
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Formannskap 
 
 
 
Tid: 13.03.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
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: 
Det vil bli ettersendt en ekstra sak angående samarbeid med Tower hotell. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2018 
Sak nr. Sakstittel  
019/18 Godkjenning av møtebok  
020/18 Referatsaker i perioden  
021/18 Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske kommune  
022/18 Boligsosial handlingsplan  
023/18 Nytt Erikstad Silanlegg  
024/18 Uteområde Finneid skole - finansiering tilleggskostnader  
025/18 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018 - 

2021 
 

026/18 Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503  
027/18 Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske 

kommunes eiendom gnr 83, bnr 8 til 11 
 

028/18 3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt 
gnr. 103, bnr. 11 - Søbbesva Industriområde. 

 

029/18 Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien  
030/18 Endring av vedtekter for Salten Regionråd  
031/18 Eldrerådet - Nyvalg  
032/18 Erverv av eiendom - Beslutning - Unntatt offentlighet med 

hjemmel i offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 
første ledd nr. 2 

Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 06.03.18 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
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Sak nr.   Dato 
019/18 Formannskap 13.03.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
31.01.2018 Protokoll - Formannskap - 30.01.2018 1371975 

06.03.2018 Møteprotokoll F1-18_OFF 1375379 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Formannskap 
 
 

 

Møtedato: 30.01.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2018 Til kl. 16:35 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Ketil Hugaas 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 

 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak settes på dagsorden. 

 Ordfører vil på slutten av møtet ta opp følgende: 
Valnesfjord skole - Befaring 
Småleiligheter - Tilvisningsavtaler 
Noen saker under lukket møte 

 Ronny Borge (H): Sammenslått dokument av innkallingen var ikke tilgjengelig på 
kommuens hjemmesiden før mandag. På ipaden kom ikke siden Møteplan alle utvalg 
opp.  

 Linda Salemonsen (FL): Stilte spørsmål med egen habilitet i sak 12/18. Svigerinne er 
daglig leder. Rådmannen kan ikke se at hun er inhabil. Formannskapet erklærte 
Salemonsen som habil til å behandle saken. 

 Ronny Borge (H): 
Mener at Fauskeskolen skal være mobilfri. FAU i Valnesfjord har ikke fått svar på 
dette. 
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Dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Ronny Borge: 

 Innkalling. Rådmann og formannskapssekretær svarte. Sammenslått dokument av 
innkallingen lå ikke ute på kommunens hjemmeside, men enkeltsakene skulle ligge 
der. Sammenslått dokument av innkallingen ble lagt ut på hjemmesiden mandag uten 
saken unntatt offentlighet. Skal rette dette opp ved senere innkallinger. Skal sjekke 
hvorfor siden Møteplan alle utvalg på hjemmesiden ikke kom opp på ipad.  

 Mobiltelefonfri skole. Kommunalsjef svarte. Mobilbruk ligger i hver skoles 
ordensreglement. Vestmyra skole har gjort et slikt vedtak. Valnesfjord skole har ikke 
gjort dette. Leder av oppvekst- og kulturutvalget og ordfører mener det bør være en 
felles policy for alle skolene. Utvalgsleder ser videre på dette. 

 

Orientering - Budsjett 2018 ved rådmann og kommunalsjefer. 

Orienteringer: 
Etter innspill fra Ronny Borge vil ordfører se til at formannskapet får omvisning i Valnesfjord 
skole før sommeren. 
Kommunalsjef orienterte om småleiligheter og tilvisningsavtaler. 

Ordfører orienterte på slutten av møtet om saker unntatt offentlighet. Møtet ble enstemmig 
lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 femte ledd. 

Sak 17/18 ble enstemmig lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 femte ledd. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 31.01.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Godkjenning av møtebok  

002/18 Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på 
Rødås 

 

003/18 Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid 
vedrørende lønnssamarbeid 

 

004/18 Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018  

005/18 Rekruttering av rådmann Fauske kommune  

006/18 Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og 
budsjett 2018 

 

007/18 Boligsosial handlingsplan  

008/18 Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - 
rehabiliteringskonferanse 

 

009/18 Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg  

010/18 Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av 
Sykehusveien 11 

 

011/18 Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 
22 og 9 mm ved Fauske idrettshall 

 

012/18 Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser  

013/18 Revidering av delegeringsreglementet  

014/18 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017  

015/18 Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda 
Salemonsen 

 

016/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad  

017/18 Mandat tilknyttet forhandlinger - Unntatt offentlighet med 
hjemmel i offentlighetslovens, § 13, jfr. forvaltningslovens § 
13 

Unntatt 
offentlighet 

018/18 Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske 
samfunnshus 

 

 
 
  



Side 4 
 

001/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen kan ikke gi en tilbakemelding ang. leiebiler i dette møtet. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
 
 
002/18: Avtale med Sørfold kommune vedrørende elever bosatt på Rødås  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om oppsigelse av avtalen 
fra 01.08.2019.  
 
Alle elever overføres til sin nærskole i hjemkommunen Fauske fra samme dato.  
 
Det innvilges ikke nye søknader knyttet til skoleplass i Sørfold kommunen i perioden 
fram til oppsigelse av avtalen.  
 
Allerede vedtatte besparelse for 2018 på kr 400 000,- tas inn gjennom midlertidig 
reduksjon av 0,5 årsverk i skole.  
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Fauske kommune går i forhandlinger med Sørfold kommune om å videreføre avtalen knyttet til 
skoleplass for elever bosatt på Rødås. Avtalen skal innebære også de elever som skal begynne 
på skole. Inndekning av utgifter knyttet til avtalen tas med i økonomimelding 1 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
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FL's forslag ble vedtatt med 7 (4FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme avgitt for AP's forslag. 

 
FOR- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3. 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1 - 2018. 

 
 
 
003/18: Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende 
lønnssamarbeid 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 
 

 
Partssammensatt utvalg 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Personalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstillig ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 003/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 

 
 
 
004/18: Ny hovedtariffavtale og sentralt lønnsoppgjør 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens hovedtariffoppgjør. 

 
 
 
005/18: Rekruttering av rådmann Fauske kommune 
 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Det nedsettes et lokalt arbeidsutvalg i forbindelse å bistå i prosess med tilsetting av ny 
rådmann.  

Arbeidsutvalg skal bestå av:  
Ordfører 
Varaordfører 
Nils-Christian Steinbakk 
Ronny Borge 
Ottar Skjellhaug 
Fellestillitsvalgte fra LOK og UNIO  

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 005/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det nedsettes et lokalt arbeidsutvalg i forbindelse å bistå i prosess med tilsetting av ny 
rådmann.  

Arbeidsutvalg skal bestå av:  
Ordfører 
Varaordfører 
Nils-Christian Steinbakk 
Ronny Borge 
Ottar Skjellhaug 
Fellestillitsvalgte fra LOK og UNIO  
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006/18: Ny E6 – Ny By prosjektet – Organisering, milepælsplan og budsjett 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik presentert 

i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Prosjektleder orienterte om arbeidet. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune vedtar at prosjektet organiseres slik presentert i saksutredningen. 
2. Fauske kommune vedtar milepælsplan og budsjett for inneværende år, slik 

presentert i saksutredningen.  
3. Fauske kommune vedtar at arbeidsgruppen opprettet for sentrumsutvikling i plan- og 

utviklingsutvalgs vedtak 41/16 avvikles og erstattes med beskrevne arbeidsgrupper. 

 
 
 
007/18: Boligsosial handlingsplan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. 
år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når 
boligpolitisk plan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan 
inngå som en del av den planen 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

 
 
 
008/18: Søknad om støtte Valnesfjord Helsesportssenter - rehabiliteringskonferanse 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 30.000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til 
gjennomføring av rehabiliteringskonferanse med tema UTErehabilitering. 
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 008/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden innvilges med kr 30.000 i støtte fra Fauske kommunes næringsfond til 
gjennomføring av rehabiliteringskonferanse med tema UTErehabilitering. 
 
Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
 
Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 
november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 
000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte 
foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den 
samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.  

 
 
 
009/18: Montering av ventilasjon, oppgradering av elektrisk anlegg 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen kan ikke, med bakgrunn i den økonomiske situasjon Fauske kommune 
befinner seg i, anbefale videre låneopptak for å finansiere dette prosjektet på 
nåværende tidspunkt. Med bakgrunn i det fysiske arbeidsmiljøet ved bygget er det 
sannsynlig at Fauske gamle rådhus må fraflyttes og inngå på det eksterne leiemarked 
i hovedsak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
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Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

FL's forslag ble vedtatt med 5 (4FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer avgitt for rådmannens forslag 
til innstilling, 

 
FOR- 009/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar oppgradering av Fauske Rådhus etter vedlagte kostnadskalkyle. 

Prosjektet finansieres gjennom eget låneopptak. 

 
 
 
010/18: Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av Sykehusveien 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar alternativ 1 som beste valg på arealløsning for 
Rus/psykisk helsetjeneste. Prosjektet finansiere gjennom eget låneopptak på 
18,8 mill  

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale med Sanitetsforeningen om kjøp av 
Sykehusveien 11. 

3. Rådmann gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart 
rehabilitering av Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11. 

4. Leieavtalene for Diplomgården og Postveien 3 sies opp og avsluttes når de nye 
lokalene er klare for å tas i bruk  

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
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Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
 
 
011/18: Vurdering oppføring av ny innendørs skytebane for kaliber 22 og 9 mm ved 
Fauske idrettshall 
 
Rådmannens forslag til innstilling (i prioritets rekkefølge): 
 

1. Rådmannen innstiller på å utbetale Valnesfjord skytterlag en kompensasjon som 
innfrielse av eksisterende kontrakt, slik at Valnesfjord skytterlag selv kan finne 
egnede løsninger for sitt virke med treningsfasiliteter. De vil da selv kunne føre 
opp egnet anlegg i egen regi. Planlagt etableringssted ved Fauske idrettshall i 
dette prosjekt bortfaller som aktuell tomt. 

2. Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt 
idrettsanlegg, der leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov 
innmeldt av aktuelle registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske 
kommune eier og drifter hallen som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet 
finansieres med eget låneopptak. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo tillegg pkt. 2: 
Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig forkastet. 
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 samt FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 011/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune fører opp innendørs skytebane som et kommunalt idrettsanlegg, der 
leieforhold reguleres i fordeling av treningstimer etter behov innmeldt av aktuelle 
registrerte og godkjente aktører innen skytesport. Fauske kommune eier og drifter hallen 
som kommunalt idrettsanlegg. Prosjektet finansieres med eget låneopptak. 

Det bes om at rådmannen utreder kostnadene for innendørs skytebane, lengde 25 m. 

 
 
 
012/18: Prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler 
kommunestyret Coop Mega Fauske 1 prikk. 
 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 012/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i alkoholforskriften § 3.3 jr. alkoholforskriften § 10-3 tildeler 
kommunestyret Coop Mega Fauske 1 prikk. 
Vedtaket fattes med begrunnelse i salgs-/skjenkekontroll av 24.11.17. 

 
 
 
013/18: Revidering av delegeringsreglementet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører forslo følgende tillegg: 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning etter 
alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

Rådmannens forslag til innstilling samt ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 013/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger 
i saksutredningen. 
 
Det bes om at rådmannen til kommunestyrets behandling ser på om prikkbelastning 
etter alkolholforskriften kan delegeres rådmannen. 

 
 
 
014/18: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 12.10.2017 avslås. 
Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 

 
2. Søknad om økonomisk støtte fra Internasjonal barnehjelp Norge datert 20.12.2017 

avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
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Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Til Jusshjelpa i Nord-Norge bevilges støtte med kr. 1.500,- for 2018 som dekkes over 
formannskapets konto. 

Rådmannens forslag til vedtak med R's endringsforslag ble vedtatt med 7 (4FL, 2H, 1R) mot 1 
(1AP) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
FOR- 014/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Til Jusshjelpa i Nord-Norge bevilges støtte med kr. 1.500,- for 2018 som dekkes over 
formannskapets konto. 

2. Søknad om økonomisk støtte fra Internasjonal barnehjelp Norge datert 20.12.2017 
avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
 
 
015/18: Søknad om fritak fra verv i omstillingsutvalget - Linda Salemonsen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Linda Wangen 
Salemonsen 

 Linda Salemonsen fratrådte som inhabil. 

 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· Per-Gunnar Skotåm 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Omstillingsutvalget legges ned. 

H's forslag ble forkastet ble forkastet med 4 (3FL, 1R) mot 3 (1AP, 2H) stemmer. 
Rådmannens forslag 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 6 (3FL, 2H, 1R) mot 1 (1AP) stemme. 

 



Side 13 
 

FOR- 015/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Linda Salemonsen innvilges med hjemmel i kommuneloven § 15 andre ledd fritak fra sitt 
verv i omstillingsutvalget for resten av valgperioden. 
 
Som ny leder i omstillingsutvalget velges: 

· Per-Gunnar Skotåm 

 
 
 
016/18: Søknad om permisjon fra politiske verv - Maria Dønnestad 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Maria Dønnestad innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra 
sine verv i Fauske kommune.  

 
2. Varamedlemmer i kommunestyret for SV rykker opp en plass. 

 
3. Som nytt 4. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 

14.2, følgende opp: 
· Ørjan Olsen, Sisikveien 19D, 8207 Fauske 

 
4. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kontrollutvalget: 

· …………………………….. 

 
5. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i kommunalt råd for 
likestilling av funksjonshemmede: 

· …………………………….. 

6. Som ny representant i Salten Frluftsråd velges: 
· …………………………….. 

7. Som ny representant for Fauske kommune i stiftelsen Norland Nasjonalparksenter 
velges: 

· …………………………….. 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 016/18 Vedtak: 
Vedtak: 



Side 14 
 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 
 
 
 
 
 
018/18: Avklaringer vedrørende oppgradering av Fauske samfunnshus 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 018/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Rådmannen innstiller på å utsette oppstart av oppgraderingen av Fauske samfunnshus 
til tomtespørsmål er avklart og Fauske kommune har fått en endelig avtale med 
grunneier, enten i form av videre feste eller kjøp av tomt. For å ha en penere fasade til 
Gata 18 (hvis prosjektet ikke er ferdigstilt til festivalen), kan det kjøpes inn en dekkduk 
med samme utseende som eksisterende fasade, alternativt male fasaden som et 
avbøtende tiltak. 
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Fra: Postmottak 
Sendt: 2. februar 2018 15:03 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: VS: Økonomisk støtte til Humanistisk konfirmasjon 
 
 
 

Fra: Bente Sæter [mailto:bente.saeter@human.no]  
Sendt: tirsdag 30. januar 2018 10.51 
Til: Postmottak <postmottak@fauske.kommune.no> 
Emne: Økonomisk støtte til Humanistisk konfirmasjon 
 

Til Fauske kommune ved politisk sekretariat 
 
 
På vegne av Human-Etisk Forbund, Salten lokallag, vil jeg takke for at Formannskapet 
har innvilget kr. 7.400,- til Humanistisk konfirmasjon i Indre Salten for årene 2017 og 
2018. 
 
Jeg vil samtidig inderlig beklage at takken kommer sent; det har vært en travel høst på 
fylkeskontoret. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Bente Halvorsen Sæter 
Organisasjonssekretær 
Human-Etisk Forbund, Nordland fylkeslag 

E-post: bente.saeter@human.no 
  
Besøksadresse: Storgata 27, 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 577, 8001 Bodø 
Telefon: +47 755 29 700 
Nettsider: http://www.human.no/Fylkes-og-lokallag/Nordland/ 
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Sak nr.   Dato 
021/18 Formannskap 13.03.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Etablering av nytt "Teknisk/Blålysbygg" for Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen starter prosjektering, igangsetter og bygger nytt teknisk/Blålysbygg på valgte 
kommunale tomt. Prosjektet prosjekteres og utføres som en Totalentreprise NS 8407.  
 
