
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 10.10.2017 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 7/2017 
Sak nr. Sakstittel  
096/17 Godkjenning av møtebok  
097/17 Delegerte saker i perioden  
098/17 Referatsaker i perioden  
099/17 Delegasjon for å legge ut planprogram for reguleringsplan for  

nytt hotell i Fauske 
 

100/17 Forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner i 
Sultjelma - høring 

 

101/17 Fastsettelse av planprogram for interkommunalt 
plansamarbeid om planlegging av Skjerstadfjorden 

 

102/17 Endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer  
103/17 104/822 - Coldfeet Invest AS - Behandling av klage på avslag 

om rammetillatelse for oppføring av bolig i Standbuen 5 
Fauske 

 

104/17 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark.  
 
 
 
Fauske, 06.10.17 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/13960     
 Arkiv sakID.: 17/3079 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
096/17 Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
03.10.2017 Møteprotokoll P6-17_OFF 1361376 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Plan- og utviklingsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 07.09.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
3 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Janne B. Hatlebrekke AP 
Kjetil Sørbotten FL 
Håvar Olsen R 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Lars Morten Rødaas FL 

 

Andre: 
Gunnar Myrstad 
Rune Reisænen 
Trond Heimtun 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

Har kommunen vurdert tiltak vedrørende farlige rekkverk i Sulitjelma? 
Svar: Har dette i planen så vi skal skifte de farlige delene, men dårlige budsjetter kan bremse 
framdrift. 
 
Ordne dårlig belysning ved taxi holdeplass. 
Svar: Her må armaturer skiftes og det har kommunen ikke penger til. 
 
Veien til fjellandsbyen er veldig smal og SKS har gitt masse . Kan kommunen stille maskinen 
for å massen på plass? 
Svar: Maskinen er i ustand, men nå denne bli i orden vil kommunen hjelpe til. 
 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.09.17 
 
 
Gunnar Myrstad 
Arealplanlegger 
 
 
 
 
Kjetil Sørbotten 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. 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 

 

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 

095/17 IRIS - Høring - Revidering av felles 
renovasjonsforskrifter for Salten 
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083/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 godkjennes. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

 
PLUT- 083/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 5/2017 godkjennes. 

 
 
 
084/17: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

 
PLUT- 084/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
085/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
RS 3 behandles som egen sak - 95/17. 
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Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 085/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
086/17: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Brev fra JBS Nor Eiendom AS angående innspill til behandling av revidert forslag til arealplan 
av kommuneplan ble utdelt i møtet. 

Følgende omforente endringsforslag til kommuneplanens arealdel ble fremmet: 
I områder LNFR ønskes maks. areal på garasjer fra 60 m2 til 70 m2. 

Følgende omforente tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble fremmet: 
I området BNB02 gnr. 103 bnr. 1285 opprettholdes forretningsformål inntil 3000 m2. 

Rådmannens forslag til vedtak med omforent endringsforslag og omforent tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 086/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommuneplanens arealdel 2017-2029 for Fauske kommune legges ut til 2. gangs 
høring med følgende endring: 
I områder LNFR ønskes maks. areal på garasjer fra 60 m2 til 70 m2 
 
og følgende tillegg: 
I området BNB02 gnr. 103 bnr. 1285 opprettholdes forretningsformål inntil 3000 m2. 
 
Høringen er begrenset til de områder som er endret fra 1. gangs høring vedrørende 
innsigelser og planfaglige mangler. 
 

 
 
 
087/17: Rekkefølgen av flerspråkelig navn på Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
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kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 087/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Forskrift om stadnamn § 7, fastsettes følgende rekkefølge for 
kommunenavnet: Fauske kommune – Fuosko suohkan 
 

 
 
 
088/17: 119/1 - Statskog - fradeling av areal til parkering Sjeidehusbakken 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fremlegges uten innstilling. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
På bakgrunn av at vedtak 38/17, der klagen bli tatt til følge, ble fattet på feilaktig grunnlag velger 
utvalget å oppheve vedtak 38/17 og la admininstrasjonen utrede saken med sikte på å få til en 
god løsning  for partene. 
Dersom ikke enighet oppnås oversendes saken planutvalget for endelig behandling. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 088/17 Vedtak: 
Vedtak: 

På bakgrunn av at vedtak 38/17, der klagen bli tatt til følge, ble fattet på feilaktig grunnlag 
velger utvalget å oppheve vedtak 38/17 og la admininstrasjonen utrede saken med sikte 
på å få til en god løsning  for partene. 
Dersom ikke enighet oppnås oversendes saken planutvalget for endelig behandling. 

 
 
 
089/17: 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. 
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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. 
 

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
E-post fra Lars-Erik Navjord datert 20. august 2017 ble utdelt i møtet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 089/17 Vedtak: 
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. 

 
 
 
090/17: 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. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
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Brev fra Bodø advokathus datert 5. september 2017 ble utdelt i møtet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 090/17 Vedtak: 
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. 
 

 
 
 
091/17: 103/701 - Havnegården Fauske AS - Svar på søknad om rammetillatelse 
 
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. 
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 091/17 Vedtak: 
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. 

 
 
 
092/17: 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: 
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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. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 092/17 Vedtak: 
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. 

 
 
 
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. 
 
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. 
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Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet: 
Plan- og utviklingsutvalget innvilger søknad om dispensasjon fra kommunedelens arealplan på 
oppføring av garansje og carport med BYA =  inntil 70 m2. 

Rådmannens forslag til vedtak og det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 093/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i PBL § 19-2 og delegasjonsreglement ksak 4/13 opprettholdes vedtak 
gjort administrativt i sak 152/17 datert 14.06.2017. 

Plan- og utviklingsutvalget innvilger søknad om dispensasjon fra kommunedelens 
arealplan på oppføring av garansje og carport med BYA = inntil 70 m2. 

 

 
 
 
 
 
 

1.  
 
      
 
 
095/17: IRIS - Høring - Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 
Plan- og utviklingsutvalg 07.09.2017: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Administrasjonen forsøker å utsette høringsfristen til 5. november. 
Administrasjonen ber Iris om å informere om konsekvenser av endring i revidert forskrift i 
kommunestyret 28. september 2017. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 095/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Administrasjonen forsøker å utsette høringsfristen til 5. november. 
Administrasjonen ber Iris om å informere om konsekvenser av endring i revidert forskrift i 
kommunestyret 28. september 2017. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/14774     
 Arkiv sakID.: 17/3079 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
097/17 Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
213/17, 84/211- John Sæthre - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av naust 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 a) meddeles tillatelse til oppføring av naust med BRA 
= 24 m2 i Tussvika 1, G.nr. 84/211, som omsøkt. 

 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra PBL § 1-8 for oppføring av 
naust innenfor 100 m beltet mot sjø og dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel § 3.1 a) for 
tiltak som ikke er tilknyttet stedbunden næring. 

 
Det vises til vilkår i dispensasjon fra Jernbaneverket for plassering av naust 15 m fra spormidt, 
datert 07.11.2017. 

 

Før tiltak iverksettes må Jernbaneverkets faggruppeleder kontaktes i god tid før arbeidene settes i 
gang, slik at det kan vurderes om sikkerhetstiltak og sikkerhetsvakt må benyttes under deler av 
arbeidet. 

 

 
214/17, 61/4 - Ronny og Marita Hammernes - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven§12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendom g.nr. 61 b.nr. 4 inntil 1,5 daa til boligtomt. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 



innvilges søknad om fradeling fra eiendom g.nr. 61 b.nr. 4 inntil 1,5 daa til boligtomt. 

 

Avkjørselstillatelse innvilges til kommunal vei. 

 

 
215/17, 72/5 - Reidar Ludviksen m.fl. - Søknad om deling/justering av grunneiendom til Solveig 
Ludviksen 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om 
fradeling fra eiendommen g.nr. 72 b.nr. 5 med inntil 1 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 - 2 
innvilges dispensasjon om fradeling fra eiendommen g.nr. 72 b.nr. 5 med inntil 1 daa. 

 

Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 
innvilges søknad om fradeling fra eiendommen g.nr. 72 b.nr. 5 med inntil 1 daa. 

 

 

Vilkår: 

 

Grense mellom eiendom 72/1 og 72/5 må avklares før fradeling. 

 

 
216/17, 103/1111 m.fl. - Fauske kommune - Idretts- og friluftsavdelingen - Innvilgelse av søknad 
om tillatelse til tiltak, gang/sykkelsti bygdetunet-Sjøvollveien 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 l) meddeles igangsettingstillatelse for etablering av 
gangsti langs strandlinjen fra Bygdetunet til pumpehuset på Erikstad som omsøkt på følgende 
vilkår: 

 

· Det må ikke brukes tyngre kjøretøy enn 2,5 t. 
· Dersom det oppstår bevegelser i grunnen må arbeidene umiddelbart stanses, og 

geoteknisk kompetanse kontaktes, jvf. e-post fra NVE datert 30.08.2016. 



 

 
217/17, 119/1 Statskog - Opphevelse tidligere vedtak og nytt vedtak 
VEDTAK: 

Vedtak i delegert sak 189/17 oppheves. 

 

Nytt vedtak: 

 

Med henvisning til tidligere 
saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og med delegasjon gis det 
tillatelse til opprettelse av festegrunn som omsøkt. 

 

 
 

 
218/17, 58/57 - Paul Hjemås m.fl. - Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Paul C Hjemås, Lise H Hjemås, Magne Engan, Lisbeth D 
Haukland, Asbjørn Hagen og Inger M Kvarum konsesjon ved erverv av gnr. 58/57 i Fauske 
kommune. 
 

 
219/17, Gnr 105 bnr 4, 40, 61, 62 og 63 - Ketil H Skår - Søknad om konsesjon ved erverv av 
fast eiendom 
VEDTAK: 

Med henvisning til det som er nevnt i saksutredningen, og med hjemmel i Konsesjonsloven av 
28.11.2003, samt delegasjon, innvilges Ketil H Skår konsesjon ved erverv av gnr. 105/4 som 



tilleggsareal til gnr. 105/2,3 i Fauske kommune. 

 

Konsesjon gis på vilkår av at eiendommen, gnr. 105/4, drives sammen med gnr. 105/2,3 i minst 5 
år fra tidspunkt for eierskifte. 
 

 
220/17, Søknad om fradeling av tilleggstomt fra gnr 91/2 til 91/9 Tverråmoen 
VEDTAK: 

 

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon 
tillates fradeling fra 91/2 et tilleggsareal til 91/9 begrenset mot vest av en midtlinje mellom 
eksisterende bygninger, parallell linje til grense15 meter avstand i nord, parallell linje til grense 5 
meter i øst og reguleringsplanens avgrensing av B1 i syd. 

 
 

 
221/17, 102/742 - Dahl Bygg AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig i 
to plan, BRA H01: 128,4m². H02: 111,4m² BRA totalt 239,8m²  BYA.158m², Moltebærveien 1, 
Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens §20-1 meddeles tillatelse til oppføring av tomannsbolig i 
Moltebærveien 1, Fauske gnr.102 bnr.742 som omsøkt.  

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS, Dahl maskin AS, Ebbe rørservice og 
Multiservice Fauske AS.  

 

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

 
223/17, 76/66 - Reidun Hanssen - Søknad om deling/justering av grunneiendom 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i Matrikkelloven §9 og delegasjon avlås søknad om fradeling da navn og signatur på 
søknad ikke er i overenstemmelse med registrert hjemmelshaver. 
 

 
224/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 



VEDTAK: 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Synøve Strand Johansen, 
Straumen, avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 
km, jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

 

 

 
225/17, 103/1319 - Statsbygg - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak - Nytt varmeanlegg i 
Malmveien 2, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av Plan- og Bygningslovens § 20-1 f) meddeles igangsettingstillatelse for etablering av 
nytt varmeanlegg ved Fauske fengsel, G.nr. 103/1319, som omsøkt. 

 

Før arbeidene startes, må det leveres inn gravemelding. 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: 

Byggsøk Norge AS, Nordnorsk Brønnboring AS, Caverion Norge AS og Maskinentreprenør Steffan 
Olsen AS. 
 

 
226/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Anders Brodersen Johansen, 
Fauske, avslås.  Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 km, 
jfr. kartutsnitt: 

 

 
227/17, 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: 

 

Viggo Bjørn Solem gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 



egen hytte i Furuhaugen, gnr 119/1/361.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen v/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. 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. 

 

 
228/17, 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: 

 

Anne og Alf-Roger Skjeldal, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på 
vinterføre til egen hytte i Saaki, gnr 119/1/95.  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. 

 

 
229/17, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 
VEDTAK: 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra  Anita Brandtzæg avslås.  
Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er under 2,5 km, jfr. vedlagte 
kartutsnitt. 

 

 
231/17, 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: 

 

Kai Fjeld, Fauske,  gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre til 
egen hytte, gnr 91/12.  Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen på Tverrråmoen, 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. 

 

 

 
232/17, Svar på søknad om landingstillatelse for helikopter 
VEDTAK: 

 

Med hjemmel i motorferdselloven § 6 gis Sulitjelma og Omegn Turistforening tillatelse til transport av 3 
favner ved fra enden av bilvei ved Storelvvatnan til foreningens hytter ved Øvre Sorjusvatn, Sulitjelma, 
jfr. vedlagte kartutsnitt. 

 

1. Det kan flys inntil 5 turer t/r tilsammen 

2. Flygingen må skje i uke 38/ 2017 på hverdager mellom kl 07.00 og kl 22:00 

3. Søker bes kontakte Balvatn Reinbeitedistrikt før flygingen kan skje. 

 

Leder av plan- og utviklingsutvalget har godkjent vedtaket. 

 
233/17, 104/305 - Lisbeth Timonen - Innvilgelse av søknad om tillatelse til tiltak - 
Piperehabilitering i enebolig i Eriksvollveien 19, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20 -1 f) meddeles tillatelse til piperehabilitering i eneboligen i Eriksvollveien 
19, G.nr. 104/305, som omsøkt. 



 

Alucon AS har erklært ansvarsrett for funksjonene SØK, PRO og UTF i tiltaket.  
 

 
234/17, 46/57 - Emeli Valen Olsen - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av enebolig i ett 
plan BRA 120 m2 på fradelt tomt i Trivselsveien 99, Fauske 
VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a meddeles tillatelse til oppføring av enebolig i 
Trivselsveien 99, Fauske gnr.46 bnr.57 som omsøkt. 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 meddeles dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
§ 3.6 a) vedr. avstand til og plassering på dyrka mark. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Takstingeniør og Byggmester Jan Eirik Olsen AS, 
Dakark AS, Bygg Team Fauske AS, Ebbe Rørservice AS, Fauske Drogeri & Fargehandel AS og 
Ingeniørfirma Knut Hævaker. 

 

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

 

Naboprotest fra eierne av gnr.46 bnr.35 tas ikke til følge. 

 

Det må tas hensyn til Nordland Fylkeskommune v/Kulturminner i Nordlands bemerkning om 
aktsomhets- og meldeplikten dersom en under markinngrep støter på fornminner, jf. 
Kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
 

 
235/17, 102/770 - Silje Beate Askvik - Innvilgelse av søknad om tillatelse - oppføring av 
enebolig i 2 plan BRA: H01 og H02 = 66 m2, i Moltebærveien 15, Fauske. 
VEDTAK: 

I medhold av PBL § 20-1 a) meddeles igangsettingstillatelse til oppføring av enebolig i 2 plan i 
Moltebærveien 15, G.nr. 102/770, som omsøkt. 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett; Snekkern AS, Rusånes Fabrikker AS, Fauske Rør AS, 
Systemair AS, Multiservice Fauske AS, Nico Håndverk AS. 
 

 
236/17, 103/1209 - TM Invest AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse for etablering av 
nytt ventilasjonsanlegg i 2.etasje i kontor-/forretningsbygg i Sjøgata 60 Fauske 



VEDTAK: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 f meddeles igangsettingstillatelse for etablering av 
nytt ventilasjonsanlegg i 2.etasje i kontor-/forretningsbygg i Sjøgata 60, Fauske gnr.103 bnr.1209 
som omsøkt. 

