
Videre bes det sendes en mer utfyllende klage dersom klagen ønskes behandlet i 
planutvalget. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Odd Setså <odd.setsa@sbnett.no> 

Sendt: 30. juli 2017 21:46 

Til: Arn Kyrre Jakobsen; Gunnar Myrstad; Svein Ove Hansen 

Emne: Re: 17/11743 Svar på klage på avslag om å bygge garasje  på eiendom 

49/10 gitt i sak 152/17 

Vedlegg: Svar på klage på avslag om å bygge garasje på eien dom 4910 gitt i(1).pdf; 

Klage Fauske Kommune.docx 

 

 

Tirsdag 25. Juli 2017 10:59 CEST skrev Arn Kyrre Jakobsen 

<Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no>: 

  

  

Du har mottatt en epost fra Fauske kommune. 

  

Se vedlegg. 

 Hei. 

 

Lite fornøyd med at dere ikke viser innteresse for en befaring på eiendommen min i forhold til min 

klage på å bygge garasje med tilhørende carport. Blir litt mye bruk av paragrafer synes jeg og og lite 

konstruktiv vurdering i forhold til beliggenhet og estikk. 

Håper dere kan revurdere og ta en befaring på området.  

 

Med vennlig hilsen 

Odd Setså 

mailto:Arn.Kyrre.Jakobsen@fauske.kommune.no


 
 
 
 

Dato:  25.07.2017 
Vår ref.: 17/11743 

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 / 1 

 

Odd Setså 
Nermoveien 18 
8206 FAUSKE 
 

 
 
 

Svar på klage på avslag om å bygge garasje på eiendom 49/10 
gitt i sak 152/17 
 
 
Vi har mottatt Deres brev av 02.07.2017 om nevnte sak. 
 
Kommunen ser ikke at en befaring på eiendommen har noen hensikt med tanke på vår 
vurdering i sak 152/17. 
 
Videre bes det sendes en mer utfyllende klage dersom klagen ønskes behandlet i 
planutvalget. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Arn Kyrre Jakobsen 
Byggesaksbehandler 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Odd Setså  

Nermoveien 18 

8206 Fauske 

July 2, 2017 

Fauske Kommune 

Plan/Utvikling 

Postboks 93 

8201 Fauske 

 

Klage på avslag om å bygge garasje på eiendom 49/10 I Nesveien 2, Valnesfjord. 

 

Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med utfallet på min søknad om å få bygge garasje I 

Valnesfjord. Søknaden gjaldt bygging av garasje på 70 kvm + 40 kvm med carport 

tilsluttet garasjen. 

Jeg ønsker at vi sammen tar en befaring på gjeldene sted for en ny vurdering da jeg 

mener man da danner seg et annet bilde av eiendommen enn kun å bruke et situasjonskart 

over området. 

Området som vi har eiendommen på er jo forsåvidt i et landbruksområde der de som har 

registrert eiendommer som landbruk kan bygge inntil 1000 kvm med en enkel søknad. 

Håper på velvillig behandling av saken. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Odd Setså 
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