Finansieringsplan: 
 
Prosjektet finansieres som følger 
 
Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 
 
Låneopptak: Prosjekt 

 
75 524 036 

 
Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50)* 118 958 963  
Eksklusive mva 
 

* Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet 
at det kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning 
for grunn/fundament på 9,3 mkr. I prosjektkostnad er det satt av midler til forventede tilleggs- og 
lønns-/prisjustering på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan 
settes lik Prosjektkostnaden (P50) eksklusive mva. 
   
**SUM inntekter 
tomtesalg 

 
27 650 000 
 

  

**Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til 
å finansiere renter/avdrag eller å redusere låneopptak for prosjektet.  

 
Vedlegg: 
05.03.2018 A.45.02 Fasade Nord og Vest 1375228 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Arealer nybygg 1375229 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Gebyrer selvkost VA 1375230 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kart enheter 1375231 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kontantstrøm 1 1375232 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Kontantstrøm 2 1375233 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - LCC Desentralisert modell 1375234 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - LCC Nybygg sentralisert modell 1375235 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Organisasjonskart 1375236 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Rapport Trafikkanalyse Terminalveien øst 1375237 



05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg - Tilstandsgrad eksisterende 
bygningsmasse_mars 2018 

1375238 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg Fauske - Felles brukergruppe medvirkning 
sign 

1375239 

05.03.2018 Teknisk driftsbygg og blålysbygg Fauske - Preliminær 
fremdriftsplan_Saksfremlegg_010318 

1375240 

05.03.2018 A.10.01 Situasjonsplan 1375241 

05.03.2018 A.20.01 Plan 1. Etasje 1375242 

05.03.2018 A.20.02 Plan 2. Etasje 1375243 

05.03.2018 A.20.08 1. etasje med arealer pr. avdeling 1375244 

05.03.2018 A.20.09 2. etasje med arealer pr. avdeling 1375245 

05.03.2018 A.40.01 Snitt A og B 1375246 

05.03.2018 A.45.01 Fasade Sør og Øst 1375247 

06.03.2018 Saksunderlag og analyser Teknisk driftsbygg og blålysbygg _ 05 03 18 1375321 
 
Sammendrag: 
Teknisk driftsbygg/Blålysbygg, har vært gjenstand for et betydelig arbeide med utredninger og analyser 
både med hensyn på økonomi, samt de synergier som ligger i samlokalisering i ett og samme bygg. 
Saken var først tatt opp i 2015 og vedtatt, ny sak var oppe til behandling i juni 2016. Saken ble da 
vedtatt på nytt og arbeidet gikk over fra skisseprosjekt til å bli et forprosjekt. 
Forprosjektet har tatt en detaljert gjennomgang med alle brukere og etater som er ment inn i et nytt 
bygg, samt ivaretar de funksjoner som er sett opp mot dagens krav og forskrifter. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det er gjennomført et grundig og godt arbeid med å få verifisert brukerareal samt ført gode og  store 
medvirkningsprosesser.  
Prosjektet har valgt å endre geografisk plassering av teknisk driftsbygg og blålysbygg. Etter 
tomtevurdering i samspill med offentlige etater, brukergruppene og administrasjonen har man valgt en 
av kommunens egne tomter ved Terminalveien øst på Krokdalsmyra. 
Det forutsettes at ny områderegulering av Terminalveien øst blir vedtatt. Saken har ikke blitt lagt fram i 
planutvalget på bakgrunn av pågående høringsfrister, men ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra 
Fylkesmannen og Statens vegvesen er det ingen innsigelser vedrørende høringssak – revidert forslag 
områdeplan Terminalveien øst.   
 
 
Økonomi 
 

Prosjektkostnad (P50) 118 958 963 Eksklusive mva  
Herav forventede tillegg og 
lønns-/prisjustering 

14 420 085 Eksklusive mva 

Herav ekstra avsetninger til 
grunn/fundament 

9 293 400 Eksklusive mva 

  
Ny kalkulering av prosjektet viser en reduksjon fra 131 Mkr eksklusive mva (2014 kroner) til 119 Mkr. 
Bakgrunnen er i hovedsak knyttet til å bygge på egen tomt med forenklet infrastruktur, samt reduksjon 
av det totale arealbehovet.  
  
Da Fauske kommune er inne i en strategisk fase med flere rasjonaliseringsprosjekter har vi lagt frem et 
nedbetalingsscenario hvor man gjennom de 16 første årene kan drive investeringen kostnadsfritt. 
Det er også utarbeidet tidligere en bedriftsøkonomisk analyse hvor det ble bestilt en gjennomgang av de 



økonomiske effektene ved å samle alle kommunens tekniske etater og «blålysetater» i et felles 
driftsbygg. Alternativene som ble utredet var å beholde dagens løsninger, og nytt felles driftsbygg. 
Analysen la til grunn en rekke vurderingsfaktorer, hvorav samtlige konkluderte med positive effekter for 
et nytt felles driftsbygg og blålysbygg. Å beholde dagens løsninger konkluderte da med utelukkende 
negative effekter. 
Med bakgrunn i «Plan for strategisk arealforvaltning», prosjektgruppens arbeid, og den 
bedriftsøkonomiske analysen, la rådmannen frem en sak med innstilling for formannskapet og 
kommunestyret juni 2016. 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 
«VEDTAK: 

· Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet 
inntil 131 mill. 2014 kroner, inklusive tomte- og prosjekteringskostnader.  

· Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 
egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

· Sørfold og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles 
«blålysbygg». Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet mellom de 
nevnte kommuner.» 

 
 
 
 
Interkommunalt legevaktsamarbeid Fauske, Saltdal og Sørfold 
 
Forhandlingene mellom de tre deltakerkommunene er avsluttet og har som mål å ha på plass et 
interkommunalt legevaktsamarbeid innen 1.mai 2018. 
Saltdal kommunestyre og Sørfold kommunestyre har politisk vedtatt ett samarbeid, det skal også 
politisk behandles i Fauske kommune. Fauske kommune blir da vertskommune. 
 
Interkommunalt samarbeid brann 
 
Dagens situasjon med hensyn på brann er at både feier- og brannstyrken er samlet på Fauske, og 
plassert sammen på brannstasjonen. Det er i dag et utstrakt samarbeid på feiertjenesten på flere av de 
omkringliggende kommunene, blant annet Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Steigen for å nevne noen. Det 
bør ses på om fordelingen av kostnader med å være vertskommune er riktig fordelt, dette har ikke vært 
mulig å få konkretisert videre i denne saken. 
Det har også vært diskutert en videre etablering av av en større enhet i indre Salten der også 
nærliggende kommuner har sin brannstasjon. Dette må løftes videre til eierkommunene hvorvidt en slik 
ordning skal etableres, og i dette ligger det da en mulighet for kasernering av brannmannskap. 
Prosjektet har tatt hensyn til at dette kan skje i fremtiden ved at det er utvidelsesmuligheter. 
 
Samlokalisering Politi 
 
Det er rettet forespørsel på et tidligere tidspunkt til Politiet om det var interessant å samlokaliseres med 
de andre «blålys» etater. Tilbakemeldingen har vært at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, da 
Politiets leieavtale der de er i dag ennå har mange års varighet før utløp. 
Prosjektet har likevel tatt med i betraktningen at en slik mulig utvidelse kan skje. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 



 
Fauske kommune har over år hatt behov for regulering av egne definerte områder for utvikling og 
klargjøring både til industri og forretningsformål. Det er ingen tvil om at Fauske kommune står overfor 
en meget viktig strategisk periode for å kunne videreutvikle kommunen, herav nevnes spennende 
prosjekt som «Ny by – ny E6» som er i startgropa. På samme tid jobbes det nå for å se utviklingen av 
infrastruktur i forhold til både næringsutvikling, men også i form av byromstenking og fortetting. 
Fauskes strategiske plassering i forhold til infrastruktur, er viktig sett i forhold til å kunne posisjonere seg 
i regionen for øvrig. 
 
Fauske by har en unik bystruktur, og med sin orientering mot havet vil det levnes liten tvil om at i det 
kommende tiår vil det skje en urbanisering i samfunnet som krever en tilpasset arealdelplan for å 
imøtekomme utviklingen.  
Fauske har en geografisk plassering og en strandpromenade som innbyr til bypuls i ypperste klasse. 
Avhending av eiendommene i Sjøgata 52/54 vil være en betydelig bidragsyter for prosjektet «Ny E6 - Ny 
by». 
Utfordringer med at tungtransport i dag loses gjennom sentrum, brøyteutstyr/biler/maskiner har tilhold 
i sentrum, samt at utrykning av brannstyrken også skjer i kjernen av Fauske, bidrar til at man har et 
større risikobilde i form av ulykker knyttet til dette. Det å få plassert disse mer strategisk riktig er et 
viktig mål for sikkerhet, og også videre utvikling av de mest attraktive områdene i bykjernen for utvikling 
av handel, næring og fortetting. 
 
 
 
Valg av entrepriseform 
 
Ved valg av entrepriseform må en ta i betraktning hvilken kunnskap og kompetanse byggherren innehar, 
og hvilke administrative ressurser som er tilgjengelig. Dette gjelder både i prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen. Med påvirkningsmulighet og ansvar følger også risiko. Det er derfor vurdert 
hvilken risiko byggherren ønsker å ta på seg opp mot grad av påvirkningsmulighet. I risiko ligger både en 
mulig gevinst, og også en mulig nedside med tanke på endringsarbeider og fremdrift.  
Administrasjonen har, basert på egne erfaringer på Vestmyra skole og Valnesfjord skole, vurdert at en 
NS 8407 – Totalentreprise, vil være hensiktsmessig entrepriseform på bakgrunn av denne type og 
størrelse på bygg og for å minimere økonomisk risiko for Fauske kommune. For å ivareta nødvendige 
behov av bygningsmessige detaljer og teknisk infrastruktur bør et «beskrevet» romfunksjonsprogram fra 
brukerne ligge til grunn.  
 
Forenklet alternativanalyse: 
 
Vi har gjort en enkel simulering av aktuelle scenarier om man skulle velge en desentralisert modell ut fra 
dagens situasjon.  
 
Alternativ 0 – Desentralisert modell 
 
En direkte oppgradering av dagens bygningsmasse er ikke et alternativ. Dagens arealer tilfredsstiller ikke 
nødvendige minimum arealbehov og funksjoner sett i lys av lov- og forskriftskrav, noe som igjen vil 
utløse behov for tilbygg. 
 
Alternativ 1.0 – Desentralisert modell 
 
En oppgradering av dagens bygningsmasse vil i realiteten bety å rive eksisterende og bygge nytt i 
henhold til nødvendig arealbehov. Vi benytter sentralisert modell som referanse og dette vil medføre et 
økt arealbehov på bakgrunn av at en desentralisering ikke får samlokaliseringsgevinsten av fellesarealer. 



En slik modell vil også medføre behov for midlertidige lokaler i utførelsesfasen. Økte arealer vil igjen øke 
FDV kostnadene, samt man oppnår ikke samme driftsoptimalisering.  
 
Alternativ 2.0 – Sentralisert modell 
 
Foreslått alternativ for teknisk driftsbygg og blålysbygg, samlokalisert modell. En slik modell vil eliminere 
behov for midlertidige lokaler da man kan flytte direkte fra eksisterende bygg og inn i nytt. Man oppnår 
en samlokaliseringsgevinst i form av fordeling av fellesarealer. Man oppnår en markant 
driftsoptimalisering med et stort potensiale for FDV gevinster. 
 
Forenklet alternativanalyse mellom Alt 1.0 og Alt 2.0: 
  

1.0 Desentralisert modell INKL mva 
01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 170 910 068  
FDVU 66 Mkr 

  
· Arealer 4101 BTA bygg (økt arealbehov for bortfall av samlokaliseringsgevinst) 
· Avhending tilgjengelige kommunale tomter 6, 27 mkr (Krokdalsmyra (300/m2)) 
· Leie av midlertidige lokaler i byggeperioden 1,5 mkr (moderat leie for 1 år lagt inn) 
· FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale (renhold og drift justert med en 

rasjonaliseringsfaktor på 2 som er moderat) 
 
  

2.0 Sentralisert modell INKL mva 
 
01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 

 
144 402 845  

FDVU 49 Mkr 
  

· Arealer: 3692 BTA bygg 
· Avhending tilgjengelige kommunale tomter: 27,65 mkr 
· FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale 

 
 
Beregningen viser helt tydelig at en desentralisert modell vil være langt mer kostnadsdrivende enn en 
sentralisert modell. Det er i hovedsak huskostnadene som er prisdrivende på bakgrunn av arealene. 
Man har vært relativt moderate i beregningene og en fullskala analyse vil trolig gi ytterligere utslag i 
kostnadene i favør sentralisert modell. For årlig kostnad henvises det til eget dokument «Teknisk 
driftsbygg og blålysbygg – kontantstrøm 2» 
  
Videre er tilstandsgraden av dagens bygningsmasse i en kritisk fase hvor FDV kostnader vil øke markant i 
tiden som kommer. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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AREALBEREGNING NYTT FELLES BYGG, ALT-1

Brann Ambulanse Legevakt Sivilforsvaret FK-VVA FK-Vedl.hold FK-Drift FK-P&I FK-Renhold TOT EID LEID

Eierforhold E E E E E E E E E 100 % 0 %

BTA: Adm/gard/Felles 222,3 246,3 378,8 49,4 363,8 13,0 1343 1343

BTA: Gar varm 330,6 146,2 37,5 681,2 18,3 1306 1306

BTA: Gar halvklimatisk 175,7 187,5 59 685 685

BTA: Gar kald 357,5 358 358

BTA: TOT BYGG 728,6 392,5 416,3 236,9 1461,5 31,3 3691 3691 0

Leietakerandel 20 % 11 % 11 % 6 % 40 % 1 % 100 %

UMA: UTEAREALER 1543 482 269 241 3550 6327 6327 0

69,0

92,6

424,0

241

262,4

11 %



Gebyrer selvkost VA (38 637 192 beregningsgrunnlag)

1. Gebyr uten blålysbygg 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vann Årsgebyr 3 193,00 3 759,00 3 832,00 3 766,00 3 821,00 3 767,00 3 739,00
Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 635,00 2 872,00 2 898,00 2 944,00 2 991,00 3 025,00
SUM 5 967,00 6 394,00 6 704,00 6 664,00 6 765,00 6 758,00 6 764,00

3. Gebyr med blålysbygg, uten 
husleie

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vann Årsgebyr 3 193,00 3 824,00 3 928,00 3 857,00 3 910,00 3 853,00 3 818,00
Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 719,00 2 991,00 3 015,00 3 058,00 3 101,00 3 125,00
SUM 5 967,00 6 543,00 6 919,00 6 872,00 6 968,00 6 954,00 6 943,00

Tillegg årsgebyr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0,00 149,00 215,00 208,00 203,00 196,00 179,00

Beregning foretatt pr 28.02.2018 av EnviDan Momentum AS. Antatt halvårseffekt i 2019 og full effekt i 2020.