 

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett i saken: Norconsult AS og Oras AS. 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
099/17 Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017 

 
 
Delegasjon for å legge ut planprogram for reguleringsplan for  nytt hotell i Fauske 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget delegerer fullmakt om å legge planprogrammet for reguleringsplan for 
nytt hotell i Fauske til Rådmannen. 
 

 
Sammendrag: 
Fauske hotell skal igangsette reguleringsplan for nytt hotell i Fauske. Reguleringsplanen utløser krav om 
planprogram.  
I den forbindelse ber adminstrajsonen om delegering av fullmakt til å legge planprogrammet for nytt 
hotell ut på høring. Dette for å spare tid.  
Planprogrammet skal ligge ute til høring i 6 uker og skal man rekke høring og saksbehandling til 
kommunestyre i desember så må planprogrammet legges ut ca 20 oktober.  
 
Vedtak av planprogrammet etter høring skal gjøres av plan- og utviklingsutvalget og kommunestyre. 
Behandling av planprogrammet i desember krever et ekstra møte plan- og utviklingsutvalget i forkant av 
kommunestyre 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
100/17 Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017 

 
 
Forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner i Sultjelma - høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge framlagte forslag til planprogram for kommunedelplan for 
kulturminner – Sulitjelma  til høring. 

 
 

 
Vedlegg: 
02.10.2017 2017-10-02 Planprogram.  Kulturminneplan.  Endelig 1361213 
 
Sammendrag: 
Kommunestyre  vedtok i sak 183/16 i kommunal planstrategi at det skulle utarbeides en 
kulturminneplan.  
 
Kulturminneplanen blir i første omgang utarbeidet for Sulitjelma. Her er det mest påkrevet å få 
utarbeidet kulturminneplan. 
 
Dette  for å ivareta kulturminner spesielt fra gruvedriftsperioden i Sulitjelma-området.  
Gruvedriftsperioden regnes her fra oppstarten ca 1887 og fram til driftsstansen i 1991.  Sulitjelma-
området omfatter kulturminner etter gruvedriften fra Finneid, via Sjønstå, Sjønstådalen, i Sulitjelma, 
Jakobsbakken, Ny-Sulitjelma og andre lokaliteter med spor etter gruvevirksomhet.   
 
Med gruvevirksomhet forstår vi her skjerp, gruveåpninger, steintipper, taubanefundamenter, vei- og 
jernbanetraseer, bygninger, energiforsyning og andre innretninger i forhold til gruvevirksomheten.   
 
Parallelt med dette arbeidet pågår planarbeid for ny oppstart av gruvedrift i Sulitjelma.  Arbeidet med 
kulturminneplanen skal parallellkjøres med arbeidet for ny gruvedrift, og det skal søkes løsninger der 
det kan oppstå konflikter mellom kulturminnearbeidet og arbeidet med oppstart av ny gruvedrift.   
 
Det skal så langt mulig søkes «vern gjennom bruk» - dvs kulturminner søkes ivaretatt gjennom aktiv bruk 
av kulturminnet. 
 
Kulturminneplan for Sulitjelma utarbeides som kommunedelplan og inngår som en del av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Det framlagte planprogrammet  viser hovedtrekkene i arbeidet med denne planen:  

· Bakgrunn og formål med kulturminneplanen 
· Planens tematiske og geografiske avgrensning. 
· Planprosessen 



Plan og bygningslovens §11-13 Utarbeiding av planprogram:  
 
Forslaget til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om 
oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å 
gi uttalelse skal være minst seks uker. 
  
Kunngjøres i Saltenposten, Avisa Nordland og kommunens hjemmeside. Forslaget sendes også aktuelle 
høringsinstanser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag 

Et åpent møte i Sulitjelma den 18. september, annonseringen av Kulturminneplan for gruvedriften i 
Sulitjelma den 26. september 2016 og dette planprogrammet markerer oppstarten av planprosessen 
for dette viktige planarbeidet.  Planprogrammet vil bli lagt ut til høring der berørte institusjoner, lag- og 
foreninger og grunneiere vil bli gitt anledning til å komme med innspill.   

Disse innspillene vil bli tatt med i den videre planprosessen.   

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som vil følge dette planarbeidet. Det foreslås at Plan og 
Utviklingsstyret i Fauske kommune kan være styringsgruppe.  

Dette arbeidet vil bli gjennomført i et samarbeid med Nordland fylkeskommune.   

Dette planprogrammet vil danne grunnlaget for utarbeiding av selve planforslaget.  Etter tidsplanen 
kan et endelig planforslag være ferdig i januar 2018.  Dette planforslaget vil også bli lagt ut til høring.  
Etter tidsplanen kan en ferdig behandlet plan kunne foreligge ca 1. april 2018.  
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 Innledning 

 Kulturminner 

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø.  Kulturminner er også lokaliteter som er tilknyttet historiske hendelser, tro og tradisjoner. Et 
stedfestet kulturminne blir kalt en lokalitet. Flere kulturminner – eller lokaliteter – i sammenheng eller 
innenfor et område, danner et kulturmiljø. 

Kulturminner og -miljøer er kilder til kunnskap om fjern fortid frem til nær historie. Kulturminner er ikke-
fornybare ressurser, og de er derfor underlagt ulike former for juridisk og forvaltningsmessig vern. 
Kulturminner eldre enn reformasjonen (før 1537) og stående byggverk med opprinnelse før 1650 er 
automatisk fredete kulturminner. Samiske kulturminner og skipsvrak er fredet eller vernet ved en alder 
høyere enn 100 år. På grunn av deres kulturhistoriske verdi er mange bygninger i privat eie 
meldepliktige ved større endringer eller rivning, hvis bygningene er eldre enn 1850. På samme måte 
er utvalgte deler av statens eiendommer underlagt sektorvise landsverneplaner for å ivareta 
bygningsmasse som kilde og dokumentasjon for utviklingen av det norske samfunnet. Videre har 
Riksantikvaren en rekke listeførte objekter av verneverdi - i første rekke kirker. 

Kulturminner kan ivaretas gjennom en fredning (etter kulturminneloven) eller gjennom et vern etter 
Plan- og bygningsloven (PBL).   

 Kulturminnet Sulitjelma 

Det er etter hvert en omfattende litteratur som beskriver Kulturminnet Sulitjelma. En del av denne 
litteraturen er vist i kap 2.2.3. 

Vi kjenner ikke til bruk av Sulitjelmaområdet rundt Langvatn i middelalder og forhistorisk tid, men funn 
av graver viser samisk bosetning og bruk av fjellområdet. På 1600-tallet senest er området rundt 
Langvatn tatt i bruk av samer, og i alle fall fra begynnelsen av 1800-tallet med nomadisk bosetning. 
Samiske barnegraver er påvist nær Langvatnet, men disse er ikke daterbare. Fra 1848 er det 
bosetning rundt Langvatnet som følge av gårdsdrift. 1890-tallets ekspansive gruvedrift i området 
medfører voldsom folkevekst og utbygging av kommunikasjonsmidler. Teknologisk sett var 
gruvedriften i forkant og svært moderne. Sulitjelma var til tider Norges største gruvesamfunn og har en 
sentral plass i norsk arbeiderhistorie. Omfattende spor er bevart av gruvedriften: Disse sporene har i 
liten grad et juridisk vern, med unntak av den forskriftsfredete Sulitjelmavegen og eventuelle skipsvrak 
i Langvatnet. Sjønstå gård er vedtaksfredet. Gårdens historie er uløselig knyttet til malmtransporten, 
men fredningen dekker primært gårdsanlegget på vestsiden av Sjønståelva, ikke kaianlegg og 
strukturer fra jernbanetransporten på østsiden av elveutløpet. 

 Tidligere planer om kulturminnevern i Sulitjelma 

LO-kongressen vedtok i 1980 å stille Sulitjelma på lik linje med Rjukan og Røros i 
kulturminnesammenheng.  Dette vedtaket må sees i sammenheng med Norsk Arkitekturmuseums 
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registreringer i Sulitjelma i 1981.  Disse registreringene resulterte i et forslag til etablering av bl.a. et 
Sulitjelma Grubemuseum.   

I 1987 tok Fauske kommune initiativet til at det ble det utarbeidet forslag til bygningsvedtekter og 
verneplan for Sulitjelma-området.   

Som en del av prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk», utarbeidet Norsk bergverksmuseum i 
år 2010 en delrapport på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, «Kulturminnet Sulitjelma 
gruver». Prosjektet «Kulturminner ved norske bergverk» er en del av arbeidet med sektorvise 
landsverneplaner. Disse skal danne grunnlag for eventuell forskriftfredning i henhold til 
kulturminneloven. I Riksantikvarens statusoversikt for landsverneplaner (pr. januar 2017) er planen for 
bergverk fremdeles under utarbeidelse av sektoren. 

I gjeldende kommuneplan for Fauske – Kommuneplanens arealdel sjø og land (2015-2027) er det i 
Planbestemmelsene og retningslinjene gitt;  

❖ § 7.2.3.: Retningslinjer for bevaring av kulturmiljø (H570). Hensynssoner for Sulitjelma 
kirke og Sulitjelma gruver.    

❖ § 7.3.3.: Båndlegging etter lov om kulturminner (H730). Båndleggingen omfatter Sjønstå 
gård (vedtaksfredet etter kulturminneloven i 2005) og Fv830 Sulitjelmaveien 
(forskriftsfredet etter kulturminneloven).  

❖ §7.4.: Videreføring av reguleringsplaner.  Dette innebærer at reguleringsplanen for 
Jakobsbakken (2012) fortsatt gjelder. Denne reguleringsplanen omfatter detaljerte 
bestemmelser for vern av bebyggelsen på Jakobsbakken.  

 Sulitjelmas ståsted 

Svovelrøyken fra smeltehyttene og omfattende avskoging i forbindelse med vedhogst, viser et 
Sulitjelma som i første halvdel av 1900-tallet nærmest var uten tre- og buskvegetasjon. Store 
furustubber omkring Sulitjelma viser at det tidligere må ha stått en stor furuskog omkring Langvatnet.  I 
dag er skogen igjen på frammarsj og flere kulturminner som de gamle kulturminnene i Fagerli, er i ferd 
med å gro igjen av skog.   

Etter opphøret av gruvedriften etter 1991 ble mange bygninger i Sulitjelma lagt ut for salg.  Prisen på 
disse bygningene var satt svært lav. Flere bygninger – blant disse viktige kulturminner – har i dag et 
preg av slitasje og forfall. Framveksten av fritidsaktiviteter har gitt liv i bygninger som ellers ville ha 
stått uten vedlikehold.  

Befolkningsmessig er Sulitjelmasamfunnet i en stagnasjon, med en klar tilbakegang over de siste 10-
20 årene.  

Det gjøres tiltak for om mulig å sikre viktige kulturminner knyttet til smeltehytta og industrimiljøet i 
Fagerli.  Det er også tatt initiativ i forhold til nødvendige tiltak ved Samfunnshuset.   

Det er igangsatt et prosjekt «Opplev Sulis» for å utvikle opplevelsesbedrifter i Sulitjelma.  Prosjektet 
ivaretas av Fauna KF.  

Det er tatt konkrete initiativ for gjenopptaking av gruvedriften i Sulitjelma.  
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 Bakgrunn og formål med kulturminneplanen 

 Bakgrunn 

Det er i planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel (kommunestyret 2. oktober 2014 k-
sak 083/14) nevnt at det skal igangsettes arbeid med kulturminneplan for Sulitjelma.  

I hht til planstrategi for Fauske kommune – vedtatt i kommunestyret den 13. desember 2016 k-sak 
183/16 skal det igangsettes arbeide med kulturminneplan i 2017/2018.  

Det er i brev fra Fauske kommune datert 19.05.2017 gitt forhåndsvarsel om mulig nedleggelse av 
bygge- og delingsforbud i deler av Sulitjelma. Dette er gitt som et forhåndsvarsel i forhold til 
utarbeidelse og stadfesting av reguleringsplaner som følger av kulturminneplan for Sulitjelma.    

Det er avholdt åpent møte i Sulitjelma samfunnshus den 18. september 2017.  Det foreligger referat 
fra dette møtet.  I dette møtet ble det bl.a reist spørsmål om midlertidig bygge- og delingsforbud, j.fr. 
brev datert 19.05.2017. I løpet av denne planprosessen bør områder som er av en så stor betydning 
at et slikt bygge- og deleforbud kan være aktuelt, avgrenses mest mulig både i tid og rom slik at eierne 
får en avklart plansituasjon om sin eiendom. 

Oppstart av planarbeidet med kulturminneplanen ble annonsert i lokalpressen og på kommunens 
hjemmeside den 26. september 2017.  Frist for innspill til planoppstart og dette planprogrammet er 
satt til 8. november 2017.   

 Planer, pågående prosesser, viktige bakgrunnsdokumenter 

 Planer 

Følgende planer legges til grunn for Kulturminneplan for Sulitjelma-området:   

❖ Reguleringsplan for Jakobsbakken (2012) 
❖ Områdereguleringsplan for Ny drift i Sulitjelma gruver (2016) 
❖ Fauske kommune. Kommuneplanens arealdel (2015-2027).   

 Pågående prosesser 

Nordlandsmuseet har tatt initiativ til å gjennomføre nødvendige sikringstiltak og igangsette idé-
utvikling knyttet til museumsområdet / industriområdet i Fagerli.  

Det er videre tatt initiativ til en tilstandsanalyse for Samfunnshuset i Charlotta.  

Det vil opprettes kontakt med Norsk Bergverksmuseum for å avklare status og fremdrift for 
landsverneplan for «Kulturminner ved norske bergverk», og Sulitjelmas eventuelle rolle i en slik plan. 
Den foreløpige vurderingen i delrapporten «Kulturminnet Sulitjelma gruver» er at Sulitjelmas 
bergverksrelaterte minner bør følges opp gjennom plan- og bygningslovens muligheter for vern. 
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 Viktige bakgrunnsdokumenter 

Viktig dokumentasjon:  

❖ Norsk arkitektmuseum.  Rapport fra en registrering i Sulitjelma (1981) 
❖ Turistplan Sulitjelma.  Horwath & Horwath Norge AS (oktober 1985) 
❖ Fauske kommune.  Forslag til bygningsvedtekter og verneplan for Sulitjelma-området.   

Enerhaugen Arkitektkontor AS (1987) 
❖ Kulturvern ved bergverk 2009.  Rapport fra nasjonalt seminar på Røros.  Bergverksmuseet.  

Skrift nr 42. (2010) 
❖ Kulturminnet Sulitjelma gruver.  Foreløpig rapport utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og 

kulturdepartementet.  Norsk bergverksmuseum (2010) 
❖ Reguleringsplan for Jakobsbakken. Planident 2007012. Vedtatt i kommunestyret 21.06.2012  
❖ Områdereguleringsplan for Sulitjelma gruver.  Planident 2015001.  Fagrapport kulturminner og 

kulturmiljø.  Norconsult 2015. Vedtatt i kommunestyret 29.09.2016  
❖ Div. dokumentasjon fra Sulitjelma Historielag  
❖ Riksantikvarens program for Tekniske og industrielle kulturminner  
❖ European Route of Industrial Heritage.  ERIH.  http://www.erih.net/route-system/ 

 Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle 
kulturminner 

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og 
vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.  Det er pr i dag 15 utvalgte anlegg som regnes som prioriterte 
anlegg.   

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, 
sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.  Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med 
maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger, 
religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.   

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner skal primært sikre de 15 prioriterte 
anleggene som helhetlige kulturmiljøer.  

Sulitjelma er ikke et av disse, men sekundært skal bevaringsprogrammet også sikre et representativt 
utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, teknologiske, industrielle, sosiale, 
arkitektoniske og/eller vitenskapelige verdi.  

Videre skal bevaringsprogrammet gjenspeile en næringsmessig og geografisk representativitet. 

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-
industrielle-kulturminner 

 Formål med kulturminneplan for Sulitjelma-området.  