Gebyrene kan variere avhengig av areal bolig eller om det er basert på vannmåler.
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Netto investeringskostnad 75 524 036 Eksklusive mva

KONTANTSTRØM EKSKLUSIVE MVA - FRI LÅNEKOST I 16 ÅR

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Renter (Lån1) 0 0 0 1 491 770 1 450 946 1 410 122 1 369 298 1 328 475 1 609 563 1 558 534 1 507 504 1 456 474 1 405 444 1 354 415 1 303 385 1 252 355 1 201 325 1 150 296 1 099 266 1 048 236

Avdrag (Lån 1) 0 0 0 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

Lånekostnad (Lån 1) 0 0 0 3 532 960 3 492 136 3 451 312 3 410 488 3 369 665 3 650 753 3 599 724 3 548 694 3 497 664 3 446 634 3 395 605 3 344 575 3 293 545 3 242 515 3 191 486 3 140 456 3 089 426

Restgjeld (Lån1) 75 524 036 73 482 846 71 441 656 69 400 466 67 359 276 65 318 086 63 276 896 61 235 706 59 194 516 57 153 326 55 112 136 53 070 946 51 029 756 48 988 566 46 947 376 44 906 186 42 864 996 40 823 806

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominell rente 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto avkastning 27,65 mill (3%, ex inflasjon) 829 500 721 785 666 489 610 746 554 542 487 906 420 788 353 171 285 042 216 384 147 181 77 415 7 071 0 0

Netto kostnad per år 0 0 0 1 761 812 1 828 703 1 843 175 1 858 094 1 873 475 2 221 199 2 237 288 2 253 875 2 270 974 2 288 602 2 306 776 2 325 512 2 344 826 2 300 867 2 249 838 2 198 808 2 147 778

Salg eiendommer (27,65 mill) 27 650 000 25 888 188 24 059 485 22 216 310 20 358 216 18 484 742 16 263 543 14 026 254 11 772 380 9 501 406 7 212 804 4 906 028 2 580 517 235 690

Antall år med fri renter og avdrag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

Renter (Lån1) 997 206 946 177 895 147 1 012 941 951 705 890 469 829 234 767 998 706 762 645 526 584 291 523 055 461 819 400 584 339 348 278 112 216 876 155 641 94 405 33 169

Avdrag (Lån 1) 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

Lånekostnad (Lån 1) 3 038 396 2 987 367 2 936 337 3 054 131 2 992 895 2 931 659 2 870 424 2 809 188 2 747 952 2 686 716 2 625 481 2 564 245 2 503 009 2 441 774 2 380 538 2 319 302 2 258 066 2 196 831 2 135 595 2 074 359

Restgjeld (Lån1) 38 782 616 36 741 426 34 700 236 32 659 046 30 617 856 28 576 666 26 535 476 24 494 286 22 453 096 20 411 906 18 370 716 16 329 526 14 288 336 12 247 146 10 205 956 8 164 766 6 123 576 4 082 386 2 041 196 6

Renter (Lån2) 1 638 708 1 597 265 1 555 823 1 514 380 1 431 495 1 390 052 1 348 610 1 307 167 1 265 725 1 224 282

Avdrag (Lån 2) 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419

Lånekostnad (Lån 2) 3 020 127 2 978 684 2 937 242 2 895 799 2 812 914 2 771 471 2 730 029 2 688 586 2 647 144 2 605 701

Restgjeld (Lån2) 53 875 324 52 493 905 51 112 486 49 731 067 48 349 648 46 968 229 45 586 810 44 205 391 42 823 972 41 442 553

Nominell rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto avkastning 27,65 mill (3%, ex inflasjon)

Netto kostnad per år 2 096 748 2 045 719 1 994 689 2 112 483 2 051 247 1 990 011 1 928 776 1 867 540 1 806 304 1 745 068 4 703 960 4 601 281 4 498 603 4 395 925 4 251 804 4 149 125 4 046 447 3 943 769 3 841 091 3 738 412

Oppgradering

Prosjektet har i dag gjort et låneopptak på kr 6 mill som løper til nytt behov for nytt låneopptak utløses.

I byggeperioden legger vi til grunn byggelånsrente som ligger i prosjektkostnad og avdragsfritt.

Oppgradering er lagt til 28 år basert på dagens praksis i Fauske kommune. I LCC analysen er det lagt inn oppgradering etter 20 år som bør være et mål. Det bør settes av årlige midler til fremtidig vedlikehold.

Tallene er ikke inflasjonsjusterte i denne oversikten





Netto investeringskostnad 47 874 036 Eksklusive mva

KONTANTSTRØM EKSKLUSIVE MVA - SALGSINNTEKTER EIENDOM TIL FRATREKK PÅ INVESTERINGSKOSTNAD
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Renter (Lån1) 0 0 0 945 620 919 742 893 864 867 986 842 109 1 020 288 987 941 955 594 923 246 890 899 858 552 826 205 793 857 761 510 729 163 696 815 664 468

Avdrag (Lån 1) 0 0 0 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

Lånekostnad (Lån 1) 0 0 0 2 239 513 2 213 635 2 187 757 2 161 879 2 136 002 2 314 181 2 281 834 2 249 487 2 217 139 2 184 792 2 152 445 2 120 098 2 087 750 2 055 403 2 023 056 1 990 708 1 958 361

Restgjeld (Lån1) 47 874 036 46 580 143 45 286 250 43 992 357 42 698 464 41 404 571 40 110 678 38 816 785 37 522 892 36 228 999 34 935 106 33 641 213 32 347 320 31 053 427 29 759 534 28 465 641 27 171 748 25 877 855

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominell rente 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto kostnad per år 1 297 865 1 271 987 1 246 109 1 220 231 1 194 354 1 372 533 1 340 186 1 307 839 1 275 491 1 243 144 1 210 797 1 178 450 1 146 102 1 113 755 1 081 408 1 049 060 1 016 713

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

Renter (Lån1) 632 121 599 773 567 426 642 094 603 278 564 461 525 644 486 827 448 010 409 194 370 377 331 560 292 743 253 926 215 110 176 293 137 476 98 659 59 843 21 026

Avdrag (Lån 1) 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

Lånekostnad (Lån 1) 1 926 014 1 893 666 1 861 319 1 935 987 1 897 171 1 858 354 1 819 537 1 780 720 1 741 903 1 703 087 1 664 270 1 625 453 1 586 636 1 547 819 1 509 003 1 470 186 1 431 369 1 392 552 1 353 736 1 314 919

Restgjeld (Lån1) 24 583 962 23 290 069 21 996 176 20 702 283 19 408 390 18 114 497 16 820 604 15 526 711 14 232 818 12 938 925 11 645 032 10 351 139 9 057 246 7 763 353 6 469 460 5 175 567 3 881 674 2 587 781 1 293 888 -5

Renter (Lån2) 1 638 708 1 597 265 1 555 823 1 514 380 1 431 495 1 390 052 1 348 610 1 307 167 1 265 725 1 224 282

Avdrag (Lån 2) 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419

Lånekostnad (Lån 2) 3 020 127 2 978 684 2 937 242 2 895 799 2 812 914 2 771 471 2 730 029 2 688 586 2 647 144 2 605 701

Restgjeld (Lån2) 53 875 324 52 493 905 51 112 486 49 731 067 48 349 648 46 968 229 45 586 810 44 205 391 42 823 972 41 442 553

Nominell rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto kostnad per år 984 366 952 018 919 671 994 339 955 523 916 706 877 889 839 072 800 255 761 439 3 742 749 3 662 489 3 582 230 3 501 970 3 380 269 3 300 009 3 219 750 3 139 490 3 059 232 2 978 972

Oppgradering

Prosjektet har i dag gjort et låneopptak på kr 6 mill som løper til nytt behov for nytt låneopptak utløses.
I byggeperioden legger vi til grunn byggelånsrente som ligger i prosjektkostnad og avdragsfritt.

Oppgradering er lagt til 28 år basert på dagens praksis i Fauske kommune. I LCC analysen er det lagt inn oppgradering etter 20 år som bør være et mål. Det bør settes av årlige midler til fremtidig vedlikehold.

Tallene er ikke inflasjonsjusterte i denne oversikten





Prosjektnavn:

Dato:

Kalkylen basert på:

Fremdrift Mnd

Kr. Kr./m2 BTA Kr. Kr./m2 BTA Kalkyletidspunkt feb.18

Adm/gard/felles - 1817m² 63 595 000               35 000                  -                         Ferdig forprosjekt jul.18

Garasje varm - 1926m² 28 890 000               15 000                  -                         Byggestart okt.18

Garasje kald - 358m² 3 580 000                 10 000                  -                         Overlevering bygg jun.20

-                                                                                                               -                             -                         -                         

-                                                                                                               -                             -                         -                         Areal m2 BTA / m2

-                                                                                                               -                             -                         -                         Nybygg 4 101                

Sum 01-06 Huskostnad 96 065 000               23 425                  -                    -                         Rehabilitert bygg -                    

07 - Utendørs 6 327 000                 1 543                    -                         Annet -                    

Sum 01-07 Entreprisekost 102 392 000             24 968                  -                         Sum m2 BTA tiltaket 4 101                

08 - Generelle kostnader -                             -                         -                         Rives -                    

Sum 01-08 Byggekostnad 102 392 000             24 968                  -                         Utomhus 6 327                

Ekstra kost fundamentering og grunn 6 811 000                 1 661                    -                         

Ekstra kost grunn utearealer 3 163 500                 771                        -                         Byggningsmessige arbeider - 2 siffer NOK eks mva

Infrastruktur 5 481 481                 1 337                    -                         21 Grunn og fundamenter -                    

- -                             -                         -                         22 Bæresystemer -                    

- -                             -                         -                         23 Yttervegg -                    

09 - Spesielle kostnader 15 455 981               3 769                    -                         24 Innervegger -                    

10 - Mva 25 % -                             -                         29 461 995            7 184                    25 Dekker -                    

Lønns- og prisstigning 4 596 071                         1 121                    5 745 089              1 401                    26 Yttertak -                    

01 -10 Basiskost ekslusiv byggelånsrente 122 444 052             29 857                  153 055 065    37 321                  27 Fast inventar -                    

Byggelånsrente 2 266 218                         553                        2 266 218              553                        28 Trapper og balkonger m.m. -                    

01 -10 Basiskost inkl. byggelånsrente 124 710 271             30 410                  155 321 284    37 874                  Div. bygningskropp -                    

11 - Forventede tillegg 10 % 12 471 027               3 041                    15 588 784      3 801                    Riving -                    

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 137 181 298             33 451                  170 910 068    41 675                  Sum -                    

12 - Usikkerhetsavsetning 10 % 13 718 130               3 345                    17 147 662      4 181                    

01 - 12 Kostnadsramme (P85) 150 899 427             36 796                  188 057 730    45 857                  Dekomponering %

Kommentarer: Byggningskropp 50 %

Innvendige byggningselementer 20 %

Tekniske instalasjoner 30 %

Sum 100 %

Levetidsvurdering År

Byggningskropp 60

Innvendige byggningselementer 20

Tekniske instalasjoner 20

Vektet levetid 40

Kommentar%Prosjektnedbrytningsstruktur

1.0 Desentralisert modell

20.02.2018

Norsk prisbok

Eksklusiv mva. Inklusiv mva.

34617 844 

79547 387 

33144 745 

- - - - -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Likviditetsprofil P50 - MNOK inkl mva



Prosjektnavn:

Dato:

Kalkylen basert på:

Fremdrift Mnd

Kr. Kr./m2 BTA Kr. Kr./m2 BTA Kalkyletidspunkt feb.18

Adm/gard/felles - 1317m² 47 005 000               35 000                  -                         Ferdig forprosjekt jul.18

Garasje varm - 1306m² 29 865 000               15 000                  -                         Byggestart okt.18

Garasje kald - 358m² 3 580 000                 10 000                  -                         Overlevering bygg jun.20

-                                                                                                               -                             -                         -                         

-                                                                                                               -                             -                         -                         Areal m2 BTA / m2

-                                                                                                               -                             -                         -                         Nybygg 3 692                

Sum 01-06 Huskostnad 80 450 000               21 790                  -                    -                         Rehabilitert bygg -                    

07 - Utendørs 6 327 000                 1 714                    -                         Annet -                    

Sum 01-07 Entreprisekost 86 777 000               23 504                  -                         Sum m2 BTA tiltaket 3 692                

08 - Generelle kostnader -                             -                         -                         Rives -                    

Sum 01-08 Byggekostnad 86 777 000               23 504                  -                         Utomhus 6 327                

Ekstra kost grunn og fundament bygg 6 129 900                 2 100                    -                         

Ekstra kost grunn utearealer 3 163 500                 500                        -                         Byggningsmessige arbeider - 2 siffer NOK eks mva

Infrastruktur Terminalveien øst (andel) 3 500 000                 -                         21 Grunn og fundamenter -                    

- -                             -                         -                         22 Bæresystemer -                    

- -                             -                         -                         23 Yttervegg -                    

09 - Spesielle kostnader 12 793 400               3 465                    -                         24 Innervegger -                    

10 - Mva 25 % -                             -                         24 892 600            6 742                    25 Dekker -                    

Lønns- og prisstigning 3 883 246                         1 052                    4 854 057              1 315                    26 Yttertak -                    

01 -10 Basiskost ekslusiv byggelånsrente 103 453 646             28 021                  129 317 057    35 026                  27 Fast inventar -                    

Byggelånsrente 1 914 740                         519                        1 914 740              519                        28 Trapper og balkonger m.m. -                    

01 -10 Basiskost inkl. byggelånsrente 105 368 386             28 540                  131 231 797    35 545                  Div. bygningskropp -                    

11 - Forventede tillegg 10 % 10 536 839               2 854                    13 171 048      3 567                    Riving -                    

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 115 905 224             31 394                  144 402 845    39 112                  Sum -                    

12 - Usikkerhetsavsetning 10 % 11 590 522               3 139                    14 488 153      3 924                    

01 - 12 Kostnadsramme (P85) 127 495 747             34 533                  158 890 998    43 037                  Dekomponering %

Kommentarer: Byggningskropp 50 %

Innvendige byggningselementer 20 %

Tekniske instalasjoner 30 %

Sum 100 %

Levetidsvurdering År

Byggningskropp 60

Innvendige byggningselementer 20

Tekniske instalasjoner 20

Vektet levetid 40

Kommentar%Prosjektnedbrytningsstruktur

2.0 Sentralisert modell

20.02.2018

Norsk prisbok

Eksklusiv mva. Inklusiv mva.

29248 805 

67210 020 

28004 175 

- - - - -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Likviditetsprofil P50 - MNOK inkl mva
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1. INNLEDNING 

Fauske kommune har bedt Rambøll Norge AS om å foreta en trafikkanalyse i forbindelse med 

realisering av et nytt driftsbygg for teknisk sektor i kommunen. I samme bygget skal en også ha 

legevakt, ambulanse og brannstasjon i tillegg til sivilforsvaret. Sistnevnte instans vil kun ha lager 

og ingen ansatte på stedet. 

 

Nybygget er tenkt plassert i næringsområdet "Terminalveien øst" like nord for sentrum. Adkomst 

til nybygget er fra Terminalveien, som er arm av E6, og en ennå ikke opparbeidet internveg i 

området, Krokdalsmyra. Næringsområdet er regulert til handel, kontor og industri. I 

trafikkanalysen skal en spesielt vurdere hvilke konsekvenser denne lokaliseringen har for 

nødetatenes behov for både tilgjengelighet og framkommelighet. 

 

De siste sentrale plandokumentene der dette området er omtalt er: 

 
• Handelsanalyse, Fauske sentrum. Norconsult, januar 2015. 

• Områderegulering Terminalveien øst. Supplerende trafikkanalyse. Norconsult, februar 2016. 

• Områdeplan med reguleringsbestemmelser PlanID 2011002. Fauske kommune, revidert 

februar 2016. 

• Kommuneplan (under arbeid), 2. gangs høring. Fauske kommune, forventet vedtatt februar 

2018. 

• Trafikkanalyse for nytt blålys- og driftsbygg. Fauske kommune, desember 2017. 

 

Vi har også mottatt foreløpig utkast / skisse av situasjonsplan for det nye bygget: 
• Teknisk driftsbygg og blålysbygg, situasjonsplan. Norconsult, desember 2017 
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2. METODIKK OG FORUTSETNINGER FOR ANALYSEN 

 

Det er naturlig å bygge videre på allerede gjennomførte trafikkanalyser i forbindelse med denne 

etableringen.  

 

I områdeplanen var det rekkefølgebestemmelser som ville ha en viss innvirkning på 

tilgjengelighet og framkommelighet:  

• Rundkjøring fra tilførselsvegen og Terminalveien 

• Gang- og sykkelveg i Terminalveien 

 

Rekkefølgebestemmelsene var imidlertid bare for utbygging av de to områdene som er nærmest 

Terminalveien, FK/I-1 og FK/I-2, og er de samme områdene som er avsatt til forretningsformål. I 

forhold til kommuneplanens bestemmelser og hvilke områder som først vil bli utbygd er det 

usikkert når disse tiltakene blir gjennomført. 

 

 

Figur 1 Utsnitt av oppdatert områdeplan. Fauske kommune 1/12-2017 

 

Ut fra trafikkmengdene i krysset mellom Terminalveien og E6 burde dette krysset ha vært 

kanalisert. I et planutkast utarbeidet av Norconsult (februar 2016) ser en at det er mulig å få til 

dette uten store endringer i forhold til dagens trafikkareal / veggrunn. I forslag til 

handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2018-2023 er det ikke foreslått kanalisering av 

krysset eller andre tiltak i kryss med Terminalveien. Ny trase for E6 og rv 80 er heller ikke nevnt 

i Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029. Som en del av riksvegnettet kan det likevel 

komme krav om tiltak fra vegholder (Statens vegvesen) ved nyetableringer som endrer 

trafikksituasjonen i Terminalveien eller E6. 
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Figur 2 Skisse av kanalisert kryss med E6 

 

 

 

  



 

Terminalveien øst i Fauske  

 

 

 

 
 
 

 

4 av 14 

 

3. PLANLAGT UTBYGGING 

Utgangspunktet for denne analysen er bygg og tomt i nordre del av området. Neste figur viser 

foreløpig situasjonsplan (Norconsult 4/12-2017) 

 

 

Figur 3 Foreløpig situasjonsplan 

 

Situasjonsplanen viser tre adkomster til området fra Krokdalsmyra som går fra krysset med 

Terminalveien. Lengst vest er det adkomst for ansatte og besøkende til legevakten. I midten er 

inn- og utkjøring for ambulanse og brann. Lengst øst er det adkomst for driftsrelaterte formål, 

inkludert driftskjøretøy og lagermateriell. Situasjonsplanen viser fortau i Krokdalsmyra og gs-veg 

og rundkjøring i Terminalveien. 

 

I og med at rekkefølgebestemmelsene ikke krever at det skal bygges rundkjøring / gangveg i 

Terminalveien i forbindelse med denne utbyggingen, kan en i prinsippet ha fire faser i dette 

området: 

 

1. Teknisk driftsbygg som eneste etablerte aktør i området. Vanlig vikepliktsregulert X-kryss 

med Terminalveien. 

2. Etter utbygging av FK/I-1 og FK/I-2, med rundkjøring og gangveg i Terminalveien. 

3. Trafikk fra Holtanveien overføres til denne vegen. Nytt boligfelt øst for Holtanveien. 

4. Ny E6 og rv 80 lagt utenom Fauske sentrum. Ny E6 vil gå like nord for området. 

 

I opplistingen ovenfor kan en anta at nummer tre og fire ligger en del år fram i tid. Det kan i 

prinsippet etableres flere virksomheter i området før rundkjøringen blir bygget. I første omgang 

kan en uansett vurdere trafikksituasjonen ut fra at det blir et vikepliktsregulert kryss (X-kryss) 

med Terminalveien. 
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4. TRAFIKKMENGDER OG TURPRODUKSJON 

I tidligere analyser er det gjort beregninger av dagens og framtidig trafikk i området. Som nevnt 

innledningsvis vil en kunne benytte dette materialet for å justere tidligere resultater. 

 

 

4.1 Trafikk til og fra nybygget 

 

Antall ansatte i det aktuelle bygget gir grunnlag for en gjennomsnittsvurdering av 

arbeidsreisetrafikk. Dette er personer som kommer med bil, sykkel eller til fots. I tillegg vil det 

være noen "faste" leveranser av rekvisita og forbruksvarer til driften av bygget. 

 

Det er gitt følgende opplysninger om antall ansatte i bygget: 

 

 

Figur 4 Ansatte ved nytt driftsteknisk bygg 

 

I forhold til turproduksjon blir det bemanning på dag og natt som blir utslagsgivende, dvs at det 

er 64 personer som vil arbeide i bygget i løpet av et døgn. Foreløpig situasjonsplan viser 58 

parkeringsplasser for ansatte. Med relativt stor bilandel der noen bilbrukere har ekstraturer 

enkelte dager utgjør dette omtrent 150 turer pr dag. 

 

I trafikkanalysen for nybygget (Fauske kommune 2017) er aktivitetsfordelingen registrert, og en 

har beregnet en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) til å være ca 370. VVA-relatert trafikk 

utgjør omtrent halvparten, mens omtrent en firedel er trafikk relatert til legevakten, jf. neste 

figur. 

 

 

Figur 5 Aktivitetsfordeling etater 

 

I og med at det er heldøgnsdrift for en del aktiviteter vil blant annet skiftordning og 

legevaktbesøk medføre at bygget ikke vil ha utpreget morgen- og ettermiddagsrush. 
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4.2 Trafikk fra resten av næringsområdet 

 

I kommuneplanens arealdel er det gitt føringer for arealbruken i området, omtalt som BKB05_F: 

 

 

Figur 6 Kommuneplanens bestemmelser for Terminalveien øst 

I planbestemmelsene er det også krav om at det utarbeides reguleringsplan før en igangsetter 

tiltak. Resterende areal i området er nå ca 55 daa sør for Krokdalsmyra og 18 daa på nordsiden, i 

alt 73 daa. Med en utnyttelsesgrad på 65% gir det til sammen 47,5 daa det kan etableres 

bygninger eller annet opparbeidet areal på, for eksempel parkeringsplasser, internveg og 

utendørslager. 

 

I henhold til formålsspesifiseringen (ref. Figur 6) og kommunens parkeringsbestemmelser (ref. 

Figur 7) har en et grunnlag for hvor mange parkeringsplasser disse formålene vil medføre. 

 

 

Figur 7 Parkeringskrav i Fauske kommune 
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Terminalveien øst ligger i sone C, og det er spesifisert arealbruk for 11 200 m2: 

Lager, service inkl. distribusjon:  6 000 m2, 1 p-plass pr 100 m2. 60 plasser. 

Forretning, plasskrevende:  4 900 m2, 1,5 p-plass pr 100 m2. 74 plasser *). 

Forretning, netthandel (detalj):    300 m2, 2 p-plasser pr 100 m2. 6 plasser. 

 

* Merknad: Kommunens parkeringskrav dekker ikke begrepet "plasskrevende 

varer", og det er her valgt en middelverdi mellom detaljhandel og lager. 

 

I beregning kan en basere seg på salgsareal (BRA) eller antall parkeringsplasser. Erfaringstallene 

varierer en del, og en må basere seg på gjennomsnittsverdiene. Plasskrevende varer har en stor 

spennvidde, og det er for eksempel ganske stor variasjon i hvor mye trafikk en bilforretning 

genererer i forhold til en butikk for brune- og hvitevarer. Vegvesenets håndbok (utgitt 1988) 

angir noen verdier, og i tillegg er det seinere utført registreringer og beregninger som blant annet 

er oppsummert i flere PROSAM-rapporter. 

 

I drøftingen nedenfor har vi brukt erfarings- og gjennomsnittstall fra disse kildene. 

 

• Lager har en gjennomsnittlig turproduksjon på 3,5 bilturer pr 100 m2, noe som utgjør 210 

turer pr dag. Det gir også 3,5 turer pr parkeringsplass i forhold til kommunens 

parkeringskrav. 

• Plasskrevende varer har en turproduksjon på 8-9 turer pr plass pr døgn, noe som tilsier ca 

630 turer pr dag. 

• Detaljhandel har 45 bilturer pr 100 m2, og det gir 135 turer pr dag. Det tilsier 23 turer pr 

parkeringsplass. 

 

I forhold til den spesifiserte arealbruken kan en anslå at det vil utgjøre ca 975 turer pr dag. 

Omgjort til vanlig årsdøgntrafikk blir det i ca 900 kjt/døgn. Inkludert det planlagte nybygget blir 

trafikken omtrent 1 300 kjt/døgn. 

 

I tillegg vi det komme trafikk fra resten av næringsområdet, areal som ikke er spesielt omtalt i 

reguleringsbestemmelsene. Hvis det ikke etableres virksomheter som er spesielt 

arbeidsplassintensive, eller som har spesielt mye varetransport og besøk, bør en kunne anta at 

samlet trafikk fra næringsområdet vil være under 2 000 kjt/døgn.  

 

 

 

4.3 Endring i Holtanveien og ny riksvegtrase 

 

Det er forutsatt at Holtanveien skal omlegges i sør slik at den kommer inn på Krokdalsmyra som 

er den nye internvegen gjennom næringsområdet. Ut fra tidligere trafikktellinger i maksimal-

timen er dagens ÅDT i Holtanveien omtrent 90 (9 biler i maksimaltimen). Boligområdet 

Hauanbakken (ID2004008) skal fremdeles ha adkomst via dagens kryss med Terminalveien, og 

vil dermed ikke ha innvirkning på framtidig trafikk i Krokdalsmyra. Adkomstvegen til dette feltet 

får nytt navn, Ungdomsveien. 

 

Ut fra kommuneplanens arealdel er det et ubebygd område innenfor B15 og B34_F som vil gi 

trafikkøkning ved utbygging. I planbeskrivelsen for ny kommuneplan er det angitt 100 nye 

boenheter langs Holtanveien. Det er usikkert når dette feltet vil bli realisert. 
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Figur 8 Ledig tomteareal i område B15 

Hvor mye trafikk boenhetene vil gi i Krokdalsmyra er blant annet avhengig av om Gryttingveien 

vil bli gjort tilgjengelig for gjennomkjøring.  

 

Boliger har en variabel turproduksjon på mellom 2,5 og 5,0 bilturer pr døgn. 

Vi kan forutsette høy bilbruk og 4,0 bilturer pr døgn. Med tillegg av dagens trafikk i Holtanveien 

utgjør dette da ca 500 kjt/døgn. 

 

Den aktuelle nye traseen for E6 sees i Figur 8 like nord for område o_GPA06. Når denne er 

realisert vil det gi en annen trafikkbelastning på E6 gjennom sentrum, og en kan også få en 

annen bruk av Holtanveien og Krokdalsmyra enn i dag. 

 

 

4.4 Trafikk i Krokdalsmyra 

 

Følgende forhold er uklare med hensyn til trafikkmengde og tidspunkt for endring / utbygging: 

• Framtidig arealbruk i resten av område BKB05_F 

• Boligutbygging i område B15 og B34_F 

• Ny E6 og rv 80 

 

En vurdering av trafikkmengdene i Krokdalsmyra blir derfor basert på at trafikk i Holtanveien 

overføres til Krokdalsmyra, et nytt teknisk driftsbygg og at lager- eller salgsarealer blir maksimalt 

utnyttet slik det er beskrevet i planretningslinjene.  

 

Ut fra drøftingen i kapittel 4.2 og 4.3 kan vi anta at det nye boligfeltet og næringsområdet vil gi 

en trafikkmengde på ca 2500 kjt/døgn. Det er usikkert når boligutbyggingen vil skje, det er også 

uvisst når E6 blir omlagt. 
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Personbiltrafikken vil neppe ha et veldig tydelig morgen- og ettermiddagsrush fordi utsalgssteder 

har en annen åpningstid og et annet besøksmønster enn typiske arbeidsplasser. I tillegg vil 

sammenkoblingen med Holtanveien gi en motsatt retning på arbeidsreiser i Krokdalsmyra i 

forhold til de som skal til Terminalveien øst på arbeid. 

 

Anslaget på trafikkmengde er betydelig lavere enn det som ble beregnet i "Supplerende 

trafikkanalyse" (Norconsult feb. 2016). Selv med full utbygging av Terminalveien øst vil det være 

restkapasitet i trafikksystemet. 

 

 

4.5 Trafikk i Terminalveien 

 

Det er gjort rede for årsaker til en del av den trafikkveksten som har vært i Terminalveien de 

siste åra. Oppdaterte trafikktall fra Statens vegvesen / NVDB viser at det har vært en viss 

trafikkøkning i Terminalveien. I et lengre tidsperspektiv kan en derfor basere seg på langsiktig 

trend som blir justert med den særskilte effekten nybygging vil medføre.  

 

Kommuneplanen for Fauske peker ikke på spesielle forhold som gir ekstra stor aktivitetsvekst de 

kommende åra. Det vil dermed være en generell utviklingstrend i Fauske, og da er det endringen 

i området Terminalveien øst som trolig vil gi størst trafikkendring i Terminalveien. 

 

NVDB / Vegkart.no (Statens vegvesen) angir ÅDT 2016 i kryssområdet til å være følgende: 

E6 Follaveien (sør for kryss) ÅDT 2016: 4 800 

E6 Follaveien (nord for kryss) ÅDT 2016: 4 500 

Terminalveien ÅDT 2016: 3 057 (gjennomsnittsverdi fra kryss E6 til jernbanestasjonen) 

 

Ut fra trafikktellingene (Norconsult 2015) ser en at det er ganske mye trafikk mellom E6 

Follaveien og Byggmakker / Rema 1000, og mellom E6 og Fauske Handelspark. Krokdalsmyra er 

planlagt i samme kryss som dagens avkjøring til Fauske Handelspark. I Terminalveien er 

trafikken sør for nytt kryss med Krokdalsmyra / Fauske Handelspark omtrent halvert i forhold til 

trafikken lengst nord mot kryss med E6. Ut fra trafikkregistreringene kan det se ut som at ÅDT i 

Terminalveien er ca 4000 i nord mot kryss E6, og ca 2000 i sør ved kryss med avkjøring til 

jernbanestasjonen. 

 

 

4.6 Oppsummering trafikk 

 

Det er vanskelig å foreta en nøyaktig trafikkberegning og -prognose for dette området. Det er en 

del usikkerhetsmomenter om både type aktivitet og tidspunkt for realisering. Det vil derfor være 

galt å foreta en detaljert analyse med tanke på det framtidige trafikkbildet. 

 

De tre viktigste usikkerhetsmomentene er 

• Resterende næringsareal i Terminalveien øst: Type næringsaktivitet. 