Sulitjelma er Norges største bergverk i industriell tid, målt i nedlagte årsverk (ca 74.000 årsverk 1891-
1991). De omfattende sporene av denne virksomheten er tekniske kulturminner, og de skaper en 
viktig del av norsk industri- og arbeiderhistorie. Fauske kommune ønsker å utarbeide en 
kulturminneplan for å ivareta kulturminner spesielt fra gruvedriftsperioden i Sulitjelma-området.  
Gruvedriftsperioden regnes her fra oppstarten ca 1887 og fram til driftsstansen i 1991.  Sulitjelma-
området omfatter kulturminner etter gruvedriften fra Finneid, via Sjønstå, Sjønstådalen, i Sulitjelma, 
Jakobsbakken, Ny-Sulitjelma og andre lokaliteter med spor etter gruvevirksomhet.   

http://www.erih.net/route-system/
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner
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Med gruvevirksomhet forstår vi her skjerp, gruveåpninger, steintipper, taubanefundamenter, vei- og 
jernbanetraseer, bygninger, energiforsyning og andre innretninger i forhold til gruvevirksomheten.   

Parallelt med dette arbeidet pågår planarbeid for ny oppstart av gruvedrift i Sulitjelma.  Arbeidet med 
kulturminneplanen skal parallellkjøres med arbeidet for ny gruvedrift, og det skal søkes løsninger der 
det kan oppstå konflikter mellom kulturminnearbeidet og arbeidet med oppstart av ny gruvedrift.   

Det skal så langt mulig søkes «vern gjennom bruk» - dvs kulturminner søkes ivaretatt gjennom aktiv 
bruk av kulturminnet.  

 Forskrift om konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning er ikke relevant for denne planen.   

 Formål med planprogrammet 

Formålet med dette planprogrammet er å fastlegge hensikt, arbeidsopplegg, organisering, 
framdriftsplan mv i hht Plan- og bygningslovens § 4-1.  
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 Planens tematiske og geografiske 
avgrensning.  

 

 Hva er viktige kulturminner fra gruvevirksomheten – hovedtrekk 

Med viktige kulturminner i forhold til gruvevirksomheten i Sulitjelma-området forstår vi i denne 
kulturminneplanen; 

❖ Kulturminner knyttet til selve gruvedriften 
❖ Kulturminner knyttet til industri- og oppredningsprosessen 
❖ Kulturminner knyttet til transport og infrastruktur 
❖ Kulturminner knyttet til administrasjon og samfunnsliv 
❖ Kulturminner knyttet til arbeiderboliger og arbeidsforhold.  

I kulturminneplanen vil utvalgte kulturmiljø og objekter som er utsatte på grunn av annen virksomhet 
eller forfall bli høyt prioritert.  Kulturminner som «freder seg selv» eller som allerede er fredet eller 
vernet, vil bli lavere prioritert.  

 Tematisk avgrensning 

Denne kulturminneplanen fokuserer fysiske kulturminner etter gruvevirksomheten og 
bergverksindustrien i Sulitjelma.  Denne virksomheten preget store områder i fjellene omkring 
Sulitjelma tettsted og langs transportårene mellom Sulitjelma og utskiping av produkter fra 
gruvevirksomheten på Finneid ved Fauske.   

Ikke-materielle kulturminner fra denne perioden er også viktige for å forstå Sulitjelma-samfunnet og 
den betydningen og innvirkningen Sulitjelma hadde på utformingen av det moderne industrisamfunnet.  
Dette er kulturminner i form av;  

❖ Organisasjonsutvikling – i første rekke betydningen for utviklingen av Arbeiderbevegelsen.   
❖ Viktige innovasjoner og teknologiutvikling.   

Denne kulturminneplanen fokuserer ikke kulturminner knyttet til samisk kultur og gårdsdriften i 
området.  Selv om det er klare relasjoner mellom gruvedriften, samisk kultur og gårdsdriften i området, 
faller samisk kultur og kulturmiljø knyttet til gårdsdriften utenfor fokus for denne kulturminneplanen.  

 Metode 

 Definisjoner 

Et kulturminne kan fredes etter lov om kulturminner (nasjonal verdi) 

❖ Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537) er automatisk fredet etter Kulturminnelovens § 4 
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❖ Automatisk fredning gjelder også stående byggverk eldre enn 1650 (Kulturminnelovens § 4) 
❖ Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet (Kulturminnelovens § 4) 
❖ Skipsvrak eldre enn 100 år er vernet, og dersom ingen eier kjennes, er slike skipsvrak 

automatisk statens eiendom (kulturminnelovens §14)  
❖ Faste anlegg yngre enn 1537 og fartstøyer kan fredes gjennom enkeltvedtak etter 

kulturminnelovens § 15 og 14a 
❖ Byggverk og anlegg i statens eie og kulturmiljøer kan fredes ved forskrift (hhv 

kulturminnelovens §§22a og 20). Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i 
forhold til fredning ved enkelttiltak. 

Et kulturminne kan vernes etter andre lover (plan- og bygningsloven PBL).  

❖ Hensynssoner (PBL § 11-8 pkt c) 
o I hensynssoner kan det gis bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser er juridisk 

bindende.  Retningslinjer er politiske uttrykk for hvordan planmyndigheten 
(kommunen) ønsker å ivareta kulturminnet.  

o Bruk av hensynssoner og bestemmelser hjemlet i PBL gir bygninger og andre 
innretninger vern etter PBL.    

 Valg av planform   

Kulturminneplan for Sulitjelma utarbeides som en Kommunedelplan (Plan- og bygningslovens kap 11) 
der utvalgte kulturminner og kulturmiljø vernes gjennom bruk av hensynssoner – j.fr. Plan- og 
bygningslovens § 11-8. Det er i første rekke § 11-8 punkt c og e som hjemler bruk av hensynssoner i 
forhold til kulturminner. 

❖ c) Sone med særlige hensyn til (…) eller bevaring av (…) kulturmiljø, med angivelse av 

interesse. Det kan gis om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta 
interessen i sonen.  

❖ e) sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne sonen kan 
fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging, og at det skal 
brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler.  

 Verdivurdering av kulturminner 

For verdivurdering av kulturmiljø legges til grunn;  

❖ Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren  
❖ Veileder V712 fra Statens vegvesen.   

Veiledningsmateriale fra Riksantikvaren omfatter bl.a.;  

❖ Verdisetting og verdivekting av kulturminner 
❖ Mal for kulturminneplan 
❖ Eksempler på Kulturminneplan og planprogram for kulturminneplan.  

Veiledningsmaterialet fra Riksantikvaren finnes her:  

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-
registreringsskjema 

Veileder V712 fra Statens vegvesen er spesielt utformet for konsekvensanalyser. Denne veilederen gir 
i kap 6.6. metode for verdisetting og vurdering av kulturmiljø.  Det er her spesielt kategorien «Tekniske 
og industrielle kulturmiljøer» som er av interesse.  

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK/Veiledninger-og-registreringsskjema
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Verdisettingen gjelder for arbeidet med en gitt utredning, og er ikke direkte overførbare til andre 
sammenhenger. Verdisetting av kulturminner vil bære et visst preg av skjønn, og faglig kompetanse er 
derfor en forutsetning for realistiske vurderinger. 

 Prioriterte del-områder.  

I utgangspunktet vil vi legge mest vekt på følgende områder;   

❖ Finneid 
o Stasjonsområdet på Finneid (Lokstall, stasjonsbygning, linjetrasé) 

❖ Sjønstådalen 
o Stasjonsområdet på Sjønstå (Folkets hus, stasjonsområde, kaianlegg, kis-silo) 
o Gml linjetrasé ved Stokkviknakken (dokumenterer utviklingen helt fra den første 

tertiærbanen og fram til fylkesvegen) 
o Sjønstådalen stasjon med vannstasjon 
o Fjellveien (vei for hestetransport mv) 
o Stasjonsområdet på Hellarmo 
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❖ Furulund 
o Administrasjonssenter / Storkontoret 
o Sykehus mv 
o Gml hotell og messe 
o «Plysjbyen» 
o Gml Mons Petter gruve 

❖ Giken 
o Arbeiderboliger 
o Olavs Stoll 

❖ Sandnes 
o Grunnstollen / Grunnstollbadet / Besøksgruva 
o Arbeiderboliger 
o Elmore-bygget 

❖ Fagerli 
o Gml smeltehytte, oppredning, kai mv (dokumenterer utvikling av kobberframstilling fra 

klassisk 5-trinns røste- og smelteprosess fram til bessemer-konvertor og én-
trinnsprosess i Knudsson-konvertor).   

o Plass for røsting av malm 
o Gml kraftstasjon 
o Gml kirkegård 
o Sulitjelma Museum 
o Bebyggelse med arbeiderboliger, funksjonærboliger mv.  

❖ Jakobsbakken 
o Egen reguleringsplan (2012) for gruvebyen 
o Gruvebyen 
o Gml gruveanlegg 
o Taubanen 
o Helsingborg - Sagmo 

❖ Enkeltobjekter for øvrig: 
o Hankabakken - Ny-Sulitjelma – Gudrun – Valdis 
o Anna-gruven med «jernbanen» fram til Jakobsbakken 
o Taubaneanlegg 

Det kan bli gjort endringer i denne opplistingen gjennom planprosessen.  
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 Planprosessen 

 Organisering av planarbeidet 

Arbeidet forankres i Fauske kommune og er en del av kommuneplanarbeidet.  Det etableres;  

❖ Styringsgruppe 
❖ Arbeidsgruppe 

 Styringsgruppe 

Plan- og utviklingsutvalget PLUT inviteres til å være styringsgruppe 

Kultursjef Ketil Hugaas inviteres til å delta i Styringsgruppen (j.fr. brev datert 22.12.2016) 

 Arbeidsgruppe 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe:   

❖ Wenche Spjelkavik, konservator, Sulitjelma museum 
❖ Tove Wensell, Nærmiljøutvalget Sulitjelma 
❖ Kristine Rønning Fjellbakk, Fauske kommune 

En representant for Nye Sulitjelma Gruver inviteres til arbeidsgruppen for å sikre koordineringen med 
arbeidet med etablering av ny gruvedrift i Sulitjelma.   

 Innleid konsulent 

Norconsult er innleid konsulent fra 13. september 2017.  Morten Selnes er oppdragsansvarlig.  Ole-
Magne Nøttveit er fagansvarlig.  Lars André Uttakleiv ivaretar kvalitetssikring.   

 Opplegg og gjennomføring av planarbeidet 

Planprosessen kan i hovedsak deles i følgende trinn:   

1. Planprogram 
2. Utarbeidelse av selve planforslaget – utvalg av kulturmiljø og objekter  
3. Tilstandsvurdering av utvalgte objekter 

Det gjennomføres en befaring i uke 43.   

Gjennom planarbeidet velges det ut kulturmiljø som omfatter objekter som skal vurderes videre.  Det 
skal gjennomføres en tilstandsvurdering av de utvalgte objektene. Tilstandsvurderingen skal 
gjennomføres av Nordland fylkeskommune.  Det er derfor viktig at arbeidet med denne 
kulturminneplanen koordineres med Nordland fylkeskommune.   
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Kulturminneplanen og de tilstandsvurderte objektene gir grunnlag for å søke Riksantikvaren om midler 
til istandsetting, bevaring og videreføring av de utvalgte objektene.   

 Koordinering med andre prosesser / prosjekter.   

Utarbeidelse av en kulturminneplan i Sulitjelma bør koordineres spesielt med to palallelle prosesser;  

❖ Det er igangsatt et arbeid for gjenåpning av gruvedriften i Sulitjelma.  Prosjektet eies av Nye 
Sulitjelma Gruver AS.  Områdereguleringsplan er ferdigbehandlet.  Prosjektet er nå inne i en 
fase der det arbeides med utslippstillatelse.  

❖ Det er igangsatt et prosjekt «Opplev Sulis» for å utvikle opplevelsesbedrifter i Sulitjelma.  
Prosjektet ivaretas av Fauna KF.   

 Produkter 

Planprodukter i denne prosessen vil være;   

❖ Planprogram (dette dokumentet)  
❖ Kulturminneplan med kart, bestemmelser og retningslinjer 

I tillegg vil Nordland fylkeskommune utarbeide en tilstandsvurdering av de utvalgte objektene i denne 
kulturminneplanen.  

 Tidsplan 

 

 

Med en slik framdriftsplan kan Norconsult levere et planforslag i uke 2 i 2018.  Etter høring og politisk 
plan kan ferdig plan foreligge i uke 12 i 2018.   

Nordland fylkeskommune og Arbeidsgruppen inviteres ned til befaringen i uke 43.  Etter denne 
befaringen regner Norconsult med å ha et bilde av hvilke objekter som skal legges til grunn for 
tilstandsvurderingen som gjennomføres av Nordland fylkeskommune.  Tilstandsvurderingen kan 
derved løpe parallelt med at kulturminneplanen utarbeides.  
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Fastsettelse av planprogram for interkommunalt plansamarbeid om planlegging 
av Skjerstadfjorden 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes slik det foreligger til politisk 
behandling. 
 
 
Vedlegg: 
19.09.2017 Planprogram Skjerstadfjorden rev 18092017 1360300 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 2.6.2017 – 4.8.2017.  
Det har kommet seks uttalelser med merknader til planprogrammet.  Revidert planprogram 
imøtekommer 3 av merknadene og 3 merknader vurderes til å være ivaretatt i opprinnelig planprogram. 
Planprogrammet fremstår som et godt styringsverktøy for den videre planprosessen. 
 
Rådmannen finner at planprogrammet revidert 18.9.17 kan fastsettes. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene 
i Skjerstadfjorden og utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Planen skal 
definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. 
Samtidig som det ble meldt oppstart av arbeidet med kommunedelplanen ble planprogrammet sendt på 
høring i perioden 2.6.2017 – 4.8.2017. 
 
Etter godkjenning fra kommunene ble også innspill som kom inn etter fristens utløp tatt med, og vil bli 
vurdert i planprosessen. Til sammen kom det inn 6 innspill med merknader til planprogrammet. De seks 
innspillene blir i tabellen under oppsummert og kommentert og finnes i sin helhet som digitale vedlegg 
til saken. Andre innspill vil bli oppsummert og vurdert gjennom arbeidet med arealdelen og tas ikke med 
her. 
 
Innspillene med uttalelser og merknader til planprogrammet er tilgjengelig i sin helhet på: 
http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html 
 
 
Hvem Merknad Administrasjonens kommentar 

 
Direktoratet for Mineralressurser må tas inn som et eget Innspillet er tatt med i 

http://bodo.kommune.no/planer-til-politisk-behandling/category8036.html


mineralforvaltning tema i konsekvensutredningen. Det er 
sannsynlig at transport med båt er 
aktuelt i forbindelse med drift på 
forekomstene.  Båttransport av masser 
bør tas inn i planarbeidet som mulig 
bruk av Skjerstadfjorden 

planprogrammet under ku - 
vurdering side 12.  

 
Fylkesmannen i 
Nordland 

FM ber om at planprogrammet stiller 
krav om at det, som grunnlag for 
lokalisering av nye områder til 
akvakultur, skal foreligge en kartlegging 
av mulige forekomster av korallrev / 
koraller i det området som kan bli 
påvirket av slam fra anleggene. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet under krav 
til innspill til planarbeidet, 
side 22. 
 
  

 
Norsk Ornitologisk 
Forening 

Konsekvensene for fuglelivet må være 
et eget tema i konsekvensutredningen 
for miljø og naturmangfold. 

Innspillet er tatt med i 
planprogrammet under ku -
vurdering side 12 

 
Salten Aqva Salten Aqva påpeker at det foreligger 

ytterlige forskning eksempelvis, Økokyst 
2017-2020 og en rekke 
overvåkningsrapporter ved det enkelte 
akvakulturlokaliteter som kan benyttes i 
planarbeidet. 

Tilgjengelig forskning og 
overvåkningsrapporter vil bli 
bruk i videre arbeid med 
planen. 
Innspillet vurderes til å være 
ivaretatt i planprogrammet.  
Innspillet tas ikke med.  

 
Fiskeridirektorat Fiskeridirektoratet region Nordland vil 

også understreke betydningen av at 
fiskerlag, havbruksaktører, fiskeindustri 
og tilknyttede næringer deltar i 
prosessen, og gis anledning til å definere 
og dokumentere sine arealinteresser. 