• Nytt boligområde sør for Holtanveien: Antall boliger, internveger / regulering og tidspunkt for 

utbygging. 

• Ny E6 / rv 80: Ny trase nord for næringsområdet, tidspunkt for utbygging. 

 

Etter vår vurdering vil maksimaltrafikken pr time i Krokdalsmyra være noe lavere enn det 

Norconsult la til grunn i sin rapport.  

 

Neste figur gir en ÅDT-oversikt, og viser ny trafikk i Krokdalsmyra og eksisterende trafikk på 

øvrige veger. Vi ser bort fra Ny E6 og nytt boligfelt, og det er tatt et ca-anslag på trafikken til 

handelsområdene vest for Terminalveien. Ny trafikk i Krokdalsmyra vil medføre endringer på 

resten av vegnettet. Det er sett bort fra trafikk fra nytt boligområde og omlagt E6. 
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Figur 9 Grov ÅDT-oversikt 
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5. TILGJENGELIGHET OG FRAMKOMMELIGHET  

Tidligere kapasitetsberegninger for trafikksystemet (Norconsult 2016) viste at det var stor 

restkapasitet i trafikksystemet. I det nye krysset med Krokdalsmyra / Terminalveien er det da i 

utgangspunktet liten grunn til bekymring med tanke på at en ved utrykning blir stående i kø. 

 

De kommunaltekniske funksjonene er lokalisert flere steder i Fauske. En samlet plassering vil gi 

en naturlig gevinst både med hensyn til samordning og ressursutnyttelse. 

 

Dagens og framtidig lokalisering av brann, ambulanse og legevakt er vist på neste figur. 

 

 

Figur 10 Dagens og framtidig lokalisering av brann, ambulanse og legevakt 

 

I figuren over viser de blå ringene dagens lokalisering av brannstasjonen (Sjøgata), ambulanse 

(Eiaveien) og legevakt (Helsetunet ved Buen). Rød ring viser lokalisering til nytt bygg, og brun 

stiplet strek den nye vegen, Krokdalsmyra. 

 

For brann og ambulanse er det naturlig nok viktig å ha en rask veg ut. For legevaktens del er det 

et poeng at det er en enkel og lettfattelig veg inn. 
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Lokaliseringen er i et område som allerede har god biltilgjengelighet. Terminalveien er i et kjent 

område av Fauske, og Krokdalsmyra vil ha kryss med Terminalveien i overkant av 200 meter fra 

E6 (Follaveien). Både ut fra dagens og framtidig vegsystem er dette vurdert som en god 

lokalisering. 

 

Alternativ rute ut av området er via Terminalveien og Jernbanegata. Som utrykningstrasé er 

denne mindre egnet, men beredskapsmessig er det viktig med alternative ruter. Sammenbinding 

mellom Krokdalsmyra og Holtanveien gir mulig forbindelse nordover dersom det oppstår 

situasjoner som medfører at E6 er stengt i den retningen, og det vil også være gunstig når E6 er 

lagt utenom sentrum. 

 

Med tanke på arbeidsreiser er det kollektivtilbud i Terminalveien, men det er ikke tilrettelagte 

bussholdeplasser. For å øke gang- og sykkeltrafikken burde Terminalveien absolutt ha vært 

utbygd med gs-veg og holdeplasser, noe Norconsult også påpekte i sin rapport "Supplerende 

trafikkanalyse Terminalveien øst".  

 

I tidligere utredning påpekte Norconsult behov for at krysset E6 – Terminalveien blir kanalisert. 

Selv om Terminalveien ikke har vesentlig mindre trafikk enn Follaveien (E6) i krysset, er det pr 

dato mest realistisk at dette krysset forblir et forkjørsregulert T-kryss i mange år framover. I en 

utrykningstrase er det viktig og forenklende for mannskap og sjåfør av utrykningskjøretøy at en 

har et ryddig trafikkbilde å forholde seg til. I en utrykningssituasjon skal en vike for 

utrykningskjøretøy, og da bør en handle riktig. Det er derfor viktig at Terminalveien framstår som 

en ryddig og oversiktlig gate. Anbefalingen om kanalisert kryss, gs-veg og etablerte busslommer 

opprettholdes.  

 

Uansett, og evt. før krysset blir kanalisert, bør siktforholdene i krysset kontrolleres. I henhold til 

Vegvesenets håndbok N100 er det krav til frisikt fra et punkt 10 meter inn i Terminalveien fra 

senter nordgående kjørefelt i Follaveien (E6). Fra dette punktet skal det være 96 meter sikt til 

senter kjørefelt i begge retninger. (Stoppsikt ved fartsgrense 60 km/t er 80 meter. Siktkrav er 

1,2 * stoppsikt). Neste figur viser en grov skisse av siktkravet. Flyfoto indikerer at det er behov 

for siktrydding, spesielt mot sør. En bør også være oppmerksom på at uheldig plassering av 

(store) trafikkskilt også kan være sikthindrende. Som utrykningstrasé er det spesielt viktig at det 

er god sikt i krysset. 
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Figur 11 Skisse av siktkrav i krysset 

 

Regulering av veg- og trafikksystemet i områder med tanke på framkommelighet for nødetatene 

bør være like viktig som lokalisering av stasjon / garasje. En bør unngå at store boligområder 

bare har en adkomst og med svært lang adkomstveg. Eksempelvis bør en ved utbygging av 

boligområde nordøstover sør for Holtanveien sikre forbindelse til Gryttingveien. Og Kirkeveien bør 

være mulig å benytte som utrykningstrase som alternativ til E6 / rv80. Det antas at en 

vektlegger slike forhold som en del av ROS-vurderingen i kommunal arealplanlegging. 
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6. OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

Tidligere gjennomførte kapasitetsberegninger (Norconsult) viste god restkapasitet i 

trafikksystemet. Vår vurdering tilsier ikke at trafikkmengdene vil bli større enn det Norconsult la 

til grunn i sine beregninger. 

 

Den aktuelle tomten ansees som godt egnet med en god lokalisering for den aktiviteten som er 

tenkt i nybygget. 

 

Som framtidig utrykningstrasé bør det bygges fortau i Krokdalsmyra og gs-veg langs 

Terminalveien for å sikre god separering av "myke" og "harde" trafikanter. På generelt grunnlag 

burde det vært et bedre gs-tilbud i området.  

 

Krysset mellom Terminalveien og E6 (Follaveien) bør utbedres med kanalisering i E6 og dråpeøy i 

Terminalveien. Det gir et ryddigere trafikkbilde som gjør det lettere for trafikanter å vike for 

utrykningskjøretøy uten å skape trafikkfarlige situasjoner. Krysset kan kanaliseres uten 

nevneverdig inngrep utenom dagens vegareal. Siktforholdene i krysset må kontrolleres. 

 

Rundkjøringen i krysset mellom Terminalveien og Krokdalsmyra bør bygges for å redusere 

fartsnivået og forenkle trafikkbildet. Området blir såpass regulert at det gjerne kan vurderes som 

"tettbygd strøk" med fartsgrense 50 km/t.  

 

Krokdalsmyra kan bygges med vanlig vikepliktsregulering ved Terminalveien i forbindelse med 

etablering av nytt teknisk driftsbygg. Selv om det mangler gang- og sykkeltilbud i Termialveien i 

dag, vil det trolig være hensiktsmessig å bygge fortauet i Krokdalsmyra fordi fortauet vil ligge i 

ledningstraseen. Det vil også gi en trafikksikkerhetsgevinst og bedre framkommeligheten for de 

som ikke kjører. Rundkjøringen bør bygges før FK/I-1 og FK/I-2 tas i bruk. 

 

Terminalveien er arm av E6 og en del av riksvegnettet. Det er derfor nødvendig å ha en tett 

dialog med Statens vegvesen om omfang og valg / rekkefølge i forbindelse med etableringen. I 

tillegg vil Nasjonal transportplan gi noen føringer for årlige budsjetter og mulig statlig finansiering 

for enkelte tiltak. 

 

 

 



TILSTANDSGRADER EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE
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Tilstandsgrad Byggtekn TG 2,5 TG 2,0 TG 1,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 TEKNISK DRIFTSBYGG OG BLÅLYSBYGG 
FAUSKE-Fase 2

910 dager? fr 07.07.17 to 31.12.20

2 Etablere prosjekt fase 2 22 dager fr 07.07.17 ma 07.08.17

3 Verifisere skisseprosjekt 22 dager fr 07.07.17 ma 07.08.17

4 Tomtevurdering 135 dager ma 10.07.17 fr 12.01.18

9 Romfunksjonsprogram 175 dager ma 10.07.17 fr 09.03.18

12 Reguleringsarbeid 88 dager ti 21.11.17 to 22.03.18

15 Vedtak Terminalveien øst 0 dager to 22.03.18 to 22.03.18

16 Vedtak av prosjekt i K styre 0 dager to 22.03.18 to 22.03.18

17 Prosjektering og søknader 266 dager fr 08.09.17 fr 14.09.18

22 Ferdig prosjektering 0 dager fr 14.09.18 fr 14.09.18

23 Utførelsesfase m kontrahering 650 dager fr 06.07.18 to 31.12.20

27 Oppstart byggeperiode 1 dag ma 01.10.18 ma 01.10.18

28 Ferdig byggeperiode 0 dager to 31.12.20 to 31.12.20
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H
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ØVINGS-

OMRÅDE

VASKEHALL

VVA

IUA-
kontainer

GROV-

VASK

Utsendt 08.01.18
Rev.      10.01.18
Rev.      15.01.18
Rev.      19.01.18
Rev.      01.02.18
Rev.      08.02.18
Rev.      20.02.18



A.20.01

1:200

Plan 1. Etasje
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1 
B

Vannrenne

Til mezzanin

Heis
17 x 3-fag + 4 x 2-fag 6 x 3-fag

17 x 2-fag

6 x 2-fag

20 skap
(2 høyder)

20 skap
(2 høyder)

G
ro

vv
as

k

Firestang
fra 2. etasje

Sveiseverksted

MB
Sprinter
1990x6170

VW
Caravelle
1832x5002

Kontor

Mannskaps-
bil

Tankvogn

Pickup

Caddy 1

Caddy 2

Path-
finder

Toyota
RAV

Fremskutt
enhet

Båt
Pioner 12

Beredskaps-
henger UTV

ATV

Båt
Buster XL

Toyota
RAV
1850x4610

Ambulanse Ambulanse Legevakt Reserve ambulanse

Vaskeplass

Garderobe utstyr

BRA 1. etasje

Sum BRA begge etasjer
3 450m2

Til mezzanin

BTA 1. etasje

Sum BTA begge etasjer
3 586m2

Nedfirings-
sjakt fra
2. etasje

Garderobeskap

Sn
itt

 A

Scania
sugebil

VW LT
Spylebil

Scania
lastebil

VW Amarok

Feiebil

Strøskuffe

Strøskuffe

Vammas veihøvel

Peugeot Expert Peugeot Expert
Peugeot Expert

VW Transporter

Scania
lastebil

Volvo hjullaster
Kantklipper

Lannen gravelaster

VW Transporter

MAN

Talerken-
spreder

Krise
drikkevanns-
tank

Steamkjel

Talerken-
spreder

2,2x5,2

2,2x5,2

2,2x4,5

2,2x5,2

2,2x4,5 2,2x4,5
2,2x5,2

2,2x5,2

2,2x5,2

2,2x5,2

Reoler Reoler Reoler

UIA-
henger

KALD GARASJE

VARM GARASJE

Steamkjel

Påfylling flasker

Til mezzanin

2,2x5,2

Løftebukk

2,2x5,2

Garasje ambulanse/legevakt
A: 72,0 m2

Venterom
A: 19,1 m2

Resepsjon
A: 13,7 m2

Lab. m/WC
A: 11,8 m2

HCWC
A: 6,1 m2

EKG/Gyn.rom
A: 9,1 m2

Skyllerom
A: 10,4 m2

Observasjon med bad/WC
A: 20,0 m2

Beh. rom, skadestue
A: 17,2 m2

Gard H
A: 6,3 m2

WC/dusj
A: 1,9 m2

VF
A: 4,8 m2

Gang
A: 43,5 m2

Med. teknisk lager
A: 8,5 m2

WC/dusj
A: 5,6 m2

WC/dusj
A: 5,6 m2

Vaskerom
A: 7,1 m2

Sluse
A: 3,8 m2

Sluse
A: 3,8 m2

Gard H
A: 16,3 m2

Gard D
A: 13,9 m2

Med. teknisk lager
A: 8,5 m2

Sluse
A: 3,2 m2

Biltekn. lager
A: 3,6 m2

Gang
A: 23,1 m2

Hall/trapp
A: 36,6 m2

Lager/garasje NS
A: 180,0 m2

VF
A: 4,0 m2

Gang
A: 20,4 m2

Verksted feiere
A: 15,0 m2

WC/dusj
A: 1,9 m2

Gard D
A: 6,3 m2

Hvilerom
A: 6,0 m2

KAD-rom
A: 15,3 m2

Legekontor
A: 14,1 m2

Medisinrom
A: 3,0 m2

Møterom/debrief
A: 20,0 m2

Lager
A: 5,3 m2

Kald garasje VVA
A: 340,8 m2

Varm garasje VVA
A: 141,8 m2

Verksteder VVA
A: 211,0 m2

Snekkerverksted FE
A: 80,7 m2

Varm garasje P&I
A: 80,0 m2

Varmt lager/beredskapslager  VVA
A: 236,6 m2

Rengj.
A: 2,1 m2

Grovdusj
A: 2,2 m2

Tørk
A: 7,5 m2

Vask
A: 7,5 m2

Slangetårn
A: 12,8 m2

Lager SB
A: 25,6 m2

IUA-utstyr
A: 7,0 m2

Gard. H
A: 13,9 m2

Gard. D
A: 7,7 m2

Dusj
A: 4,3 m2

Dusj
A: 4,3 m2

WC
A: 2,0 m2

WC
A: 2,0 m2

Vaskehall
A: 55,3 m2

Garasjer brannvesen og feiervesen
A: 397,0 m2

WC H
A: 2,0 m2

WC D
A: 2,2 m2

Garasje ambulanse/legevakt
A: 34,6 m2

Garasje legevakt
A: 36,0 m2

Kompr.
A: 2,7 m2

Sluse
A: 3,0 m2

Sluse
A: 3,0 m2

Dusj
A: 1,8 m2

Dusj
A: 1,8 m2

Gard. H
A: 22,9 m2

Grovgard
A: 13,4 m2

Gard. D
A: 11,1 m2

Grovgard. D.
A: 6,0 m2

Vaskerom
A: 9,5 m2

Sluse
A: 3,7 m2

Forurenset sone
A: 3,5 m2

Vaskesentral
A: 16,0 m2

WC/dusj
A: 2,7 m2

WC/dusj
A: 2,7 m2

Varmt mellomlager FE
A: 58,6 m2

Varm garasje FE
A: 24,5 m2

Varmt lager FE
A: 82,5 m2

BK
A: 1,9 m2

Sluse
A: 3,2 m2

ØVINGS-
OMRÅDE

Spylebil/sugebil VVA
A: 64,0 m2

Brann

Ambulanse

Legevakt

VVA

FE/P1

Sivilforsvaret

Fellesareal

Gangareal

Teknisk rom
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666,4 m2
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Sn
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1 
B