Fiskerlag, havbruksaktører, 
fiskeindustri og tilknyttede 
næringer vil bli gitt anledning 
til medvirkning i 
planprosessen.  Innspillet er 
allerede ivaretatt i 
planprogrammet. 
Innspillet tas ikke med. 

 
Forum for natur og 
friluftsliv Nordland 

FFNFN ønsker å delta aktivt i 
planprosessen og det må fremgå av 
planprogrammet. 

Det fremgår av 
planprogrammet at 
ressurspersoner, lag og 
foreninger blir invitert til å 
bidra til kartleggingsarbeidet. 
Innspillet ansees derfor 
ivaretatt i planprogrammet. 
Innspillet tas ikke med. 

 
Planprogrammet er revidert etter høringen for å imøtekomme merknadene fra de ulike partene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen mener at de merknader som er kommet under høringen av planprogrammet er ivaretatt i 
revidert planprogram. 
 



Planprogrammet avklarer rammer og premisser for den videre prosessen, belyser hva som vil være 
kunnskapsgrunnlaget og hvilke utredninger som skal gjøres. Planprogrammet belyser opplegg for 
medvirkning og hvilken fremdrift arbeidet skal ha. Således fremstår planprogrammet som et godt 
styringsverktøy for det videre planarbeidet med kommuneplanens arealdel og vurderes å være i tråd 
med plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Innledning 
Dette planprogrammet skal sette rammene for det interkommunale plansamarbeidet mellom 
kommunene Saltdal, Bodø og Fauske. Arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene 
i sjøområdene innenfor Saltstraumen skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må 
ivaretas ved disponeringen av arealene. 
 
Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal 
legges til rette for en bred, åpen og mer omfattende diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet. Avklaring av behovet for utredninger er en sentral 
del av arbeidet med planprogrammet. Det gjøres rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt 
 

 
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL § 4-1. Forslag til planprogram 
skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 
kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar 
med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og 
samfunn, jf. PBL § 4-2 andre ledd. 
 

 
Forslag til felles planprogram behandles av hver enkelt kommune, som legger det ut til høring 
og offentlig ettersyn. Samtidig blir det varslet planoppstart. Etter høringsfristen på 6 uker 
revideres planprogrammet iht. innkomne innspill. Planprogrammet fastsettes så av 
kommunestyrene i de respektive kommunene.  Fastsatt planprogram skal være grunnlaget for 
det videre arbeidet med utredninger og øvrig planarbeid. Planprogrammet skal også avklare 
behovet og opplegget for utredninger av planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
Arbeid med arealplaner er inndelt i to faser: 
1. Utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet skal være en arbeids, utrednings og 
medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. 
 
2. Utarbeidelse av arealplan. Herunder plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin plan innenfor egen kommune. Vedtatt plan skal være i tråd 
med planforslaget som er utarbeidet av styret for det interkommunale plansamarbeidet. Et 
flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over 
planarbeidet som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført. 

Planen skal til slutt bli en del av den enkelte kommunes arealplan i sjø, derav omtales den som 
kommunedelplan for hver kommune. 
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2. Planområdet 
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3. Formålet med planarbeidet  
Hensikten med planarbeidet er å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles 
forvaltning av fjorden. 
 
En felles planprosess vil medføre en helhetlig planlegging av fjorden og vil gi et godt grunnlag 
for en felles forvaltningen av arealene.  Et viktig mål for planleggingen er å fremme en 
langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til 
havbruk, fiskeri, akvakultur, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt. 
 
Planen skal gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere 
til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i 
planområdet. 

4. Planområdet 
Planområdet avgrenses i vest mot kommunedelplan Saltstraumen i Bodø kommune, inkluderer 
Misværfjorden og følger kystkonturen i Skjerstadfjorden med Saltdalsfjorden. Indre 
fjordsystemer i Fauske tas med herunder Øvervatnet, Nervatnet og Valnesfjordvatnet. 
Landområder omfattes ikke av planområdet med unntak av øyer i fjorden. Planavgrensning i 
vist på side 6.  

5. Interkommunalt plansamarbeid og organisering av 
planarbeidet 

Plansamarbeidet hjemles i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid.  
Planen vil bli en sammenstilling av flere formelt selvstendige kommunaledelplaner fra de 
forskjellige kommunene. Felles plan for Skjerstadfjorden vil altså være kommunedelplaner for 
sjøområdene i medvirkende kommuner, utarbeidet i en felles planleggingsprosess.  
 
Hvert kommunestyre vedtar sin arealplan innenfor sine respektive kommunegrenser jfr. PBL § 
3-3. Det interkommunale samarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9 omfatter 
ikke selve planvedtakene, men er begrenset til «planprosessen». 
 
Kapittel 9 inneholder også prosessregler ved uenighet om samlet planforslag (PBL §9-6) der 
styret eller den enkelte kommune kan anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om 
å mekle. I tillegg er det egne prosessregler (PBL § 9-6) dersom en av kommunene ensidig 
senere ønsker å endre planen innen sin kommune.  
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Organisering og planprosess 
 
PBL § 9-2. Organisering 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med 
mindre kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, 
fastsetter styret selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik de finner det 
hensiktsmessig. 
 

 
Arbeidet ledes av et styre bestående av administrasjonen i de tre kommunene Bodø, Fauske og 
Saltdal.  Styringsgruppa består av 3 personer fra administrasjonen i de tre kommunene: 

• byplansjef i Bodø kommune. 
• virksomhetsleder i Saltdal kommune). 
• leder planavdeling i Fauske kommune.   

 
Styringsgruppa har ansvar for økonomi og fremdrift i prosjektet.   
 
Arbeidsgruppen består av to saksbehandlere i Bodø kommune, en fra Fauske kommune og en 
fra Saltdal kommune.  Arbeidsgruppa har ansvar for fremdrift, saksbehandling og innsamling 
av data.  
 
Øverste myndighet for plansamarbeidet er de tre kommunestyrene.  Alle vedtak i prosessen er 
fattes av de enkelte kommuner for sin del av planen. 
 

 
PBL § 9-3 Planprosess og planinnhold 
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 
11 og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt 
område. 
 
De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 
 
Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
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Bakgrunn for planarbeidet 
Følgende vedtak ligger til grunn for det interkommunale plansamarbeidet i Skjerstadfjorden: 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 03.03.2015 følgende: 
1. Gildeskål Forskningsstasjon AS sin søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Mjønes 

krever en avveiing mellom belastning på miljøet og næringsutvikling. Etablering av 
oppdrettsanlegg ved Mjønes er konfliktfylt i forhold til andre næringer/brukere. Det er 
derfor ønskelig å ha en restriktiv holdning til oppdrett i dette området. 

2. Bodø kommune anbefaler på denne bakgrunn at det ikke etableres ny virksomhet i Mjønes 
området før det startes nytt felles planarbeid for sjøarealene i Skjerstadfjorden som skal 
avklare forholdet mellom de enkelte interessene i fjorden.  

 
Følgende ble også enstemmig vedtatt som oversendelse til administrasjonen: 
PNM-komitéen ber om at det fremmes egen sak fra byplan som vurderer innføring av bygge- 
og deleforbud i Skjerstadfjorden. 
 
På denne bakgrunnen ble det i brev datert 15.04. 2015 varslet om at Bodø Kommune, med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, første ledd, vurderer å fatte vedtak om midlertidig 
forbud mot tiltak. Begrunnelsen for et midlertidig forbud mot tiltak var at kommunene Saltdal, 
Bodø og Fauske vurderer å etablere en felles planlegging av fjordsystemet. I den forbindelse 
ble det avholdt møte mellom de tre kommunene hvor det ble foreslått et samarbeid med sikte 
på en felles planprosess hvor hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. I 
møtet ble det enighet om å foreslå å ta planarbeidet inn i ny planstrategi for hver enkelt 
kommune, noe som kan skje i løpet av 2016. 
 
Komite for plan, næring og miljø vedtok i møte 02.06.15 / sak 15/33 midlertidig forbud mot 
tiltak i Skjerstadfjorden. Forbudet omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for 
Saltstraumen til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. 
 
Kommunal planstrategi for Bodø Kommune ble vedtatt 27.10.2016 
I kommunal planstrategi er det vedtatt følgene om sjøområdene: I gjeldende kommuneplan er 
det avsatt mange områder som flerbruksområder der havbruk er en del av formålene. 
Kommuneplanen bør bli tydeligere ved at det gjennomføres en konfliktavklaring av områdene 
og vurdering av egnethet for områder til havbruk. Det skal utarbeides en egen delplan for 
Skjerstadfjorden i samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner. I planarbeidet skal en se på 
kartlegging av funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø, dersom det er nok ressurser i 
planarbeidet. 
 
Saltdal kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Fauske kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 22.06.2016, sak 43/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
 
Fauske kommune 
Vedtatt om å inngå interkommunalt samarbeid med Bodø og Saltdal kommune om felles plan 
for sjøområdene i Skjerstadfjorden ble vedtatt i kommunestyre 13.12.16. Sak 183/16 i 
forbindelse med kommunal planstrategi. 
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6. Premisser for planarbeidet 
Nedenfor vises eksisterende nasjonale, regionale mål og planer som er relevante for 
planarbeidet, og hvordan disse kommer til anvendelse. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 
12.juni 2015. 
• Gode og effektive planprosesser. 
Relevante føringer for planprosessen for kommunedelplan for Skjerstadfjorden er å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget hvis planprosessen viser det er nødvendig. Det er også viktig å sikre tidlig 
medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og 
interesseorganisasjoner.  
 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Kommunene vil vurdere planlagt bruk av fjorden i forhold til naturfare og klima. Viktige verdier 
av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø vil bli ivaretatt i 
planforslaget. 
Tilgjengelig kunnskap tas i bruk og planforslagets virkninger vil bli vurdert i samsvar med 
veileder T-1493. Det settes av tilstrekkelige arealer for sjørelatert næring og viktige arealer for 
samferdsel og transport ivaretas i planforslaget.  
 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Punktet er ikke direkte relevant for planforslaget, men planen vil sikre naturverdiene og viktige 
områder for fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 

Melding til Stortinget nr. 16 (2014/15).  Forutsigbar og miljømessig 
bærekraftig vekst i norske lakse- og ørretoppdrett 
Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert 
på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. 
 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025, arealpolitikk i Nordland   
• Mål for arealforvaltningen er at arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og gi 

forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag 
av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. 

• Naturressurser, kulturminner og landskap. Ressursgrunnlaget i Nordland skal benyttes og 
forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, kulturminner, 
landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.  

• Næringsutvikling.  Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og 
nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag 
av ressursgrunnlaget i fylket. 

• Kystsonen. I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der land 
og sjø ses i sammenheng. 
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Alle punktene vil bli fulgt opp i planforslaget. Planen vil i særlig grad være samordnet med 
nabokommunene og vil fremme en helhetlig arealdisponering. Forholdet mellom land og sjø 
blir sett i sammenheng så langt som det passer i forhold til de forskjellige interessene. 

Vanndirektivet  
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, 
og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende tiltak for å sikre miljøtilstanden i 
ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og 
målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av 
sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. 
 
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden vil ikke legge til rette for nye eller utvidete aktiviteter 
som kan få negative konsekvenser for vannmiljøet. Det er heller ingen kjent kunnskap som 
tilsier at det er nødvendig med forebyggende tiltak i fjorden. Planen vil også medføre at det 
blir enklere å gjennomføre tiltaksprogram og forbedrende miljøtiltak for fjordområdet. Dagens 
miljøtilstand er dokumentert i miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden 2014 som viser at 
miljøtilstanden i fjorden er tilfredsstillende. 

7. Innhold i planarbeidet 

Arealformål i planen 
Hovedformålene i planen vil hovedsakelig være formål innenfor PBL § 11-7 nr. 6.  
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone for arealplaner tilknyttet 
sjøområder. Formålet er delt inn i følgende underformål:   
Ferdsel, farled, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder, hver for seg eller i 
kombinasjon. 
 
I tillegg er småbåthavn eget underformål under farled i kommuneplan. For havner og 
småbåthavner vil det være krav om utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 
 
I områder hvor arealplanen bare angir hovedformålet vilkårene for bruk og vern avklares 
gjennom bestemmelsene, jfr. PBL § 11-7 tredje ledd. 
 
Der hvor det er naturlig vil andre formål gitt i PBL § 11-7 bli brukt, som for eksempel LNFR på 
større øyer i fjorden. 
 

Hensynssoner 
PBL § 11-8. Hensynssoner. 
Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, kan 
markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det 
kan angis flere soner for samme areal. 
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Det kan fastsettes følgende hensynssoner: 
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  
b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. 
c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 
d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse. 
f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne 
hensynssonen skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og 
regionale interesser. 
 

Det vil bli vurdert bruk av hensynssoner i forhold til den informasjon vi får gjennom 
planprosess og medvirkning, og i forhold kjent informasjon om f. eks. verneområder og andre 
områder som de må tas særlige hensyn til. 

8. Innhold og utredninger 

Konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven setter krav til konsekvensutredning av områder som setter rammer for 
utbygging (§ 4-2). Akvakulturområder faller innenfor konsekvensutredningskravet knyttet til 
kommuneplanen. Andre typer arealbruk i sjø som skal konsekvensutredes i kommuneplanen 
vil være småbåthavner, utfyllinger og deponiområder samt eventuelle andre utbyggingsformål. 
 
Vedlegg IV i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslova gir en 
oversikt over relevante utredningstema i en konsekvensutredning.  
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel (herunder kystsoneplaner) skal ha et overordnet, 
helhetlig og langsiktig perspektiv. Konsekvensutredningene i kystsoneplanleggingsarbeidet vil 
være på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil være aktuelt senere ved 
detaljregulering og iverksetting av tiltak. KU-forskriften krever en beskrivelse av virkningene 
både av de enkelte utbyggingsområdene hver for seg, og av de samlede arealbruksendringene 
i planen. Kravet om en samlet beskrivelse innebærer et overordnet nivå der langsiktighet og 
helhet står sentralt. 
 
Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data. Påvirkningen av det som planlegges i 
området vurderes i forhold til null-alternativet. Konsekvensene av eventuelle foreslåtte 
endringer i arealbruk kommer frem ved å sammenstille vurderingene av områdets verdi med 
utbyggingens omfang og påvirkning. I vurderingen må det brukes faglig skjønn og tilgjengelig 
kunnskap. Tilgjengelige veiledere for enkelttema vil bli brukt i vurderingen. Metode gitt i 
veileder T-1493 følges så langt det passer. 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726#KAPITTEL_4
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMFI/Beredskap/T-1493.pdf
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Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold vil det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan 
få for miljø og samfunn, herunder: 
• Naturens mangfold, herunder konsekvensene for fuglelivet 
• Landskap 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Samisk natur- og kulturgrunnlag 
• Barn og unges oppvekstvilkår 
• Friluftsliv 
• Forurensning 
• Støy 
• Beredskap og ulykkesrisiko, (jf. pbl. § 4-3) 
• Transportbehov og energiløsninger, herunder båttransport av masser ved uttak av 
mineralressurser 
• Risiko ved havstigning (dersom dette er aktuelt) 
Påvirkning av konkurranseforholdene 
• Hvis relevant kan det gis en beskrivelse av estetisk utforming, uttrykk og 
kvalitet 
 
Det presiseres at konsekvensutredningen hovedsakelig blir basert på eksisterende 
kartgrunnlag og tilgjengelig/kjent informasjon, noe som er i tråd med kravet i forskriften om 
konsekvensutredning.   
 