Brannstasjon, øvre del

Overlys
Firestang
til 1. etasje

Overlys

Slangetårn

Vaskehall, øvre del

Lager, garasje NS,
øvre del

Varm garasje VVA,
øvre del

Operasjons-
sentral

BRA 2. etasje

Brannstasjon/feiere,
øvre del

BTA 2. etasje

Nedfirings-
sjakt til
garasje

Sn
itt

 A

Garasjer VVA,
øvre del

Varm garasje FE,
øvre del

Snekkerverksted FE,
øvre del

Varmt lager/beredskapslager VVA,
øvre del

Steambil VVA,
øvre del

Skogbrann-
henger

Snøscooter-
henger

Heatwork

Kostemaskin

Varme lager FE,
øvre del

Kantine/opphold
A: 60,1 m2

Opphold ambulanse
A: 31,3 m2

Sengetøylager
A: 7,5 m2

Kontor ambulanse
A: 7,6 m2

Treningsrom
A: 28,4 m2

Legevaktlege
A: 7,6 m2

Enh.leder VVA
A: 15,0 m2

Kontorareal VVA
A: 27,6 m2

Driftsrom
A: 20,7 m2

RSWC
A: 5,3 m2

WC
A: 3,1 m2

Møterom
A: 26,1 m2

Møterom
A: 26,6 m2

Møterom
A: 31,2 m2

BK
A: 2,6 m2

Mesanin NS
A: 35,7 m2

Terrasse
A: 11,2 m2

Mesanin VVA
A: 85,2 m2

Sykepleier
A: 7,6 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Dusjrom
A: 2,6 m2

Kontor SB
A: 7,7 m2

Kontor SB
A: 7,7 m2

Kontor SB
A: 7,7 m2

Kontor SB
A: 7,7 m2

Kontor SB
A: 7,7 m2

Kontor SB
A: 14,7 m2

Mesanin SB
A: 52,6 m2

Ventilasjon
A: 43,8 m2

Kontor ambulanse
A: 7,6 m2

Dusjrom
A: 2,6 m2

Sov
A: 6,8 m2

WC
A: 1,5 m2

Kjøkken
A: 8,7 m2

Garderobe
A: 11,4 m2

Korridor
A: 15,4 m2

WC
A: 3,1 m2

Lager
A: 3,2 m2

Kopi
A: 4,3 m2

Mesanin FE
A: 32,8 m2

Kontor felles
A: 9,8 m2

628,7 m2

Verksteder VVA,
øvre del

Spyle- og sugebil VVA,
øvre del

Brann

Ambulanse

Legevakt

VVA

FE/P1

Sivilforsvaret

Fellesareal

Gangareal

Teknisk rom

Utsendt 08.01.18
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Rev.      01.02.18
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37,5 m2

1

2
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5
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7
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9
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18

19

20

Sn
itt

 A

Sn
itt

1 
B

557,1 m2 214,2 m2

272,1 m2

766,3 m2

357,5 m2

355,1 m2

187,5 m2

18,3 m2

94,6 m2

59,0 m2

Arealer (BTA) pr. avdeling,
1. etasje

Ambulanse         214,2m2
Legevakt            309,6m2
Brann                 557,1m2
VVA                 1123,8m2

Traf. areal            94,6m2

NS                     187,5m2
Vaskesentral        18,3m2

FE                   355,1m2

Sum begge
etasjer

392,5m2
348,4m2
618,8m2

1204,8m2
355,1m2

187,5m2
18,3m2

185,6m2

Felles                   59,0m2 272,7m2

Teknisk rom   48,6m2

Foreløpig 21.12.17
Rev.      19.01.18
Rev.      15.02.18
Rev.      18.02.18
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48,6 m2

13,2 m2

1

2

3
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5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17
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19

20

BRA 2. etasje

BTA 2. etasje

178,3 m2

21,2 m2

17,6 m2

61,7 m2

81,0 m2

99,6 m2

91,0 m2

100,9 m2

Arealer pr. avdeling, 2. etasje

Ambulanse         178,3m2
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1. SAMMENDRAG 
Denne videre utredningen er utarbeidet som beslutningsunderlag for nytt teknisk driftsbygg og 
blålysbygg for Fauske kommune. 
 

Organisering 
Administrasjonen har engasjert en prosjektleder som har videreført arbeidet fra skisseprosjektet 

sammen med aktuelle brukergrupper. 

Oppgave 
Oppgaven i denne fasen har vært å fastslå geografisk plassering av bygget, utarbeide oppdatert 

situasjonsplan og planskisser samt utarbeide et økonomisk beslutningsunderlag for videre prosess. 

Trender 
Trenden i samfunnet med interkommunalt samarbeid initierer behov for en mer strategisk 
arealforvaltning, dette tvinger fram nye samlokaliseringsformer sett i et økonomisk og miljømessig 
perspektiv. Flere og flere såkalte samlokaliseringsbygg bygges i Norge. 
 
Prosjekt «Teknisk driftsbygg og blålysbygg på Fauske» er et unikt prosjekt i sitt slag da 
administrasjonen har jobbet frem en modell med mange flere brukergrupper under samme tak enn 
vanlig, hele 9 etater og avdelinger. Og dermed et større potensial til samlokaliseringsgevinst. 
 

Tilstandsgrad dagens bygningsmasse 
Det er gjennomført en overordnet tilstandsvurdering av bygg, teknisk anlegg og funksjonalitet for å 

visualisere status og hvor man er i livsløpet for bygningsmassen. Generelt vurderes alle bygninger til 

en tilstandsgrad som er kritisk, dette verifiserer de tidligere beslutninger i kommunestyret for bygg av 

nytt teknisk driftsbygg og blålysbygg. 

 

FDV kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) 
Dagens bygningsmasse tilfredsstiller ikke «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 

kommunene». Både når det gjelder strømforbruk og bruk av fyringsolje. Ny kommunedelplan for 

Fauske: klima og energi, som planlegges lagt fram for kommunestyret i Fauske i desember 2018 vil et 

nytt samlokalisert bygg vil være i tråd med kommende planprogram.  

Et nybyggalternativ vil gi en energigevinst på 55% basert på nye energikrav ref TEK17, noe som 

tilsvarer en bespart energikostnad på ca 9,9 millioner kroner gjennom livsløpet. Beregnet på dagens 

situasjon opp mot nytt bygg.  

En samlokalisering vil også legge til rette for en mer rasjonell drift og dermed et potensial for mer 

fremtidsrettede administrasjon. 

Brukergruppene 
Det har vært gjennomført en prosess med stor brukermedvirkning. Dette for å skape et funksjonelt 

bygg for samspill, men også for å tilrettelegge for en fremtidig effektivisering av administrasjon av alle 

funksjoner.  

Brukergruppene er svært tydelige på at dagens situasjon ikke er akseptabel på bakgrunn av de forhold 

enkelte av brukergruppene driver under.  

Et moment som er viktig å merke seg er at Nordlandssykehuset og ambulansetjenesten som signerte 

en intensjonsavtale for samlokalisering i 2014 trekker seg fra prosjektet om ikke prosjektet blir vedtatt 
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realisert pr 22.03.2018. Dette er svært uheldig ut fra foreliggende interkommunal samarbeidsavtale 

for Legevakttjenesten mellom Sørfold, Saltdal og Fauske, med Fauske som vertskommune. 

Denne type organisering av etater vil også imøtekomme forskrifter som påvirker en bedring av 

sikkerhet for innbyggerne, men også de ansatte selv. For akutte uttrykninger for ambulanse er det et 

mål om at 75% av uttrykningene skal ha med legevaktslege i henhold til NOU2015-Først og fremst. I 

dag er dette vanskelig å gjennomføre på bakgrunn av lokalisering. 

I dag mangler det i tillegg fasiliteter som ivaretar HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) for flere av de 

ansatte og spesielt innføring av rene og urene soner og garderobefunksjoner har vært viktig ved 

utforming av nytt bygg. 

Tomtevalg 
Prosjektet har valgt å endre geografisk plassering av teknisk driftsbygg og blålysbygg. Etter 

tomtevurdering i samspill med offentlige etater, brukergruppene og administrasjonen har man valgt 

en av kommunens egne tomter ved Terminalveien øst på Krokdalsmyra. 

Det forutsettes at ny områderegulering av Terminalveien øst blir vedtatt. Saken har ikke blitt lagt fram 

i planutvalget på bakgrunn av pågående høringsfrister, men ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra 

Fylkesmannen og Statens vegvesen er det ingen innsigelser vedrørende høringssak – revidert forslag 

områdeplan Terminalveien øst.   

Utvikling 
Fauske står ovenfor en meget strategisk periode for utvikling av kommunen, infrastruktur 
næringsutvikling og fortetting. Også sett i forhold til å posisjonere seg i regionen for øvrig.  
 
Fauske by har en unik bystruktur. I det kommende tiår vil det skje en urbanisering i samfunnet som 
krever en tilpasset arealdelplan for å imøtekomme utviklingen. Fauske har en geografisk plassering og 
en strandpromenade som innbyr til bypuls i ypperste klasse. Avhending av eiendommene i Sjøgata 
52/54 vil være en betydelig bidragsyter for prosjektet «Ny E6 - Ny by». 
 
Det er også i overensstemmelse om at utrykning og tungtransport skal flyttes ut fra Fauske sentrum.  
 
Ved å etablere teknisk driftsbygg og blålysbygg på Krokdalsmyra vil man umiddelbart initiere en 
mulighet for ytterligere utvikling av handel og næring i dette området. Videre kan kommunen frigjøre 
noen av de mest attraktive områdene i bykjernen for utvikling av dette området.  
 

 
Handels- og næringsområde Krokdalsmyra-Terminalveien øst. 
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Entreprisemodell 
Administrasjonen legger også frem forslag til at man benytter Totalentreprise som entrepriseform i 

dette prosjektet for å minimere økonomisk risiko for kommunen. Dette med bakgrunn i andre 

prosjekter og type/størrelse prosjekt. 

Økonomi 

Prosjektkostnad (P50) 118 958 963 Eksklusive mva 

Herav forventede tillegg og lønns-/prisjustering 14 420 085 Eksklusive mva 

Herav ekstra avsetninger til grunn/fundament 9 293 400 Eksklusive mva 

 

Prosjektkostnad (P50) er et begrep for den økonomiske styringsrammen for prosjektet. Da vi vet at det 

kan knytte seg en viss usikkerhet rundt grunnforholdene på Fauske, har vi gjort en avsetning for 

grunn/fundament på 9,3 mkr. I tillegg har vi satt av midler til forventede tillegg og lønns-/prisjustering 

på 14,4 mkr. Ut fra dette mener vi at kostnadsrammen for prosjektet kan settes lik Prosjektkostnaden 

(P50) eksklusive mva. 

Ny kalkulering av prosjektet viser en reduksjon fra 131 mkr eksklusive mva (2014 kroner) til 119 mkr 

eksklusive mva. 

Bakgrunnen er i hovedsak knyttet til å bygge på egen tomt med forenklet infrastruktur, samt 

reduksjon av det totale arealbehovet.  

 

Finansiering 

Selvkost VA (inkl tillegg) 43 434 927 Eksklusive mva 

SUM inntekter tomtesalg 27 650 000   

 

Årlige inntekter 

Nordlandssykehuset (netto) 161 686 Eksklusive mva /år 

 

Sparte leiekostnader VVA (vei) 134 916 Eksklusive mva /år 

Sparte leiekostnader Sivilforsvaret 110 975 Eksklusive mva / år 

Energikost (dagens-ny) 247 792 Eksklusive mva / år 

Spart interntransport VVA* 136 000 Eksklusive mva / år 

Redusert virksomhetskost renhold** 150 000 Eksklusive mva / år (FDV) 

SUM FDV gevinster 779 683 Eksklusive mva / år 

 

I prosjektkostnaden (P50) inngår byggelånsrente på 2% som skal dekke inn lånekostnadene i 

byggeperioden (avdragsfritt). 

En sentralisering av Teknisk driftsbygg og blålysbygg vil igjen generere et betydelig potensial for 

ytterligere driftsoptimalisering. 

Da Fauske kommune er inne i en strategisk fase med flere rasjonaliseringsprosjekter har vi lagt frem et 

nedbetalingsscenario hvor man gjennom de 15 første årene kan drive investeringen kostnadsfritt. 
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1. BAKGRUNN 
 

Prosjektet Teknisk driftsbygg og blålysbygg har sin bakgrunn i «Plan for strategisk arealforvaltning», 

der man ser på måter å redusere leid areal samt å kunne frigi areal som kan brukes til utvikling av 

Fauske Sentrum. 

Arbeidet med et nytt felles driftsbygg startet høsten i 2014 med opprettelsen av en brukergruppe. 

Brukergruppen består av representanter med beslutningsmyndighet fra ”sine” enheter, i tillegg til 

Hovedverneombud og Hovedtillitsvalgte i Fauske Kommune. 

Representantene i brukergruppen konkluderte med å anbefale bygging av nytt felles driftsbygg for 

Fauske kommune. 

Det ble også utarbeidet en bedriftsøkonomisk analyse hvor det ble bestilt en gjennomgang av de 

økonomiske effektene ved å samle alle kommunens tekniske etater og «blålysetater» i et felles 

driftsbygg. Alternativene som ble utredet var å beholde dagens løsninger, og nytt felles driftsbygg. 

Analysen la til grunn en rekke vurderingsfaktorer, hvorav samtlige konkluderte med positive effekter 

for et nytt felles driftsbygg og blålysbygg. Å beholde dagens løsninger konkluderte da med 

utelukkende negative effekter. 

Med bakgrunn i «Plan for strategisk arealforvaltning», prosjektgruppens arbeid, og den 

bedriftsøkonomiske analysen la rådmannen frem en sak med innstilling for formannskapet og 

kommunestyret juni 2016. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«VEDTAK: 

 Arbeid med et felles driftsbygg videreføres. Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet 

inntil 131 mill. 2014 kroner, inklusive tomte- og prosjekteringskostnader.  

 Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i 

egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering. 

 Sørfold og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles 

«blålysbygg». Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet mellom de 

nevnte kommuner.» 

Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket er arbeidet med felles driftsbygg videreført. Juli 2017 ble det 

utnevnt prosjektleder som har ledet det videre arbeidet med å følge opp kommunestyrets vedtak i 

tett dialog og samarbeid med byggherre og brukergruppene. 

Byggherre har startet detaljprosjektering og oppdatert planskisse over romfunksjoner og 

situasjonsplan.  
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2. PROSJEKTORGANISERING 

 

Det er «konstituert» en ny felles brukergruppe hvor en del fra opprinnelig skisseprosjekt fortsetter 

som representanter og nye har blitt valgt inn i gruppen. Ny felles brukergruppe har bestått av 

tilsammen 17 representanter fra alle enheter. 

Hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud har vært involvert og informert. 

Prosjektleder har hatt regelmessige møter med byggherre. 

Felles brukergruppe har hatt månedlige møter i perioden 23.08.2017 til 26.02.2018. Hvor 

representantene har involvert sine avdelinger i utarbeidelse av arbeidsoppgavene.  

Prosjektleder har også hatt direkte møter med brukerne innen hver avdeling/etat. 

  

Byggherre

Fauske kommune

Prosjekteier

Kommunalsjef Plan, eiendom og 
samfunnsutvikling

Trondh Heimtun

Prosjektleder

HR Prosjekt AS

Jan Roger Hegli

Felles 
brukergruppe

Brann IKS Salten 
Brann

Ambulanse 
Nordlands-
sykehuset

Legevakt Sivilforsvaret
Fauske 

kommune - VVA
Fauske 

kommune - Drift

Fauske 
kommune -
Vedlikehold

Fauske 
kommune - Park 

& Idrett

Fauske 
kommune -

Renhold

Rådgivning
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3. SAMARBEID FAUSKE, SALTDAL, SØRFOLD 
 

«Sørfold og Saltdal kommuner inviteres til å delta i arbeidet med å realisere et felles «blålysbygg». 

Rådmannen foretar organiseringen og har ansvaret for samarbeidet mellom de nevnte 

kommuner» 

Interkommunalt legevaktsamarbeid Fauske, Saltdal og Sørfold 
Forhandlingene mellom de tre deltakerkommunene er avsluttet og har som mål å ha på plass et 
interkommunalt legevaktsamarbeid innen 1.mai 2018. 
Saltdal kommunestyre og Sørfold kommunestyre har politisk vedtatt ett samarbeid, det skal også 
politisk behandles i Fauske kommune. Fauske kommune blir vertskommune. 
 

Interkommunalt brannvaktsamarbeid Fauske og Sørfold 
Det er et potensial for samarbeid innen brannordningen. I dag har man et interkommunalt 

samarbeid for feiertjenesten hvor Fauske bistår med tjenester i Sørfold og delvis i Saltdal.  

 

Sivilforsvaret – samarbeid mellom Sørfold, Fauske, Saltdal og evt (Beiarn) 
Ref en hjemmel i forskrift fra 1952 og ny lov i 2010 skal det være praksis med en økonomisk 

fordelingsnøkkel mellom en vertskommune som står for lager til Sivilforsvaret fra tilstøtende 

kommuner hvor ikke Sivilforsvaret er stasjonert. Hamarøy er et eksempel på dette. Det er innledet 

en dialog med Sivilforsvaret og lagt fram for administrasjonen for videre politisk dialog. 
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4. DAGENS SITUASJON 
 

Oversiktskart over lokalisering av eksisterende bygningsmasse: 
 

 

Figur: Oversiktskart dagens lokalisering av aktuelle etater/avdelinger 

  

Visuelt ser man tydelig effektene for en samlokalisering. Andre viktige momenter er trafikksikkerhet 

for tunge kjøretøy VVA, inn-/utrykning brann og en tilretteleggelse for ambulanse og legevakt. 

 

5. TILSTANDSVURDERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE 
For å visualisere tilstandsgraden har vi gjort et enkelt oppsett. Referanser for tilstandsvurderingen er 

basert på TEK17 og vurdert opp mot byggeår, installasjonsår tekniske anlegg samt funksjonalitet for 

utførelse av aktuelle tjenester i byggene. I stor grad ser vi at tilstandsgraden er kritisk og man ser 

allerede indikasjoner på dette ved at taktekke må byttes på grunn av lekkasje, vinduer må byttes ut og 

man har også oljefyr som oppvarmingskilde på en av enhetene. Dette er kostnadsdrivende 

midlertidige vedlikeholdskostnader som vil tilta i årene som kommer. 
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Modell for kostnadsutvikling basert på tilstandsgrader kan illustreres som følger: 

 

Figur: Kostnadskalkulering som følge av manglende eller utsatt vedlikehold (Kilde: Delrapport 2 

Tilstandsvurderinger 2012) 

 

 

Tilstandsgrader eksisterende bygg 

 

For legevakt er situasjonen at bygget i seg selv er tilfredsstillende byggteknisk, men layout og 

funksjonalitet er ikke tilfredsstillende. Blant annet kan nevnes felles toalett med pasienter, ikke 

tilfredsstillende sikkerhet for personal om situasjoner oppstår med pasienter, om midterste akuttstue 

er opptatt må man ut av bygget for å komme inn på andre rom, mottak ambulanse ikke 

tilfredsstillende osv. 

 

6. PROSJEKTET 

Tomtevurderinger 
I opprinnelig skisseprosjekt er det planlagt geografisk plassering av kommende bygg på Stormyra, 

Fauske. Dette med bakgrunn i at kommunens tomter ikke var tilgjengelig på daværende tidspunkt.  

Da prosjektet i nåværende fase også har tilgang til Fauske kommunes tomter ble det valgt å gjøre en 

ny prosess på tomtesøk og tomtevurderinger: 

 Beliggenhet 

 Grunnforhold 

 Infrastruktur vei 

 Kommunal infrastruktur 

 Fleksibilitet og næringsutvikling 

 Pris 

Brann   

Sjøgata 54

Ambulanse  

Eiaveien 7B

Legevakt 

Helsetunet 1

Sivilforsvaret 

Follaveien 91

FK-VVA 

Sjøgata 54

FK-VVA  

Vikaveien 62 

FK-Vedl.hold 
Håndtverksv 4

FK-Drift 
Håndtverksv 4

FK-P&I 

Sjøgata 52A

FK-Renhold 

Torggata 11

Alder bygg 1978 1952 2003 1978 1977 1977 1978 1953

Alder tekn anlegg 1978 1998 2003 1978 1977 1977 1978 1953

Tilstandsgrad Byggtekn TG 2,5 TG 2,0 TG 1,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5

Tilstandsgrad Funksjon TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5 TG 2,5
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Samtlige alternativ som har vært til vurdering befinner seg i området nord for Fauske. Vurderingene 

som er gjort med tanke på beliggenhet baserer seg derfor på lokale forhold, begrenset til dette 

området. 

Det er foretatt geotekniske undersøkelser for flere tomtealternativ i området. Resultatene fra 

undersøkelsene viser at det er utfordrende grunnforhold, men at det er gjennomførbart å benytte 

tomtene til formålet.  

Det er gjort vurderinger på behov for bygging av vei, både internt inne på området, og mulige 

utfordringer knyttet til påkobling og merbelastning for veinettet for øvrig. 

De fleste alternativene har vært råtomter uten kommunal infrastruktur som vann og avløp, samt 

elektrisitet. Der dette har vært på plass har det vært gjenspeilet i tomteprisen. 

Det er også gjort vurderinger på hvordan alternativene ligger i forhold til annen bebyggelse, og 

hvordan bygget vil kunne bidra til videre næringsutvikling for området. 

Statens vegvesen ut fra trafikale forhold og reinnæringa har vært involvert i beslutningsprosessen. 

Prosjektet må være realiserbar innenfor en økonomisk ramme, og høye investeringskostnader vil 

gjenspeile seg i økte leiekostnader for etatene som skal inn i bygget. Pris er derfor en sentral faktor i 

vurderingene, og det har vært til dels store variasjoner i de ulike alternativene. 

Tomtevalg, Terminalveien Øst 
Etter en totalvurdering, basert på nevnte faktorer, har valget falt på en av kommunens egne tomter, 

området Terminalveien Øst på Krokdalsmyra. Den har en sentral beliggenhet i tilknytning til 

Terminalveien, og anses som meget godt egnet til formålet. 

Flere faktorer har vært utslagsgivende for valget av tomt og beliggenhet. Ved vurdering av de ulike 

tomtealternativene har det vært store avvik mellom det kommunen definerer som markedspris og 

hvilke forventninger som ligger hos andre private hjemmelshavere.  

 

Figur: Situasjonsplan med plankart Terminalveien øst. 
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Områderegulering Terminalveien Øst, Krokdalsmyra 
Terminalveien øst har under flere år hatt nytt forslag til områderegulering liggende ute for å legge til 

rette for utvikling av området. Avdeling for plan og utvikling har innlemmet formålet for offentlig 

tjenesteyting i kombinasjonsformålene for to av de seks områdene på Terminalveien øst. Med dette 

kan kommunen selv legge til rette for utvikling av området. 

 

Trafikkbelastning og infrastruktur 
Det er foretatt en vurdering av trafikkbelastningen som teknisk driftsbygg og blålysbygg på 

Terminalveien øst vil generere. Man konkluderer med at trafikkbelastningen er godt innenfor de 

rammene som er forespeilet for området (trafikkanalyse Norconsult). Trafikkanalysen for teknisk 

driftsbygg er lagt frem i egen rapport utarbeidet av Rambøll. Se vedlegg. 

Basert på data samlet inn fra etatene, estimeres den årlige trafikkbelastningen generert til og fra det 

nye blålys- og driftsbygget for Fauske kommune til 135 377. Dette utgjør en årsdøgntrafikk på ca. 370 

ÅDT, det vil si 135.377 årlige inn- og utkjøringer. Av det totale trafikkbelastningen utgjør andelen av 

tunge kjøretøy ca. 16%, hvorav VVA-avdelingen står for mer enn 90 %, mens brannetaten står for 

knappe 10 %. 
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Planskisser nytt Teknisk driftsbygg og blålysbygg 
Det er gjennomført en videreføring fra skisseprosjektet med et overordnet mål om samspill mellom 

alle funksjoner i bygget. Det er tilrettelagt for et fremtidsrettet bygg med effektiv krisehåndtering og 

medmenneskelige verdier. Samtidig har prosjektet balansert mellom kostnadsnivå og funksjonalitet. 

 

Figur: Planskisse romfunksjoner 1. etg  

 

Rosa: Sivilforsvaret, Rød: Brann, Gul: Ambulanse, Orange: Legevakt, Lys grønn: FK-VVA, Mørk grønn: FK-

Vedlikehold-Drift-Park&Idrett, Mellom grønn: Renhold Grå/Blå: Fellesarealer 
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Figur: Planskisse romfunksjoner 2. etg  

 

Rosa: Sivilforsvaret, Rød: Brann, Gul: Ambulanse, Orange: Legevakt, Lys grønn: FK-VVA, Mørk grønn: FK-

Vedlikehold-Drift-Park&Idrett, Mellom grønn: Renhold Grå/Blå: Fellesarealer 

 

Entrepriseform 
Entrepriseformene og prinsippene som vurderes er utførelsesentreprise og totalentreprise, og gjøres 
hovedsakelig med utgangspunkt i byggherren.  
 

Om entrepriseformer  
Generelt kan en si at de ulike entrepriseformene stiller ulikt krav til kunnskap, kompetanse, ressurser 
og koordinering hos byggherre og entreprenører. Videre vil det være en sammenheng mellom ansvar 
og risiko.  
I den ene enden har vi prosjekter hvor byggherren kjører alt i egen regi. Denne formen stiller store 
krav til byggherren, og tilsvarende mindre krav til entreprenørene. I den andre enden ligger 
Totalentrepriser som igjen stiller mindre krav til byggherren og større krav til entreprenørene. Dette 
kan illustreres gjennom denne figuren.  
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Figuren er ment som en illustrasjon og inneholder derfor kun et utvalg av entrepriseformer. Det finnes 
også flere varianter av samme entrepriseform.  
 

Ansvar, koordinering og risiko  
Jo lenger til venstre en befinner seg i diagrammet, jo større påvirkningsmulighet har byggherren på 
innholdet i prosjektet. Byggherren vil også ha mulighet til å innhente mer gunstige priser ved å kjøre 
konkurranse på hver enkelt entreprise.  
Med disse mulighetene kommer også et større koordineringsansvar, både for prosjektleder og 
byggeleder.  
Jo lenger til venstre i diagrammet jo større risiko overføres til byggherre, og fjernes tilsvarende fra 
entreprenøren. Jo mer ansvar byggherre eller entreprenør har på seg jo større blir risikoen, og følgelig 
må denne risikoen prises inn avhengig av entrepriseform. Risiko blir tveegget og den som tar på seg 
mest risiko har for eksempel større incitament for å unngå endringsarbeider, og dermed unngå høyere 
kostnader.  
 

Generalentreprise – fordeler og ulemper vurdert mot Totalentreprise  
Byggherren vil fortsatt styre arkitekter og rådgivere, men kun inngå én entreprisekontrakt. 
Generalentreprenøren har da ansvaret for alle fagene og det bygningsmessige.  
Fordelene for byggherren er fortsatt rimelig stor påvirkningsmulighet samtidig som 
koordineringsansvaret er relativt lite.  
Ulempene er større administrasjon og høyere risiko ved eventuelle feil og mangler i prosjekteringen. 
Ved mye endringsarbeid er det byggherren som har risikoen.  
 

Totalentreprise – fordeler og ulemper vurdert mot Generalentreprise  
Entreprenøren får også ansvaret for prosjekteringen, i tillegg til alle fagene og det bygningsmessige. 
Byggherren får et entreprenørstyrt prosjekt med enkel økonomistyring og lav risiko.  
Fordelene er klare ansvarsforhold, mindre administrasjon, risiko overført til totalentreprenør, større 
sikkerhet for pris og mulig bedre fremdrift.  
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Oppsummering entrepriseform 
Ved valg av entrepriseform bør en ta i betraktning hvilken kunnskap og kompetanse byggherren 
innehar, og hvilke administrative ressurser som er tilgjengelig. Dette gjelder både i prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen. Med påvirkningsmulighet og ansvar følger også risiko. Det bør derfor vurderes 
hvilken risiko byggherren ønsker å ta på seg opp mot grad av påvirkningsmulighet. I risiko ligger både 
en mulig gevinst, og også en mulig nedside med tanke på endringsarbeider og fremdrift. Et detaljert 
romfunksjonsprogram vil bidra til å minimere endringsarbeider. 
 
Administrasjonen har, basert på egne erfaringer på Vestmyra skole og Valnesfjord skole, vurdert at en 

Totalentreprise vil være hensiktsmessig entrepriseform på bakgrunn av denne type og størrelse på 

bygg og for å minimere økonomisk risiko. For å ivareta nødvendige behov av bygningsmessige detaljer 

og teknisk infrastruktur bør et «beskrevet» romfunksjonsprogram fra brukerne ligge til grunn.  

 

7. LCC ANALYSE 
Hensikten med en LCC-analyse er å vise alle kostnader for et prosjekt over en gitt analyseperiode. I 
motsetning til en standard prosjektkalkyle hvor man kun viser investeringen i dag, tar man x-antall års 
drift med i beregningen. LCC-brukes i hovedsak for å velge mellom ulike alternativer, og det er derfor 
særlig viktig å synligjøre forskjeller. 

Elementene som vurderes er illustrert i punktene og grafen under: 

 opprinnelig investering (kapitalkostnad) 

 forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 

 oppgraderinger i perioden (utvikling) 

 restverdier ved utløp av analyseperioden 

 erverv av tomt 

 Innleie/utleie 
 

 

Figur 1 Illustrativ modell metodikk LCC- analyse 
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LCC analysen tar sikte på å optimalisere forholdett mellom hvor mye som investeres i ett byggs 

funksjon og kvalitet «i dag» contra hvilken effekt dette får forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling 

av bygget over tid.  

Nøkkeltallene, som relativt sett differensierer et alternativ fra et annet, er nåverdi og årkostnad per 

beboer, elev etc. 

Nåverdien er beregnet matematisk ved å bringe alle fremtidige kostnadselement tilbake til 

beregningestidspunktet. Nåverdiene i størrelse («Dagens pengeverdi»), eller omregnet til nøkkeltall 

som årskostnad per bebore, elev etc., blir således sammenliknbare.  

LCC gjøres mer detaljert som en del av forprosjektet for å gi et mer nøyaktig kostnadsbilde og setter 

fokus på hvor at det er tilrettelagt for gode, robuste, og kostnadseffektive driftsløsninger. LCC brukes, 

og synliggjør i så måte, kalibrering av en lavere eller høyere investeringskostnad i dag kontra nivå på 

det fremtidige forvaltning-, drifts-, og vedlikeholdsnivået (FDV). Det samme gjelder kostnader for 

utskiftning (U) i beløpes størrelse, og i tid. 