ROS-analyse 
I gjeldende plan- og bygningslov er det lagt økt vekt på samfunnssikkerhet. Plan- og 
bygningsloven stiller derfor bl.a. krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeiding av 
planer for utbygging. Før man kan fastslå om et område er ”fareområde”, og hvordan man 
eventuelt skal innrette seg for å unngå skader, må det foretas en vurdering av risikoen.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energiverk og 
Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet ulike veiledere for utbygging i fareområder og 
ivaretakelse av samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Se http://www.dsb.no/, 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/og http://www.ngu.no/ 
 
 
  

https://www.dsb.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/
http://www.ngu.no/
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Kunnskapsgrunnlaget i Skjerstadfjorden 
For kunnskapsgrunnlaget tas det utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av disse.  For eksisterende kunnskap benyttes offentlig tilgjengelige kartdata som 
jevnlig oppdateres. Eksempel på kartbase som benyttes er bla. 
http://www.miljostatus.no/kart/ 
 
Det vil ikke bli gjort egnethetsanalyse av nye, foreslåtte utbyggingsområder (herunder 
akvakulturområder, utfyllinger i sjø, kaianlegg/havner). Dette må tiltakshavere selv gi innspill 
på i planprosessen i forhold til de krav kommunene stiller til dokumentasjon. 
 
Det foreligger også kunnskap hos alle tre kommunene ved utarbeidelse av tidligere arealplaner 
og innspill i forbindelse med disse.   
 
Tabell 1. Oversikt over behov for oppdatering av planens kunnskapsgrunnlag 
 

Tema Vurdering av kunnskapsgrunnlaget Behov for oppdatering/ny 
utredning 

Friluftsliv Alle tre kommunene har kartlagt 
friluftsområder etter 
Miljødirektoratets veileder, jfr. 
Naturbasen der disse er kartfestet.  
Eksisterende kunnskap omkring 
bruk av sjøområdene vurderes å 
kunne være mangelfulle. 

Revidere og kvalitetssikre 
friluftskartlegging i sjø i henhold til 
veileder. Kartleggingen må tilpasses 
sjøområder.  Dorging etter sjøørret 
vil bla. inngå i kartleggingen, samt 
bruken av området for fritidsfiske 
fra fiskecamper. Kombinasjon 
land/sjø viktig. 
 

Naturbasert 
reiseliv 

Det foreligger ingen 
dokumentasjon om reiselivets bruk 
av Skjerstadfjorden (fiskecamper, 
safariturer, rib-båter m.m.) som 
benyttes i forbindelse med næring 
tilknyttet sjø.  
 

Temaet naturbasert reiseliv inngår i 
beskrivelsen sammen med 
friluftslivet.  Fritidsfiske vil være del 
av friluftskartleggingen.  

Naturmangfold Det foreligger ingen 
dokumentasjon om sjøørretens 
bruk av Skjerstadfjorden.  

Det gjennomføres et treårig prosjekt 
som kan dokumentere noe av 
sjøørretens arealbruk i 
Skjerstadfjorden. Prosjektet vil ikke 
være fullført slik at endelig rapport 
kan benyttes ved arealplanen. 
Oppdaterte data undervegs vil 
benyttes i datagrunnlaget.  

   
 

  

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
http://kart.naturbase.no/
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Tabell 2. Oversikt over kunnskapsgrunnlag der det ikke gjøres oppdatering av kunnskap 

Naturmangfold, 
marine 
naturtyper. 

Kartlegging av marint biologisk mangfold 
gjennomført i alle kommunene. Data finnes i 
Naturbase. Norsk institutt for vannforskning. 
2014. Fiskeri- og miljødirektoratets baser vil 
benyttes i kunnskapsgrunnlaget.   

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging.  
Naturmangfoldloven §§ 
8-12 er sentral. 
 

Landskap Nasjonalt referansesystem for landskap. Prosjekt 
landskapstyper i Nordland - ny metodikk for 
kartlegging av landskap 2011-2013 gjennomført i alle 
tre kommunene. 
 

Tema tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen ny kartlegging. 

Miljø Skjerstadfjorden ble med på det 
nasjonale overvåkingsprogrammet 
på lakselusinfeksjon på vill laksefisk 
langs norskekysten i 2016.  Det 
vises også til Rapport 
Havforskningsinstituttet Nr.1-2017, 
samt rapport vedrørende 
risikovurdering av norsk 
fiskeoppdrett 2016 
 
 

Data fra overvåkingsprogrammet vil 
benyttes ved vurdering av fremtidige 
akvakulturområder for laksefisk og 
fellesområder der akvakultur er en del av 
fellesområdet. Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 

Miljø Salinitet i Skjerstadfjorden Det foreligger detaljerte 
salinitetsundersøkelser fra alle 
akvakulturanlegg i Skjerstadfjorden.  
Salinitetsforholdene i fjorden vil kunne si 
noe om vilkårene for lakselus i fjorden.  
Innsamling og bruk av eksisterende 
kunnskap, sammen med lusetelling fra 
eksisterende akvakulturanlegg.  Tas med i 
kunnskapsgrunnlaget. 
 

Miljø Korallrev 

 

Det foreligger kart over korallrev i Bodø og 
Fauske kommune. Kartene er basert på 
dykkeobservasjoner og adekvate data fra 
fiskere siden 1800-tallet.  Det er imidlertid 
ikke kartfestet med ROW (undervannsbåt).  

 

 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/DN-handboker/Kartlegging-av-marint-biologisk-mangfold/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100#KAPITTEL_2
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
http://www.imr.no/filarkiv/2017/01/nr_1-2017_lakselus_sluttrapport_mattilsynet_nalo_2016.pdf_1/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2017/01/nr_1-2017_lakselus_sluttrapport_mattilsynet_nalo_2016.pdf_1/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/april/risikovurdering_av_norsk_fiskeoppdrett_bade_positive_og_negative_resultat/nb-no
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Miljø Miljø-
undersøkelser 
Skjerstadfjorden 
SALT I 

 

Miljøtilstanden i Skjerstadfjorden er GOD eller MEGET 
GOD på alle undersøkte målestasjoner.  Saltdalsfjorden 
påvist forhøyede nivåer av ammonium i overflatevannet 
i desember og høye konsentrasjoner av tarmgrønske i 
Skjerstadfjorden, dette kan være en indikator på 
overgjødsling.   Tas med i kunnskapsgrunnlaget. Ingen 
nye utredninger.   Det vises for øvrig til vann-nett for 
mer informasjon vedrørende miljøtilstanden i 
Skjerstadfjorden. 

Fiskerier Bruk av Fiskeridirektoratets data.  
Fiskere og andre representanter fra 
næringa blir invitert til å komme med 
innspill. Det foreligger data på ulike 
typer fiskeriaktiviteter i 
Skjerstadfjorden, samt gyte- og 
oppvekstområder.  
Fiskermanntall og fartøyregister viser 
andelen A og B fiskere i kommunene. 

Tas med i kunnskapsgrunnlaget. 
Ingen nye utredninger.   
Registeret viser ikke omfang av 
fiske i Skjerstadfjorden. 
Kommunene ønsker å få 
oppdatert kunnskap om dette.  
 

Akvakultur 
(fiskeoppdrett 
samt tang og 
tare) 

Det foreligger i dag 7 
akvakulturlokaliteter for produksjon av 
anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden. 2 i 
Saltdal, 3 i Fauske og 2 i Bodø. Lokalitet 
Kvalnesbukta kan kun benyttes til 
produksjon av stamfisk. Det er tildelt 6 
laksekonsesjoner i Skjerstadfjorden.   
Dette fordelt på Wenberg og Edelfisk.  
Næringa må komme med egne innspill 
om behov for arealbruk.  

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger for etablering av 
akvakulturområder i 
Skjerstadfjorden.  Kommunen vil 
kunne vurdere områders 
egnethet for oppdrett av tang og 
tare. 

Fiskerihavner, 
havner, 
småbåthavner 
og farleder 

Det vises til offentlige databaser 
Kystinfo og gjeldende reguleringsplaner 
der tilhørende kaiområder, 
småbåthavner er regulert.  

Kommunene utreder ikke 
behovet for nye havner. 
Brukerinteressene må gi egne 
innspill 

Kulturminner i 
sjø 

Askeladden og Universitetet i Tromsø 
benyttes som kunnskapsbaser. Data 
foreligger også på Nordlandsatlas. 

Kommunene foretar ingen nye 
utredninger på kulturminner i sjø. 
Kulturminner er lokalisert i 
Saltdal (regulert område). Tas 
med i kunnskapsgrunnlaget. 

Vannforvaltning Skjerstadfjorden er del av eget 
vannområde mellom de tre 
kommunene. Forurensing fra industri i 
Rognanfjæra, gruveavrenning i 
Øvrevatn og Nedrevatn. For mere info. 
om vanntilstanden i din kommune se 
vannmiljø, miljødirektoratet.  

Ny aktivitet eller nye inngrep i 
vannforekomst vurderes etter § 
12 i vannforskriften. Antas ikke 
at planarbeidet påvirker 
vannforekomsten.   

 

http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://skjerstadfjorden.bodo.kommune.no/
http://vann-nett.no/portal/map
http://www.fiskeridir.no/Kart
http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2016/1116/Kontroller-statusen-din-i-fiskarmanntalet/Framlegg-til-fiskermanntall-2017
http://saltenaqua.no/
http://kart.kystverket.no/
http://nordlandsatlas.no/flexviewers/plan/
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
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Viktige problemstillinger i Skjerstadfjorden 

Eksisterende og fremtidig akvakultur 
I planen skal det legges til rette for å videreutvikle havbruksnæringa innenfor en bærekraftig 
ramme. Det er viktig å få oversikt over hvilke behov eksisterende næring i Skjerstadfjorden har 
for å kunne drifte anleggene på en bærekraftig måte innenfor hvert akvakulturområde.  I all 
hovedsak har eksisterende næring i Skjerstadfjorden tilstrekkelig med produksjonsområder.    
 
Fortøyningene til akvakulturanlegg omfatter større areal enn det arealet som blir brukt på 
overflaten. I enkelte områder har det vist seg problematisk å sette av store nok arealer til slike 
formål.  Fortøyninger kan komme i konflikt med farleder og fiskeplasser med aktivt og passivt 
redskap, samt reketrål. Disse områdene er viktige å ivareta for eksisterende og fremtidig 
fiskerinæring. Det er en utfordring å forutse hvor og hvordan forankring av akvakulturanlegg vil 
være i fjordsystemet.  Det er viktig med god medvirkning i forhold til andre næringer i 
skjerstadfjorden ved planlegging.  
 
• Sikre eksisterende akvakultur miljømessige og driftsmessige gode forhold i 

Skjerstadfjorden. 
• Gjennom planlegging sikre tilstrekkelig arealer til eksisterende akvakulturnæring, herunder 

også fortøyningsområder. 
• Gjennom planlegging sikre viktige områder for fiskeriene 
 
Ved eventuelt flere anlegg og økt produksjon må en se på de samvirkende miljø—og 
smitteeffektene fra flere anlegg i området og hvilken påvirkning dette kan ha for eksisterende 
næring.   Mattilsynet har en viktig rolle her.  Lokalisering av akvakulturområder er ofte 
kontroversielt, og det er avgjørende med åpne og gode planprosesser. 
 

Produksjon av tare og blåskjell 
Planen skal vurdere hvilke områder det kan være mulig å etablere tareproduksjon på. 
Tareproduksjon er svært arealkrevende, men foreløpig anser en at produksjon har få/ingen 
negative konsekvenser på miljø.   Imidlertid vil det kunne være konflikt med andre 
brukerinteresser.  
 
Det er søkt om konsesjon for oppdrett av tare (sukkertare) ved Kvalnesbukta i Bodø kommune.  
Søknaden er blant annet en del av et forskningsprosjekt i SINTEF som omhandler produksjon 
av sukkertare langs kysten av Norge. Omsøkt område er lokalisert på samme lokalitet der 
Salten Stamfisk har akvakulturlokalitet for produksjon av stamfisk.  Søknaden er på værende 
tidspunkt ikke godkjent.  Forskningsprosjektet vil vise om det er mulig å drive på omtalt 
område og forutsetninger for å drive produksjon i Skjerstadfjorden.  
 
Flere områder ble tidligere avsatt for å følge opp statens satsning på oppdrett av blåskjell. Det 
har vært forsøkt produksjon i Bodø kommune (Misvær). I Saltdal kommune ble det gjort 
forundersøkelser for å sette i gang produksjon. Det foreligger ingen produksjon i dag.   
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Anadrom laksefisk (sjøørret og sjørøye)  
I Skjerstadfjorden finnes det flere bestander av sjøørret (Botn, - Saltdals og Setsåvassdraget i 
Saltdal, Lakselva i Bodø (Misvær) samt Lakså og Lakselva i Fauske.  Saltdalselva er spesielt kjent 
for stor og grovvokst sjøørret av internasjonal standard og det er kun to elver på verdensbasis 
som kan måle seg med denne, bla Mörrumsån i Sverige. Fiske etter sjøørret fra båt og land er 
en viktig rekreasjonskilde i Skjerstadfjorden, samt i enkelte vassdrag.   
 
Lakselus er et krepsdyr som lever i sjøen og angriper laks, sjøørret og sjørøye. De senere årene 
har lakselus blitt en alvorlig trussel mot mange av våre ville bestander av laksefisk. Det er fare 
for at de økte mengdene lakselus kan utrydde bestander av laks og sjøørret i enkelte områder.  
Akvakulturanleggene i Skjerstadfjorden er mindre plaget av lakselus og har i hovedsak færre 
enn 0,2 hunnlus per fisk i de aller fleste lokalitetene. Ytre lokalitet i Skjerstadfjorden har færre 
enn 0,5 hunnlus. Næringa har også dispensasjon Forskrift om bekjempelse av lakselus i 
akvakulturanlegg for sjeldnere tellinger enn forskriften krever som følge av de særskilte 
forholdene i fjorden. Havforskningsinstituttets overvåkingsprogram av lakselus på villfisk i 
Skjerstadfjorden viser imidlertid at sjøørreten på varslingsstasjonene indikerer en sannsynlig 
negativ effekt på sjøørreten i undersøkte områdene i sommerperioden.  Lokalisering av nye 
anlegg og økt produksjon på nye områder kan øke produksjon av lakselus og gi ytterligere 
negativ påvirkning på sjøørreten.  Det er derfor også viktig å identifisere viktige 
oppvekstområder for sjøørreten. Spesielt sjøørret av yngre årsklasse er mest utsatt for 
lakselus. NTNUs undersøkelse i Skjerstadfjorden vil benyttes som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for kartlegging av leveområder. I tillegg vil friluftsregisteringene kunne 
identifisere viktige områder for sjøørreten.  
 

Eksisterende områder i sjø, ferdsel, fiske, friluftsliv, natur og akvakultur i sjø 
(FFFNA). 
Formål 6 i plan- og bygningslova «bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone» 
med underformål (ferdsel, - fiske-, natur, - friluftsområder og akvakultur).  Akvakulturformål 
som i utgangspunktet krever eksklusiv bruk kan dermed kombineres med for eksempel fiske og 
friluftsliv. En slik kombinasjon av formål vil ikke gi tilstrekkelig planavklaring for videre 
planlegging. Dersom akvakultur inngår i flerbruksformålet oppnås liten styring og 
interesseavklaring, noe som kan tale for å avsette områder til akvakultur som egne 
akvakulturområder. 
 
Man bør derfor være tilbakeholden med å inkludere områder for akvakultur i områder med 
blant annet fiske, ferdsel, friluftsliv og natur.   
 
Bodø kommune vedtok i 2015 bygge- og deleforbud i sjøområdene som følge av en 
akvakultursøknad i et slikt fellesområde.   
 
Bodø kommune har i tillegg store områder satt av til slike formål, Saltdal kommune har ett 
mindre område.  
 
• Gjennom planleggingen vil kommunene vurdere å reduseres antall fellesområder der 

akvakultur er inkludert og der en eller flere fellesinteresser (FFFN) er styrende.    

http://www.laxlyckan.se/se/egen-fiskestr%C3%A4cka-1591819
https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/32657/2017/24
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-05-1140
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=nyhetsbrev
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Eksisterende hovedformål akvakultur 
Det er fire områder avsatt til akvakultur i Misværfjorden. Ingen av disse områdene er tatt i 
bruk. Planen vil ta stilling til om disse områdene fremdeles skal være akvakulturområder eller 
utgå i sin helhet.   Saltdal kommune har to områder med hovedformål akvakultur. På begge 
områdene er det produksjon av anadrom laksefisk. 

9. Medvirkning 
Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning er hjemlet i § 5-1.  

 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse 
at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 

 

Høring og offentlig ettersyn 
• Oppstart planarbeid og planprogram kunngjøres i avis og gjennom elektroniske 

medier. 
• Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles. Kunngjøring og varsling 

skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.  
• Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 

om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. 
Deretter fastsettes planprogrammet av hvert kommunestyre. 

• Utarbeidet arealplanforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale 
myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som 
blir berørt av forslaget. Høring kunngjøres i avis og elektroniske medier. Frist for 
uttalelse er minst 6 uker. 

• Kommunestyrene vedtar endelig planen som kommunedelplan for sjø. Etter vedtak 
skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte 
myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og 
regionale myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag. 

 

Møtevirksomhet 
• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende planprogrammet. 

Oppstartsmøtet vil bli annonsert i aviser og på kommunenes hjemmeside. 
 

• Det arrangeres informasjonsmøte i alle kommunene vedrørende forslag til plan på 
høring. Møtet vil bli annonsert i aviser og på kommunens hjemmeside. 
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Næringsaktører i kystsonen 
Fiskerne er en gruppe næringsaktører som det er sentralt å trekke inn i planleggingen. Deler av 
året vil ikke denne gruppen være tilgjengelig på grunn av sesongfiske, og det er viktig at det 
blir lagt til rette for fiskernes medvirkning i planprosessen. Kommunene vil ha egne møter med 
fiskeriinteressene i Skjerstadfjorden for å ivareta disse i planen.  
 
Det gjennomføres eget arbeidsmøte med eksisterende akvakulturnæring i Skjerstadfjorden for 
dialog angående næringens fremtidige behov.  
 
Innen naturbasert reiseliv nevnes blant annet Saltstraumen Brygge, Rognan fjordcamp og 
Artic Seasport på Naurstad. I tillegg vil det også være andre aktører som kan benytte seg av 
fjordområdene.  Disse er viktig å identifisere. Fritidsfiske vil være en naturlig del av denne 
kartlegging, men også annen bruk må identifiseres.  Reiselivsaktørene vil bli invitert for å 
beskrive bruken av fjordområdene. Arbeidsgruppa har ansvar for innhenting av data. 
 
Rognan Fjordcamp har i forbindelse med kystsoneplan i Saltdal kommune bidratt med 
identifisering av slike områder i Saltdal kommune. 
 

Medvirkning tema friluftsliv og naturmangfold  
Det legges spesielt vekt på temaene friluftsliv, naturmangfold. Innhenting av data vil 
gjennomføres i 2017. 
 
For temaet friluftsliv, vil kommunene legge til rette for at ressurspersoner, lag og foreninger, 
småbåtforeninger og hytteforeninger kan delta i kartleggingsarbeidet. Kommunen vil aktivt 
samle inn informasjon for å kvalitetssikre eksisterende data om bruken av Skjerstadfjorden til 
utøvelse av friluftsliv. Registeringene tilpasses DN ‘veileder for kartlegging og verdifastsetting 
av friluftsområder.   
 
For temaet naturmangfold vil forskningsmiljøet og ressurspersoner bidra innenfor temaet bla. 
marine naturtyper og viktige biotoper tilknyttet sjøområdene. Samarbeidsprosjektet mellom 
kommunene vedrørende sjøørreten benyttes så langt det er mulig. Fritidsfiskere vil også være 
en viktig bidragskilde for å kartlegge oppholdsarealene til sjøørreten.  
Norsk Ornitologisk Forening er en viktig kilde til kunnskap om fuglelivet.   
 
Registeringene/arbeidet benyttes som del av kunnskapsgrunnlaget ved vurdering av 
utbyggingstiltak. 
 

Samråd med offentlige myndigheter 
Utkast til planprogram ble presentert i Regionalt planforum for Nordland 05.04.2017 for 
berørte offentlige myndigheter som ble invitert til å komme med innspill til utkast til 
planprogram. Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om planoppstart og får 
forslag til planprogram tilsendt når dette legges ut på høring i juni 2017. Det avtales også 
samråd (møter) med sektormyndighetene i 2017. 
 
  

http://www.sfc.no/?id=1043353579
http://www.rognanfjordcamp.no/
http://www.arctic-seasport.no/nor/index.php
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En aktiv dialog vil bli holdt med offentlige myndigheter i prosessen med utarbeidelse av 
planforslag. Offentlige myndigheter inviteres til deltakelse i temamøter og dialogmøter 
ved utarbeidelse av planforslag våren 2018. 
 
Kommunene har intensjon om at planforslaget blir presentert i planforum før den legges ut til 
offentlig ettersyn våren 2018. 
 

Kommunens egen medvirkning 
Det forutsettes at kommunene gjennomfører gode interne arbeidsprosesser vedrørende tema 
som er viktige i planarbeidet. Planutvalgene i hver kommune vil bli informert underveis i 
prosessen.  Det er ikke foreslått egne interne arbeidsgrupper i kommunene.  
 

Informasjon 
• Informasjon om planarbeidet vil finnes på alle kommunenes hjemmesider Bodø kommune, 

Fauske kommune og Saltdal kommune .  
• All informasjon vil være lokalisert til Bodø kommunes hjemmeside. I Fauske og Saltdal 

kommune vil det være link til denne siden. Her kan alle følge med i arbeidet med planen, 
frister og nyheter.  Alle dokumenter vedrørende saken skal finnes på hjemmesiden til Bodø 
kommune. 

• Utskrift og vedlegg til politiske behandlinger i egne kommuner vil finnes på hver 
kommunes hjemmeside. 

• Det vil bli opprettet egen facebookside for prosjektet. Her legges nyheter, bilder, 
befaringer, arbeidsmøter m.m. Spørsmål eller henvendelser som angår saken bør likevel 
rettes til kommunene ved de ordinære postmottakene. Kommunene vil så godt som mulig 
svare via facebook fortløpende. 
 

 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
http://www.fauske.kommune.no/planutvikling.368236.no.html
http://www.saltdal.kommune.no/tekniske-tjenester/plan-og-utvikling/regulering--og-arealplan/melding-om-planvedtak-og-fastsatt-planprogram
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Fremdriftsplan 
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10. Innspill til planarbeidet 
Skriftlige innspill sendes som e-post eller som post. Ved forslag til utbygging er det utarbeidet 
krav til forslag om utbygging. 
 
Nettside: Bodø kommune,  
Facebook kommer etter hvert. 
e-post: postmottak@bodo.kommune.no 
Adresse: Bodø kommune Postboks 319, 8001 Bodø 
 
Innspill MERKES med «Høring kommunedelplan for Skjerstadfjorden»  
 

Krav til dokumentasjon ved forslag om utbygging 
Alle innspill til nye eller utvidete arealformål må inneholde kart som viser avgrensningen av 
foreslått arealformål i så dekkende målestokk som mulig. Hvis formålet krever tilrettelagt 
atkomst så skal det også vises på kartet hvordan atkomst kan løses. Innspillet må informere 
om: 
 
1. Lokalisering og omfang på kart, inkludert adkomst til området.   
2. Hvilken type utbygging/inngrep. For akvakulturanlegg SKAL forankringsområder vises. 
3. For lokalisering av nye områder til akvakultur, skal foreligge en kartlegging av mulige 

forekomster av korallrev / koraller i områder som kan bli påvirket av slam fra anleggene. 
4. Ved tekst redegjøres for intensjon, omfang om annen kjent bruk av området.  

Innspill til kartleggingstema 
Friluftsliv i sjø og fra land 
For identifisering av friluftsinteresser er det viktig med innspill til planen. Kommunene vil 
uavhengig av dette innhente informasjon for bruk av sjøområdene.    
1. Lokalisering og omfang på kart 
2. Beskrive hvilken bruk (aktivitet) og fiskeart (kveitefiske, torsk, sei etc.). 
3. Brukerinteresser (kommunens innbyggere, tilreisende fra nabokommuner, regional bruk).  
4. Bruksperiode (sommer, vår, vinter, høst.) 
5. Er fiskeplassen/stedet/området mye brukt? 
6. Adkomstmuligheter (parkering god/dårlig).  
 
Naturmangfold 
Sjøørret 
I forbindelse med arbeidet ønsker kommunene tilbakemelding på gode oppvekstområder for 
sjøørret. Oppvekstområdene har nær sammenheng med fritidsfiske.  Det er derfor ønskelig 
med en nærmere beskrivelse av området: 
1. Gode fiskeområder for sjøørret (land/sjø) 
2. Når på året 
3. Type sjøørret som fås (størrelse) 
 
Spørsmål vedrørende kartleggingen kan rettes til kontaktpersoner i planen: 
 
 

http://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html
mailto:postmottak@bodo.kommune.no
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De som ønsker å bidra aktivt kan gi innspill til registreringsarbeidet innen de ulike temaene, 
eller meld deg som ressursperson innen ett tema. 
 
Spørsmål til planleggingen kan rettes til følgende kontaktpersoner: 
 

Kommune Navn Tlf e-post 
Bodø  
kommune 

Kjetil Christensen 75 55 53 52 Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no 
David Losvik 75 55 52 26 David.Losvik@bodo.kommune.no 

Fauske 
kommune 

Gunnar Myrstad 75 60 40 72 
 

Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no 
 

Saltdal 
kommune 

Frode Tjønn 75 68 53 67,  
 

frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no
mailto:David.Losvik@bodo.kommune.no
mailto:Gunnar.Myrstad@fauske.kommune.no
mailto:frode.tjoenn@saltdal.kommune.no
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Sak nr.   Dato 
102/17 Plan- og utviklingsutvalg 10.10.2017 

 
 
Endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvalget sender forslag til endringer i forskrift for vann- og avløpsavgifter på 
høring i perioden 11. oktober til 1. november 2017. 
 

 
Vedlegg: 
27.09.2017 Endring i forskrift Vann- og avløpsgebyrer 2018 1360946 
 
Innledning: 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer ble revidert i k-sak 68/14 den 19. juni 2014. 
  
Dette ble i denne revisjonen gjennomført forholdsvis store endringer ved at det blant annet ble innført 
en to-delt gebyrordning (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) hvor abonnementsgebyret er et fast årlig 
gebyr og forbruksgebyret er variabelt. Forskriftsendringene har i hoveddsak fungert etter intensjonene 
og er nå tilpasset loven og de aller fleste kommuner i Norge. 
 
 
Forslag til endring i forskriftenes §11: 
I forskriftenes §11, 5. kulepunkt er det i dag fastsatt følgende: 
 

Den variable delen av gebyrene skal beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte 
vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 2 m3 pr. m2 pr. år. Denne faktoren ble videreført fra 
den gamle forskriften fra 1979.  

 
Rådmannen ser i ettertid at denne faktoren slår skjevt ut og har gjort det meget lønnsomt å få installert 
vannmåler i egen bolig. Rådmannen foreslår derfor å endre faktoren til følgende: 
 

Det stipulerte vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 1,5 m3 pr. m2 pr. år.  
 
Ved en kontroll mot andre kommuner (Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø, Tromsø, Narvik, Mo i Rana etc.) 
ligger denne faktoren på mellom 1,2 og 1,5. Eksempelvis benytter Bodø kommune 1,2, Tromsø 1,5, 
Vestvågøy kommune 1,0, Vefsn kommune 1,4 og Meløy kommune 1,2. 
 
 
Momentum selvkost 
Fauske kommune har i dag avtale med firmaet Momentum Selvkost. I en etterkalkulasjon i august 2017 
kom det fram at inntektene er betydelig lavere enn utgiftene, henholdsvis 1,6 mill. kr. på vann og 1,8 
mill. på avløp. Årsaken til dette er i hovedsak at veldig mange de to siste årene har fått installert 
vannmåler. Dermed har Fauske kommune tilbakebetalt betydelige summer til disse (på grunn av 



ovennevnte skjevheter).  
 
Ved å endre denne faktoren vil det være boliger som har installert vannmåler som i hovedsak må 
bekoste de nødvendige gebyrøkningene. 
 
 
Forslag til endring i forskriftenes §17: 
I forskriftenes §17, 4. kulepunkt, ønsker Rådmannen en presisering: 
Nytt punkt endres til følgende (markert med rød skrift i forskriften): 
 
Abonnenten kan etter søknad få fritak for årsgebyrer under forutsetning av følgende: 
Boenheten fraflyttes for et tidsrom av minst 1 år og det kan søkes for en periode av inntil 2 år av 
gangen. Fauske kommune må underrettes i god tid før fraflytting. Innvendig stoppekran til bolige skal 
plomberes av kommunen og bekostes av abonnenten. Når avstenging er skjedd vil kommunen kunne 
frafalle kravet på vann- og avløpsgebyr f.o.m påfølgende termin. 
 
 
Endring i forskriftens §18 Ikrafttredelse 
Endres til følgende: 
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018.  
Fra samme tid oppheves forskrift av 19. juni 2014. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER – FAUSKE KOMMUNE 
 
Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr.12 § 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 
2004 kapittel 16. 
 
 
 
1.  GENERELLE BESTEMMELSER 

 
Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av 
lokale reglement, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene 
er listet nedenfor: 
1. Lov av 16. mars 2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg. 
2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning. 
3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Fauske kommune (dette dokumentet). 
4. Øvrige dokumenter:  

- Gebyrregulativ for kommunale eiendomsgebyrer 
- Kommunens standard abonnementsvilkår for vann og avløp 

 
 
 
§ 1 Forskriftens formål 

 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene 
skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer. 
Gebyrene beregnes etter overordnede (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester.  Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle 
kostnader kommunen har til vann- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd av 
virksomheten. 

 
 
 
§ 2 Forskriftens virkeområde 
 

• Forskriften gjelder alle abonnenter, jf. definisjon i § 3. 
• Dersom kommunen overtar private vann- og/eller avløpsverk, gjelder forskriften 

fra det tidspunkt overdragelsen skjer. 
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§ 3 Definisjoner 
 

• Abonnent: 
- Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og 

bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal 
vann- og/eller avløpsledning direkte via privat stikkledning eller gjennom 
felles privat samleledning.  

- Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven 
§§ 27-1 og/eller 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller 
avløpsledning. 

 
• Andre bygg 

Alle andre bygg unntatt bolig/fritidsbolig. 
 

• Boenhet 
Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom og separat inngang, samt eget 
bad/WC og kjøkkendel, og som er registrert i Matrikkelen. 
 

• Bruksareal (BRA) etter NS 3940 
Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og 
beregnet med utgangspunkt i NS 3940. 

  Bruksarealet omfatter  arealet innenfor bruksenhetens omsluttende vegger 
 

• Eiendom 
Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. 
Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som 
selvstendig eiendom. 
 

• Engangsgebyr for tilknytning 
 Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

 
• Fritidsbolig  

Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen 
  

• Nybygg 
 Bygning som får selvstendig bygningsnummer i Matrikkelen. 
 

• Privat vann- og avløpsanlegg 
     -     Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. 

Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra 
og med anboring/tilknytning på hovedledningen. 

- Felles privat samleledning: Ledning eid i fellesskap av abonnenter                            
tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.  
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§ 4 Gebyrplikt 
 
 Plikt til å betale gebyr for vann og avløp omfatter 

-  Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte 
 eller gjennom privat samleledning. 
-  Eiendom som er pålagt tilknytning i medhold av Plan- og bygningsloven av 27. 

27. juni 2008 nr. 71 §§ 27-1 og/eller 27-2. 
 
 
§ 5 Ansvar 
 
 Eier/fester står ansvarlig for gebyrene og regnes som abonnent etter denne forskrift.  
 
 
§ 6 Arealberegning  
 

• I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, 
skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 
for bruksareal. 
 

• Garasjeareal tilknyttet boenhet regnes ikke med i gebyrpliktig areal. 
 

   
§ 7 Gebyrtyper  
 

• Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: 
-  Engangsgebyr for tilknytning 
-  Gebyr for midlertidig tilknytning 
-  Årsgebyr 
-  Gebyr for leie av vannmåler                                                                        

 
• Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret i eget regulativ og trer i kraft fra det 

tidspunkt kommunestyret bestemmer. 
 
 

§ 8 Klage 
 

• Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift jf. forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav c. Fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer og 
tilknytningsavgift er således ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. 

 
• Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal             

klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen sendes den instans 
som har fattet vedtaket. 

 
• Fakturering med tilbakevirkende kraft anses som enkeltvedtak. 

 
• Rådmannen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner 

tilsier det.  
 

• Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 
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2.  ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 
 
 
§ 9 Engangsgebyr for tilknytning 
 

• Engangsgebyr for tilknytning av vann- og/eller avløp skal betales: 
- når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning 
- ved nybygg dersom bygget blir tilknyttet kommunal vann- og/eller 

avløpsledning 
- ved annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og /eller avløpsanlegg 

 
 

• Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. 
 

• Ved gjenoppbygging etter rivning eller brann innen fem år, betales ikke 
engangsgebyr. 

 
• Engangsgebyr beregnes ikke ved tilbygg eller påbygg. 

 
• Formannskapet kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen 

krever ekstra høye kostnader. 
 
 

§ 10     Midlertidig tilknytning 
 

• Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av 
midlertidig art med innlagt vann- og/eller avløp, som skal brukes kun en 
begrenset periode. 

 
• Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter 

gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid 
tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet 
fremkommer av gebyrregulativet. 

 
• Ved oppføring av midlertidig bygg, betales tilknytningsgebyr. Gebyret betales 

tilbake når dokumentasjon på revet/fjernet bygg foreligger, innen tre år etter 
igangsettingstillatelse ble gitt.  Etter tre år refunderes ikke tilknytningsgebyret. 

 
• Alle kostnader med tilknytning og frakobling belastes eier/fester. 
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3. ÅRSGEBYRER 
 
 
§ 11 Årsgebyrer 
 

• Årsgebyrer for vann- og/eller avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet 
kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

 
• Årsgebyret betales av alle abonnenter og består av to deler:  

-     abonnementsgebyr, fast del 
-     forbruksgebyr, variabel del 

 
• Den faste delen ilegges uavhengig av hvordan den variable delen beregnes. For 

bolig/fritidsbolig beregnes abonnementsgebyret pr boenhet. For næring/andre 
bygg beregnes abonnementsgebyret pr abonnent eller pr eiendom/seksjon. 

 
• For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver 

av delene. 
 

• Den variable delen beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk. Det stipulerte 
vannforbruk baseres etter bruksareal, og er 1,5 m³ pr m² pr år. 

 
- Eiendommer som benyttes til boligformål kan velge om de skal betale 

forbruksgebyr etter bruksareal eller målt forbruk.  
- Andre eiendommer skal betale årsgebyrer for vann- og/eller avløp etter 

målt forbruk. 
- Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes 

ut fra målt forbruk. 
 

• Fullt årsgebyr kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at eiendommen                                                                                                                                
er tatt i bruk, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, eller ett år etter gitt     
byggetillatelse. 
 
- For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 
- For bygninger som kun er tilknyttet offentlig avløp, skal vannmåler monteres 

på privat vanntilførsel for å måle avløpsmengden. 
- Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig. 
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§ 12 Avvik i årsgebyrene  
 

• Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte 
vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet 
avløpsmengde (utslipp). 

 
• For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning 

avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på 
drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til 
forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. 
Påslagets/fradragets størrelse bestemmes av formannskapet eller den av formannskapets 
bemyndigende instans i kommunen. 

 
• Restriksjoner i vannforbruket, kortere avbrudd i vannleveransen eller bortledning av 

kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. Abonnenten har rett til reduksjon i 
gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av 
forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag, jfr.§31. 

 
• Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal 

beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om 
foreldelse av fordringer, dekkes ikke. 

 
 
4.  VANNMÅLER 
 
 
§ 13  Installasjon 
  

• Måleren er kommunens eiendom. 
  

• Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell 
flytting, bytting eller fjerning av måleren. Kommunen bestemmer også type, størrelse, 
plassering, antall målere og tidspunkt for installasjon av måler. Måler utleveres av 
kommunen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens 
tekniske bestemmelser. 

 
• Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse/ferdigattest eller når 

bruksenheten tas i bruk. Unnlates dette, beregnes gebyret i samsvar med §§ 11 og  17 
inntil måler er installert. 

 
• For anskaffelse og vedlikehold av måleren betales en årlig leie i henhold til satser 

fastsatt i gebyrregulativet. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning 
av måleren betales av abonnenten. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full 
erstatning for tap eller skade. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten 
omgående meddele dette til kommunen. 
 

• Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for 
gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent 
ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke 
annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 
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• Inn- og utlevering av vannmåler skal dokumenteres. 
 
 
§ 14 Avlesning  
 

• Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold.  
 

• Avlesning av vannmåleren foretas èn gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og 
innmelding innen fastsatt frist. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres 
årsgebyret. Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning. Kostnadene belastes 
abonnenten.  

 
 
§ 15 Kontroll 
 

• Både kommunen og abonnenten kan kreve kontroll av måleren. 
 

• Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, utføres justeringer, eventuelt 
utskifting av måleren, uten utgifter for abonnenten. I motsatt fall belastes abonnenten 
kostnadene med kontroll og bytting av vannmåleren.  

 
• Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Er 

plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.  
 

• Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, justeres gebyret for 
den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperioden før 
feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.  

 
 
§ 16 Vannmåler med pulsutgang 
 

• Arbeid må utføres av kvalifisert personell. 
 

• Kostnad for måler og utgifter til installasjon eller eventuell flytting/bytting/fjerning av 
måleren betales av abonnenten. 
 

• Måleren er abonnentens eiendom og det betales derfor ikke målerleie. 
 

• Viser kontrollen feilavlesning på minst fem prosent, må abonnenten belastes med 
kostnadene for kontroll og kjøp av ny vannmåler.  Viser det seg at vannmåleren ikke har 
feilavlesning, utføres justeringer uten utgifter for abonnenten. 
 

• Blir en måler borte eller skadet, skal ny måler og installasjon betales av abonnenten. 
 

• Ellers gjelder forskriftenes §13, pkt.3, §14, §15, pkt.1, 3 og 4. 
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5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 
 
§ 17 Innbetaling av gebyrer 
  

• Årsgebyrene fordeles over minimum to terminer per år, og innkreves på felles faktura. 
 

• Når det gjelder vannmåler, betales forbruksgebyret a konto fordelt over fakturerte 
terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis ved første termin året 
etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste 
måleravlesning, kan nytt a konto beløp registreres. 
 

• Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.  Arbeider som 
krever byggetillatelser – herunder graving og fylling – må ikke settes i gang før avgiften 
er betalt.   
 

• Ingen reduksjon på årsgebyr for bolig, fritidsbolig og andre bygg, men ved skriftlig 
søknad til kommunen, kan abonnenten få fritak for årsgebyrene 

 under forutsetning av følgende: 
 

Boenheten fraflyttes for et tidsrom av minst 1 år og det kan søkes for en periode av 
inntil 2 år av gangen.  Fauske kommune må underrettes i god tid før fraflytting 
Innvendig stoppekran til boligen skal plomberes av kommunen og bekostes av 
abonnenten. Når avstenging er skjedd, vil kommunen kunne frafalle kravet på vann og 
avløpsgebyr f.o.m. påfølgende termin.   
 
Dersom boenheten ikke har stoppekran, må denne monteres før det gis fritak for 
årsgebyrene.  Kostnadene dekkes av abonnenten. 

            Når boenheten tas i bruk igjen, skal Fauske kommune kontaktes for å fjerne 
plomberingen.  Hvis plomberingen er brutt, vil gebyret bli etter fakturert fra den dagen 
fritaket ble gitt. 

 
 

• Dersom årsgebyr ikke blir betalt innen fristen, følges vanlige innfordringsrutiner som 
gjelder for Fauske kommune. 

  
• Bygningsmyndigheten kan fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningsloven § 

32-5 dersom abonnenten etter pålegg i henhold til plbl. §§ 31-3 og 31-4 unnlater å 
etterkomme pålegg om utbedring av egne vann- og/eller avløpsanlegg innen gitt frist. 
Tvangsmulkt kan fastsettes så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges 
som engangsbeløp. 
 

• Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen i henhold til panteloven  
      § 6-1.  

 
 

§ 18 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2018. 
Fra samme tid oppheves forskrift av 19. juni 2014.           
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Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis Kaare 
Furre Moan, Fauske, tillatelse til nødvendig motorisert transport på traktorvei i tidsrommet 
11.10.2017 til 15.09.2018,  fra Røsvikveien til hytte beliggende v/Kvitblikvatnet: 
 

1. Innkjøring av lokale  jord/torvmasser for å dekke over grus rundt ny hytte (gnr 109/3), og 
2. Nødvendig maskinarbeid/transport for å tilbakeføre trasè inn til hytte til opprinnelig 

standard   
 

Hytta ligger ca 100 m fra Røsvikveien, trasè jfr. vedlagte kartutsnitt. 
 
Fauske kommune setter samme vilkår for ferdselen som Fylkesmannen har gjort i vedtak 1 i brev 
av 15. september då. 

 
Tillatelse fra grunneier skal innhentes av søker. 
 

 
Vedlegg: 
25.09.2017 Dispensasjon - Fylkesmannen 1360753 

25.09.2017 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark 1360754 

26.10.2016 Kaare Moan, Fauske - Søknad om motorisert ferdsel i Fauskeeidet 
naturreservat 

1326010 

05.09.2016 Dispensasjon for motorferdsel i Fauskeeidet naturreservat Fauske 1326071 

05.09.2016 Kartutsnitt trase til hytte i Fauskeeidet naturreservat 1326019 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har mottatt kopi av vedtak fra Fylkesmannen i Nordland vedr motorferdsel i 
Fauskeeidet naturreservat, samt søknad fra Kaare Furre Moan om dispensasjon for samme ferdsel som 
Fylkesmannnen har innvilget. 
 
Saksopplysninger: 
Eirin og Kaare Furre Moan hadde fra 7. september 2016 til 30. april 2017 dispensasjon til  transport på 
traktorvei fra Røsvikveien til hytte beliggende ved Kvitblikvatnet av avfall fra riving av hytte, samt 
innkjøring av bygningsmaterialer i forbindelse med bygging av ny hytte, se vedlagte kart. Fauske 
kommune satte samme vilkår for ferdsel som Fylkesmannen gjorde i brev av 2. september 2016. 
 
Ved Fylkesmannens befaring den 14.9.2017 er ikke arealet rundt hytta og veien slik forutsetningene var i 
forrige vedtak fra Fylkesmannen, og det søkes nå om dispensasjon for å få fraktet inn jord- og torv for å 



få veien og området rundt hytta satt i den stand som den var tidligere, jfr brev fra Fylkesmannen datert 
15. september 2017. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Furre Moan hadde frist til  30.04.2017 til å transportere bort avfall fra riving samt transport av 
bygningsmaterialer til hyttebygging inn til hyttetomta. I og med at Fylkesmannen har gitt dispensasjon 
for nødvendig motorisert ferdsel i Fauskeeidet naturreservat for å bringe området rundt hytta og veien 
inn til hytta i opprinnelig stand, anbefaler Rådmannen at det gis dispensasjon for samme ferdsel som 
Fylkesmannen har gjort. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget. Det tar lang tid før sporene er borte selv om det er 
glattet til og ryddet opp. I denne saken skal ferdsel skje på traktorvei, og sporene blir dermed ikke så 
synlige i naturen. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil 
dette skape presedens og ferdsel på traktorveier kan øke i omfang. 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark. Dette kan lage spor i naturen som det tar lang tid å lege. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Dette er  nødvendig transport av materialer som skal sette området i opprinnelig stand. 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskrift: Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring og kan heller ikke  
løses på annen måte, da det er behov for maskiner til frakting av  lokale jord/torvmasser for å sette 
området i opprinnelig stand. 
 
Rådmannen vurderer det slik at når Fylkesmannen har gitt dispensasjon for ferdsel i naturreservat og 
transporten skal foregå på traktorvei, så kan tillatelse også gis av Fauske kommune. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
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Dispensasjon for motorferdsel i Fauskeeidet naturreservat, Fauske  
 
Vi viser til befaring torsdag 14.9.2017 og vår dispensasjon av 2.9.2016. 
  
 

Vedtak 1 
Kaare Furre Moan gis dispensasjon for nødvendig motorisert ferdsel i Fauskeeidet 
naturreservat i forbindelse med  
 i) innkjøring av lokale jord/torvmasser for å dekke over grus rundt ny hytte (Røsvikveien 41, 
eiendom 109/3), og 
 ii) nødvendig maskinarbeid/transport for å tilbakeføre trasé inn til hytte til opprinnelig 
standard. 
Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen gjelder kun for traséen mellom Røsvikveien og hytta, samt det 
gruslagte området rundt hytta.  

 Med unntak av gravemaskin og traktor skal det ikke brukes kjøretøy med tillatt 
totalvekt over 3 500 kg. 

 Arbeidet skal i fullføres tidsnok til at befaring av resultatet kan gjennomføres innen 
3.9.2018. 

 Dispensasjonen for motorferdsel gjelder til befaring er gjennomført. Hvis befaring 
avdekker behov for ytterligere tiltak, forlenges dispensasjonen med 14 dager, men 
ikke lengre enn til og med 15.9.2018. 

 
Vedtak 2 
Kaare Furre Moan gis dispensasjon for å dekke gruslagt område rundt ny hytte (Røsvik-
veien 41) med lokal jord/torv (hentet fra grøft ved egen innmark). Vedtaket er gjort med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 Den lokale massen skal hentes mindre enn 5 km fra reservatet, i et område der det 
ikke vokser av fremmede planter. 

 Massen skal ikke tilsås, men gro igjen naturlig med stedegen vegetasjon. 
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Vårt vedtak gjelder kun forholdet til vernebestemmelsene for Fauskeeidet naturreservat. 
Bestemmelser i øvrig lovverk gjelder også. Tillatelse til motorferdsel fra Fauske kommune og 
grunneier er dermed også nødvendig. 
 
Klagerett 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Fylkesmannen i Nordland. 
 
Bakgrunn 
Eirin og Kaare Furre Moan hadde fra 2.9.2016 til 30.4.2017 dispensasjon for motorisert 
transport i forbindelse med riving av brannskadet hytte og bygging av hytte i Fauskeeidet 
naturreservat. I den forbindelse ble det også gitt dispensasjon for å legge grus i eksisterende 
hjulspor samt midlertidige reversible tiltak for forsterking av vegen inn til hytta i bygge-
perioden. Med unntak av ny grus i hjulsporene skulle vegen til hytta vært tilbakeført til 
opprinnelig standard innen 30.6.2017. Dette har ikke blitt gjort. 
 
Vi gjennomførte befaring av veien inn til den nye hytta 14.9.2017. I forbindelse med 
byggingen har deler av branntomta (som ikke dekkes av ny hytte) og øvrig mark de 
nærmeste meterne rundt hytta blitt gruslagt. Dette var ikke ment som en permanent løsning, 
men var mest praktisk i byggetiden. For at dette arealet skal føye seg naturlig inn i 
omgivelsene, er det behov for å legge over et lag med jord/torv av lokal opprinnelse. Det er 
også behov for å bruke traktor og ev. gravemaskin for å kjøre inn jord/torv og fjerne grusen 
som har blitt brukt som midlertidig forsterking av traséen inn til hytta. 
 
Begrunnelse 
Vår kunnskap om naturverdiene i reservatet er sammenfattet i Forvaltningsplan for 
Fauskeidet naturreservat og i Naturbase (www.naturbase.no). Kvitblikvatnet er en av de 
rikeste innsjøene i regionen, med rik undervannsvegetasjon og et svært variert fugleliv. De 
rødlistede planteartene høstvasshår (VU, sårbar) og stivtjønnaks (NT, nær truet) vokser 
begge i Kvitblikvatnet. Det er observert 24 rødlistede fuglearter i Fauskeeidet 
naturreservatet, deriblant 10 hekkende. Rundt vannene er det registrert flere verdifulle 
myrlokaliteter. 
 
Det som har blitt omtalt som «veg» inn til hytta var en trasé med delvis gruslagte gamle 
kjørespor på relativt fast underlag. Strekningen fra fylkesvei 826 og inn til hytta er ca. 80 m, 
hvorav ca. 70 m ligger innenfor reservatets grenser. Det er ikke registrert spesielle 
naturverdier som ligger i direkte kontakt med traséen inn til hytta. 
 
Den omsøkte motorferdselen vil kun foregå på en kort strekning mellom hytte og offentlig vei, 
og på et underlag som er påvirket av kjøring før vernetidspunktet og kjøring i byggeperioden. 
Det er satt vilkår om at det kun skal kjøres i et omfang som er nødvendig for arbeidet. Det er 
sjelden at hytter rives og gjenoppbygges i reservatet, og det har derfor liten betydning for 
samlet belastning om det generelt tillates forsiktig motorferdsel i slike tilfeller (forutsatt at 
sårbar mark beskyttes, eller at det kjøres på vinterføre). Eventuelle effekter av den omsøkte 
kjøringen antas å være så forbigående og bagatellmessige at vi ikke har lagt vekt på føre-var 
prinsippet. 
 
Vår vurdering er at de omsøkte tiltakene ikke vil ha nevneverdig negativ påvirkning på 
naturtyper, fugleliv eller andre naturverdier i reservatet. Fylkesmannen har dermed anledning 
til å gi dispensasjon. 
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I og med at fristen for tilbakeføring til opprinnelig standard utløp 30.6.2017 er det i 
utgangspunktet ønskelig at arbeidet utføres snarest. Fylkesmannen har imidlertid vært i 
kontakt med Fauske kommune, som opplyser at det ikke er mulig for dem å vedta nødvendig 
dispensasjon fra motorferdselloven før 10. oktober. Hvis det blir mye vått vær og/eller tidlig 
frost og snøfall, så kan det være lite hensiktsmessig å utføre arbeidene sent på høsten. Hvis 
arbeidet må utsettes til etter vinteren, er det best forhold på ettersommeren, når grunnen har 
tørket ordentlig opp. Vi velger derfor å vedta dispensasjon for nødvendig motorferdsel med 
mulig varighet helt fram til 15.9.2018. Det er da tatt hensyn til at vår sluttbefaring (innen 
3.9.2018) kan resultere i krav om supplerende tiltak som forutsetter motorferdsel. 
 
Lovgrunnlag 
Fauskeeidet naturreservat ble vernet 16. desember 1983. Fylkesmannen i Nordland er 
forvaltningsmyndighet. De fullstendige verneforskriftene for områdene er tilgjengelig på 
www.lovdata.no. Følgende bestemmelser er relevante for denne saken: 
 
Formålet med fredningen av Fauskeeidet naturreservat (punkt III) er å bevare et produktivt 
og artsrikt våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det 
varierte plantelivet og et særdeles rikt og interessant fugleliv. 
 
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, … (punkt IV nr. 3). Av de 
eksempler som nevnes er bygging av veier og oppfylling, planering og lagring av masse. 
 
Motorisert ferdsel er forbudt (punkt IV nr. 4). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak dersom det ikke strider mot formålet med vernet 
og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Det kan også gjøres unntak dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig 
(naturmangfoldloven § 48, jamfør § 77 annet punktum). 
 
Naturmangfoldloven §§ 8–12 er brukt som retningslinjer for vår vurdering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Christian Brun-Jenssen (e.f.)  
seksjonsleder Espen Olaf Henriksen 
 seniorrådgiver 
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Vil med dette søke om dispensasjon for motorferdsel i henhold til vedlegg fra fylkesmannen.  
 
 
Mvh  
 
Kaare Furre Moan 
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Kaare Moan, Fauske - Søknad om motorisert ferdsel i Fauskeeidet naturreservat 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
Kaare Moan, Fauske, tillatelse til transport på traktorvei fra Røssvikveien til hytte beliggende 
v/Kvitblikvatnet, av avfall fra riving av hytte, samt innkjøring av bygningsmaterialer i 
forbindelse med bygging av ny hytte. Hyttetomta ligger ca 100 m fra Røsvikveien, trase jfr 
vedlagte kartutsnitt. Tillatelsen gjelder fra 7. september 2016 og fram til det er vinterføre, 
dvs snødekt/tilfrosset mark, dog ikke lenger enn til og med 30.4.2017. 
 
Fauske kommune setter samme vilkår for ferdselen som Fylkesmannen har gjort i brev av 2. 
september då. 
 

Tillatelse fra grunneier skal innhentes av søker. 
 
 

 
Vedlegg: 

05.09.2016 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel 1326014 

05.09.2016 Fwd Søknad om kjøring til hytte i Fauskeeidet naturvernreservat 1326018 

05.09.2016 Kartutsnitt trase til hytte i Fauskeeidet naturreservat 1326019 

05.09.2016 Dispensasjon for motorferdsel i Fauskeeidet naturreservat Fauske 1326071 

 

Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 092/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis 
Kaare Moan, Fauske, tillatelse til transport på traktorvei fra Røssvikveien til hytte beliggende 
v/Kvitblikvatnet, av avfall fra riving av hytte, samt innkjøring av bygningsmaterialer i 
forbindelse med bygging av ny hytte. Hyttetomta ligger ca 100 m fra Røsvikveien, trase jfr 
vedlagte kartutsnitt. Tillatelsen gjelder fra 7. september 2016 og fram til det er vinterføre, 
dvs snødekt/tilfrosset mark, dog ikke lenger enn til og med 30.4.2017. 
 
Fauske kommune setter samme vilkår for ferdselen som Fylkesmannen har gjort i brev av 2. 



september då. 
 
Tillatelse fra grunneier skal innhentes av søker. 

 

 
Sammendrag: 
Kaare Moan, Fauske, søker om å benytte motorisert kjøretøy (bil, traktor og gravemaskin) på barmark i 
forbindelse med riving av brannskadd hytte/bygging av ny. Eksisterende vei vil bli benyttet. 
Saken må behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, da § 3 
d i samme forskrift kun hjemler transport av byggematerialer på vinterføre. 
 
Saksopplysninger: 
Hyttetomta ligger i Fauskeeidet naturreservat og Fylkesmannen har i brev av 2. september innvilget  
dispensasjon for motorferdsel. Saken fra Fylkesmannen inneholder vedtak i 3 deler; Vedtak om 
dispensasjon for ferdsel med motorkjøretøy, dispensasjon for å legge grus i hjulspor på eksisterende vei, 
samt dispensasjon for oppstilling av anleggsbrakke ved hytta i anleggsperioden. Den opprinnelige veien 
er en traktorvei (steinfylling). 
 
Moans hytte er totalskadet etter en brann tidligere i år. 
 
Moan har fått rivingstillatelse fra Fauske kommune.  Det er søkt byggetillatelse, men den er ikke 
behandlet. Med innvilget byggetillatelse kan han bruke motorkjøretøy på vinterføre for å frakte 
materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, jfr § 3 d i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.   
 
Ferdsel på barmark for transport av byggematerialer må behandles etter § 6 i samme forskrift. Tillatelse 
kan gis dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes 
på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Avstand fra Røssvikveien (fylkesvei)  er i underkant av 100 meter. Hytta ligger i Fauskeeidet 
naturreservat, ved Kvitblikvatnet. Transporten skal foregå etter en traktorvei (steinfylling).  Det har 
tidligere gått en anleggsvei der. 
 
Fylkesmannen har innvilget dispensasjon for hyttebyggingen i Fauskeeidet naturreservat. 
 
Søkeren begrunner søknaden med at transport med motorkjøretøy på barmark vi lette arbeidet med å 
få fraktet ut rivingsavfall fra tomta og bygningsmaterialer til hytta inn til tomta. Søker ønsker å starte 
byggearbeidene snarest mulig. 
 
Planutvalget har i april i år gitt avslag i en sak hvor det ble søkt om å benytte traktor til frakting av 
byggematerialer på bar mark, etter en sti i et stort hyttefelt. Forskjellen mellom disse to sakene, er at i 
denne saken skal  ferdselen skje på en traktorvei, tidligere anleggsvei og at det i denne saken foreligger 
dispensasjon fra Fylkesmannen, da hytta ligger i et naturreservat. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er meget restriktiv når det gjelder ferdsel på barmark. 
 
Det søkes her om transport som på snødekt mark kan utføres med hjemmel direkte i forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, § 3 d). 



 
Omsøkt ferdsel vil ikke ha annen fordel enn at den vil gjøre transporten og byggingen enklere/raskere 
for søker. Fylkesmannen har gitt dispensasjon til omsøkte ferdsel. 
Dette er en sak som er litt spesiell, i og med at dette er i et verneområde og at ferdselen skal skje på en 
tidligere anleggsvei/traktorvei. 
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens 
§ 8 til § 12.  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Vi vet at ferdsel på barmark vil sette spor i terrenget.  Det tar lang tid før sporene er borte selv om det er 
glattet til og ryddet opp.  I denne saken skal ferdsel skje på traktorvei. 
 
Føre-var § 9 
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Dersom en gir tillatelse til omsøkte ferdsel vil 
dette skape presedens og ferdsel på traktorveier kan øke i omfang.   
 
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10 
Det er her søkt om ferdsel på barmark.  Dette kan lage spor i naturen som det tar lang tid å lege. 
Frakting med motorkjøretøy på vinterføre er mer skånsomt. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Dersom dispensasjon innvilges, må søker bære de kostnadene som vil påløpe ved opprydding. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Frakting av byggematerialer med motorkjøretøy bør skje på vinterføre. 
 
Vurdering i hht § 6 i nasjonal forskriften: Omsøkte tiltak er ikke å betrakte som turkjøring, men det kan 
løses på annen måte, bl a kan materialene fraktes på vinterføre.  
 
Rådmannen vurderer det slik at når Fylkesmannen har gitt dispensasjon for ferdsel i naturreservat og 
transporten skal foregå på traktorvei, så kan tillatelse gis av Fauske kommune. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Dispensasjon for motorferdsel i Fauskeeidet naturreservat, Fauske  
 
Vi viser til søknad av 28. august og telefonsamtale 29. august. 
  
 

Vedtak 1 
Eirin og Kaare Furre Moan gis dispensasjon for motorisert ferdsel i forbindelse med riving av 
brannskadet hytte og oppføring av ny hytte i Fauskeeidet naturreservat på adresse 
Røsvikveien 41, eiendom 109/3. Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjonen gjelder kun nødvendig frakt av materiell, maskiner og utstyr i 
forbindelse med riving og bygging/innredning, og ikke persontransport. 

 Det skal kun kjøres langs eksisterende veg inn til hytta. 
 Med unntak av gravemaskin og traktor skal det ikke brukes kjøretøy med tillatt 

totalvekt over 3 500 kg.  
 Dispensasjonen gjelder til og med 30.4.2017. 

 
Vedtak 2 
Eirin og Kaare Furre Moan gis dispensasjon for å legge grus i hjulspor på eksisterende veg 
til hytta. I tillegg gis det dispensasjon for midlertidige reversible tiltak for forsterking av vegen 
i byggeperioden. Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 I hjulsporene skal det brukes grus som er tilnærmet lik den som er brukt tidligere. 
 Med unntak av den nye grusen i hjulsporene skal den delen av vegen som ligger i 

reservatet tilbakeføres til opprinnelig standard innen 30.6.2017. Fylkesmannen kan 
bidra til å få påvist hvilken del av vegen som ligger utenfor reservatet. 

 
Vedtak 3 
Eirin og Kaare Furre Moan gis dispensasjon for oppstilling av anleggsbrakke ved hytta i 
byggeperioden. Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48. 

 Dispensasjonen gjelder til og med 30.4.2017.  
 

 
Vårt vedtak gjelder kun forholdet til vernebestemmelsene for Fauskeeidet naturreservat. 
Bestemmelser i øvrig lovverk gjelder også. På vinterføre vil den omsøkte motorferdselen 
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være tillatt etter bestemmelsene i forskrift om motorferdsel i utmark1. Ellers vil tillatelse fra 
Fauske kommune også være nødvendig 
 
Klagerett 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er 
mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Fylkesmannen i Nordland. 
 
Bakgrunn 
Eirin og Kaare Furre Moan har søkt om dispensasjon for motorisert transport i forbindelse 
med riving av brannskadet hytte og bygging av hytte i Fauskeeidet naturreservat. 
Fylkesmannen ga dispensasjon for oppføring av ny hytte i brev av 23. august 2016. For å 
unngå kjøreskader i på eksisterende gammel veg søkes det også om å etterfylle grus på 
denne, samt å forsterke vegen midlertidig etter behov. Søkerne har også bedt om å få avklart 
om det kan plasseres arbeidsbrakke ved tomta i byggeperioden. 
 
Begrunnelse 
Vår kunnskap om naturverdiene i reservatet er sammenfattet i Forvaltningsplan for 
Fauskeidet naturreservat og i Naturbase (www.naturbase.no). Kvitblikvatnet er en av de 
rikeste innsjøene i regionen, med rik undervannsvegetasjon og et svært variert fugleliv. De 
rødlistede planteartene høstvasshår (VU, sårbar) og stivtjønnaks (NT, nær truet) vokser 
begge i Kvitblikvatnet. Det er observert 24 rødlistede fuglearter i Fauskeeidet 
naturreservatet, deriblant 10 hekkende. Rundt vannene er det registrert flere verdifulle 
myrlokaliteter. 
 
Det som her omtales som «veg» inn til hytta er en kjøretrasé som ble brukt før vernet, og 
som i dag fremstår som delvis gruslagte gamle kjørespor på relativt fast underlag. 
Strekningen fra fylkesvei 826 og inn til hytta er ca. 80 m, hvorav ca. 70 m ligger innenfor 
reservatets grenser. Det er ikke registrert spesielle naturverdier som ligger i direkte kontakt 
med vegen inn til hytta. 
 
Den omsøkte motorferdselen vil kun foregå på en kort strekning mellom hytte og offentlig vei, 
og på et underlag som er påvirket av kjøring før vernetidspunktet. Det er satt vilkår om at det 
kun skal kjøres i et omfang som er begrenset til nødvendig ut- og inntransport i forbindelse 
med riving og nybygg. Det er sjelden at hytter rives og gjenoppbygges i reservatet, og det 
har derfor liten betydning for samlet belastning om det generelt tillates forsiktig motorferdsel i 
slike tilfeller (forutsatt at sårbar mark beskyttes, eller at det kjøres på vinterføre). De omsøkte 
tiltakene for å forsterke traséen har ingen negativ virkning på verneverdiene, tvert imot kan 
de bidra til å begrense muligheten for skader på vegetasjonsdekket inn mot hytta. 
 
Oppstilling av arbeidsbrakke i byggeperioden har ingen betydning for verneverdiene. 
 
Fylkesmannens vurdering er at de omsøkte tiltakene ikke vil ha nevneverdig negativ 
påvirkning på naturtyper eller fugleliv i reservatet. Eventuelle effekter antas å være så 
forbigående og bagatellmessige at det ikke er lagt vekt på føre-var prinsippet. 
 
Med de vilkår som er satt vil tiltaket ikke være negativt for verneverdiene. Fylkesmannen kan 
dermed gi dispensasjon. 
 
                                                 
1 Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 d) 
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Lovgrunnlag 
Fauskeeidet naturreservat ble vernet 16. desember 1983. Fylkesmannen i Nordland er 
forvaltningsmyndighet. De fullstendige verneforskriftene for områdene er tilgjengelig på 
www.lovdata.no. Følgende bestemmelser er relevante for denne saken: 
 
Formålet med fredningen av Fauskeeidet naturreservat (punkt III) er å bevare et produktivt 
og artsrikt våtmarksområde og et vakkert landskapsområde, spesielt av hensyn til det 
varierte plantelivet og et særdeles rikt og interessant fugleliv. 
 
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, … (punkt IV nr. 3). Av de 
eksempler som nevnes er bygging av veier og oppfylling, planering og lagring av masse. 
 
Motorisert ferdsel er forbudt (punkt IV nr. 4). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak dersom det ikke strider mot formålet med vernet 
og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Det kan også gjøres unntak dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig 
(naturmangfoldloven § 48, jamfør § 77 annet punktum). 
 
Naturmangfoldloven §§ 8–12 er brukt som retningslinjer for vår vurdering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.)  
seksjonsleder Espen Olaf Henriksen 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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