På generelt grunnlag benyttes LCC analyser til: 

 Mulighetsstudier 

 Konseptvalgsutredninger 

 Større konseptuelle valg i forprosjektet 

 Som underlag til Styringsdokumentet både når det gjelder årskostnader og FDV kostnader 

 Detalj- og gjennomføringsfasen  

 Når bygget er i drift 

LCC analysen er som et utgangspunkt krast finansiell av natur. Kvalitative hensyn kan vurderes opp 

mot en LCC analyse. Det går ikke automatikk i å velge det alternativet som har lavest LCC kostnad.  Det 

kan bety at det velges et alternativ som gir høyere årskostnad av kvalitative årsaker som for eksempel 

miljø.  Således bør investeringsbeslutningen gis både et kvantitativt og kvalitativt preg. 

Nåverdiberegninger 

Nåverdi 

 
Nåverdi er dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. En kontantbeholdning, eller kostnad, vil 

normalt være mer verdt i dag [eller koste mer i dag] enn i framtiden fordi man kan tape rente, 

inflasjon kan spise opp realverdien og det kan være usikkerhet forbundet med beholdningen.  

Sammenligning av nåverdiene for fremtidige inntekter og utgifter brukes som et mål på lønnsomheten 

ved investeringer, gjerne referert til som nåverdimetoden. 

 
Formel benyttet for nåverdiberegning:  

Nåverdi = K0 + K1/(1+r)1 + K2/(1+r)2+ K3/(1+r)3 +… … + Kn/(1+r)n 

K0 = Kostnad i år 0 

K1 = Kostnad i år 1 

r   = diskonteringsrente 

n  = antall år investeringen varer (analyseperiode) 

 
For nåverdiberegningen legges følgende til grunn: 

https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5verdimetoden
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 Basisår i analysen er 2017 

 Analyseperiode på 40 år (til år 2056) 

 Nominell diskonteringsrente benyttes for forprosjekt – nominell sats for 2017 er x,xx% 

 Reell diskonteringsrente benyttes for KVU 

 

Følgende formelverk kan eventuelt benyttes for å beregne realrenter: 

Nominell diskonteringsfaktor  𝑫=(𝟏+𝒅)∗(𝟏+I)−𝟏  
Reell diskonteringsfaktor  𝒅=𝟏+𝑫𝟏+𝑰−𝟏  

Nominell prisvekst  𝑬=(𝟏+𝒆)∗(𝟏+𝑰)−𝟏  

Reell prisvekst  𝒆=𝟏+𝑬𝟏+𝑰−𝟏  

Årskostnad 

Årskostnad per bruker av formålsbygget inkluderer alle prissatte kostnader, og regnes av nåverdi for 

totalkostnad per alternativ og per scenario. Årskostnad baseres på kontantstrømmer gjennom 

analyseperioden. Den totale nåverdien for scenarioet, deles på antall brukere som er 

beregningsgrunnlaget og antall år i perioden (40 år). 

Avkastningskrav 

Det er benyttet et avkastningskrav på 4,5% justert for inflasjon på 1,5%. Dette gir en 

diskonteringsrente på 3%. 

Investeringskalkylen 

Investeringskalkylen med usikkerhetsavsetninger er beskrevet i usikkerhetsanalysen. 

I en livssyklusanalyse må alternativenes kontantstrømstørrelse beregnes slik at de faktisk blir 

sammenliknbare. Dersom det eksempelvis legges til grunn forskjellige kvaliteter i en 

investeringskalkyle hvor en er mer bestandig en den andre, må denne forskjellen vurderes opp mot 

FDV, og kanskje spesielt D og V. Videre kan dette medføre forskjell i levetid og derav når i tid, og hvor 

stor Utskiftninger (U) i kroner vil være for det alternativet hvor man ikke bygger like bestandig. 

Analyseperiode 

Perioden for nåverdianalysen er på til sammen 40 år. Det regnes hele år. For analyser gjennomført i 

2017 er gjeldende periode 2017 (år 1) – 2056 (år 40).  

Levetids- og restverdibetraktninger 

Prinsipp 1: Levetid og dekomponering 
Tabell 1 Levetid og restverdi 

Bygningsdel Levetid 
(Max) 

Dekomponering 
KVU nybygg 

Dekomponering 
KVU rehabilitering 

Dekomponering FP 
nybygg & rehabilitering 

Bygningskropp 60 år 50% 20% Dette beregnes i 
kalkylemalen i de tilfeller 
der man har PNS 2 på to 
siffer nivå. Der det 
benyttes nøkkeltall 
50%/20%/25% 

Innvendige 
bygningselementer 

20 år 25% 40% 

Tekniske installasjoner  20 år 25% 40% 
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Prinsipp 2: Restverdibetraktning 

For Kapitalkostnaden er vektet gjennomsnittlig levetid satt til 40 år. Restverdi av kapitalkostnaden ved 

utløp av 40 års horisonten er x/40 deler multiplisert med Kapitalkostnaden i forhold til det året bygget 

åpnet. 

For Utviklingskostnader med vektet levetid på y/20 deler multiplisert med Utviklingskostnaden i 

forhold til gjennomførings år i 40 års perioden. 

FDV 

Det er benyttet følgende FDV-satser for henholdsvis nybygg og rehabilitering. Tallene for nybygg er 
basert på Norsk prisbok. For rehabilitert bygg/eksisterende er satsen for energi justert fra 100 til 200 
og renhold fra 310 til 400. Dette er basert på erfaringer for denne typen bygg. Energiberegninger er 
basert på driftskostnader for dagens sykehjem. 

 

Utviklingskostnader (U) 

Periodisk oppgradering 

Utviklingskostnadene er priset for å ivareta behovet for utskiftning og utvikling, ref. tegning under, for 

å bringe utvendige- og innvendige bygningselementer og/eller tekniske installasjoner opp til sitt 

opprinnelige nivå og videre til tekniske krav på gjennomføringstidspunktet. 

  

FDV (kr /m2 inkl mva) Adm Garasje varm Garasje kald Vektet FDV sats

Forvaltning 70 70 70 70

Vedlikehold 270 200 150 221

Energi 100 100 20 92

Kommunale avgifter 30 30 30 30

Vaktmester 100 100 100 100

Drift 130 130 130 130

Renhold 200 100 50 132

Sum 900 730 550 774,2106139
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I forhold til opprinnelig investering, vurderes det i et LCC perspektiv å måtte reinvesteres via 

utviklingskostnader i år 20 av leiekontrakten. Dette er estimert og lagt inn i kontantstrømsanalysen.  

 

Alt 2.0 Nybygg Teknisk driftsbygg og blålysbygg - samlokalisert 
Det foreligger et godt grunnlag fra skisseprosjektet vedrørende romfunksjoner. Siden 2014 har det 
tilkommet nye forskrifter, forskrifter på høring og nye behov som man har tatt med i ny prosess. 
 
Eksempler: KAD senger  
 
Vesentlige endringer som er gjort er at man har slått sammen byggene og man har gjort en nøye 
evaluering i forhold til mulighetene for fellesfunksjoner. Funksjoner som garderober har man plassert i 
tilknytning til egne arealer, mens fellesfunksjoner som kantine, møterom, kontorlandskap og 
treningsrom har man samlokalisert. Dette med bakgrunn i samspill mellom enhetene for felles øvelser, 
krisesituasjoner og psykososiale forhold for arbeidsmiljø.  Prosjektet er meget fornøyd med at man har 
fått fram en slik løsning som ikke har vært så vanlig i andre samlokaliseringsbygg av denne typen så 
langt. 
 
Vi legger til grunn følgende: 

 Salgsinntekter for eiendommene Sjøgata 52/54, Eiaveien 7 og Søbbesva inkludert i 

kontantstrøm. 

 Selvkost VA 

 FDVU inntekter: 

o Utleie Nordlandssykehuset (differanse dagens leieinntekt og ny) 

o Spart leiekost VVA (dagens selvkostområde for leie ikke medtatt) 

o Spart leiekost Sivilforsvaret 

o Sparte energikostnader (differanse dagens situasjon og ny situasjon) 

o Spart interntransport VVA (transport mellom Sjøgata 54 og Vikaveien 62) 

o Spart virksomhetskost renhold  

 Andre inntekter som generelle virksomhetsgevinster, potensiell eiendomsskatt, potensielle 

skatteinntekter ikke inklusive i kontantstrøm. 

Akseptni
vå 

Dagens 
krav  
& 

Kvalitet/ 

Kilde: Bjørberg 

Normalt preventivt 
vedlikehold 

Utskifting 

Utvikling 
Nye krav & 
produkter 

Figur 2 Illustrasjon av utviklingskostnader LCC 
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 Tillegg for utfordrende grunnforhold på Krokdalsmyra, fundament bygg og grunn utearealer 

inkludert. 

 Infrastruktur på Krokdalsmyra, Terminalveien øst, andel inkludert. 

 Elementer på situasjonsplan som øvingsområde for brann, helikopter landingsplass for 

ambulanse, glassmonter for «Klöckner» brannbil er ikke tatt med i kalkylen. 

 Eksklusive utvidelse vognhall ambulanse ved interkommunalt samarbeid med Sørfold og 

Saltdal. 

 Vognhall for planlagt utskutt enhet brann (ikke avklart tildelt) er inkludert. 

 KAD rom for legevakt inkludert. 

Alt 2.0 Arealberegninger samlokalisert modell 

 

 

 

Alt 2.0 LCC ANALYSE – Kalkyle Teknisk driftsbygg og blålysbygg – Nybygg samlokalisert 

 
 

Rissa blålysbygg hadde utfordringer med kvikkleire og kostnad for bygget ble etter de opplysninger vi 
har fått ca 32.000 m2/BTA noe som verifiserer at prosjektet er innenfor forventet kostnadsrammene. 
 

Brann Ambulanse Legevakt Siv i l forsvaret FK-VVA FK-Vedl.hold FK-Drift FK-P&I FK-Renhold TOT EID

Eierforhold E E E E E E E E E 100 %

BTA: Adm/gard/Felles 222,3 246,3 378,8 49,4 363,8 13,0 1343 1343

BTA: Gar varm 330,6 146,2 37,5 681,2 18,3 1306 1306

BTA: Gar halvklimatisk 175,7 187,5 59 685 685

BTA: Gar kald 357,5 358 358

BTA: TOT BYGG 728,6 392,5 416,3 236,9 1461,5 31,3 3691 3691

Leietakerandel 20 % 11 % 11 % 6 % 40 % 1 % 100 %

UMA: UTEAREALER 1543 482 269 241 3550 6327 6327

69,0

92,6

424,0

241

262,4

11 %

Prosjektnavn:

Dato:

Kalkylen basert på:

Fremdrift Mnd

Kr. Kr./m2 BTA Kr. Kr./m2 BTA Kalkyletidspunkt feb.18

Adm/gard/felles - 1317m² 47 005 000               35 000               -                    Ferdig forprosjekt jul.18

Garasje varm - 1306m² 29 865 000               15 000               -                    Byggestart okt.18

Garasje kald - 358m² 3 580 000                 10 000               -                    Overlevering bygg jun.20

-                                                                                                                 -                             -                    -                    

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Areal m2 BTA / m2

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Nybygg 3 692                

Sum 01-06 Huskostnad 80 450 000               21 790               -                    -                    Rehabilitert bygg -                    

07 - Utendørs 6 327 000                 1 714                 -                    Annet -                    

Sum 01-07 Entreprisekost 86 777 000               23 504               -                    Sum m2 BTA tiltaket 3 692                

08 - Generelle kostnader -                             -                    -                    Rives -                    

Sum 01-08 Byggekostnad 86 777 000               23 504               -                    Utomhus 6 327                

Ekstra kost grunn og fundament bygg 6 129 900                 1 660                 -                    

Ekstra kost grunn utearealer 3 163 500                 857                    -                    Byggningsmessige arbeider - 2 siffer NOK eks mva

Infrastruktur Terminalveien øst (andel) 3 500 000                 948                    -                    21 Grunn og fundamenter -                    

- -                             -                    -                    22 Bæresystemer -                    

- -                             -                    -                    23 Yttervegg -                    

09 - Spesielle kostnader 12 793 400               3 465                 -                    24 Innervegger -                    

10 - Mva 25 % -                             -                    24 892 600         6 742                 25 Dekker -                    

Lønns- og prisstigning 3 883 246                    1 052                 4 854 057           1 315                 26 Yttertak -                    

01 -10 Basiskost ekslusiv byggelånsrente 103 453 646            28 021               129 317 057   35 026               27 Fast inventar -                    

Byggelånsrente 1 914 740                    519                    1 914 740           519                    28 Trapper og balkonger m.m. -                    

01 -10 Basiskost inkl. byggelånsrente 105 368 386            28 540               131 231 797   35 545               Div. bygningskropp -                    

11 - Forventede tillegg 10 % 10 536 839               2 854                 13 171 048      3 567                 Riving -                    

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 115 905 224            31 394               144 402 845   39 112               Sum -                    

12 - Usikkerhetsavsetning 10 % 11 590 522               3 139                 14 488 153      3 924                 

01 - 12 Kostnadsramme (P85) 127 495 747            34 533               158 890 998   43 037               Dekomponering %

Kommentarer: Byggningskropp 50 %

Innvendige byggningselementer 20 %

Tekniske instalasjoner 30 %

Sum 100 %

Levetidsvurdering År

Byggningskropp 60

Innvendige byggningselementer 20

Tekniske instalasjoner 20

Vektet levetid 40

Kommentar%Prosjektnedbrytningsstruktur

Teknisk driftsbygg og blålysbygg Fauske

20.02.2018

Norsk prisbok

Eksklusiv mva. Inklusiv mva.

29248 805 

67210 020 

28004 175 

- - - - -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Likviditetsprofil P50 - MNOK inkl mva
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8. ØKONOMI 
Prosjektkostnad (P50) 144 402 845 Inklusive mva 

Momskompensasjon 25 443 882 Eksklusive ambulanse 

Prosjektkostnad (P50) 118 958 963 Eksklusive mva kompensasjon 

Forventede tillegg (10% inngår i P50) 10 536 839 Eksklusive mva 

Lønns og prisstigning (inngår i P50) 3 883 246 Eksklusive mva 

Byggelånsrente (inngår i P50) 1 914 740 Eksklusive mva 

Basiskost inkl. byggelånsrente 108 422 125 Eksklusive mva 

   

Kr/m2 BTA 31 394 Eksklusive mva 

Kr/m2 BTA 39 112  Inklusive mva 

   

Spesielle kostnader   

Ekstra for grunn og fundamentering bygg 6 129 900 Eksklusive mva 

Ekstra for grunn utearealer 3 163 500 Eksklusive mva 

Ekstra for infrastruktur Krokdalsmyra 3 500 000 Eksklusive mva 

   
Finansiering     

Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 

   

Netto investeringskostnad 75 524 036 Eksklusive mva 
 

 

9. FINANSIERING 
 

Selvkost VA  

Estimat selvkost VA (inklusive tillegg P50) 

 

Bygg 40 934 927kr             Eksklusive mva

Overvann 500 000kr                  Eksklusive mva

Vann 500 000kr                  Eksklusive mva

Pumpa A 1 500 000kr               Eksklusive mva

Selvkost VA 43 434 927kr             Eksklusive mva
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Forventede tillegg årsgebyrer (Beregningsgrunnlag 38,9 mkr) 

 

 

Salg kommunale eiendommer 

Sjøgata 52/54 9 750 000     

Eiaveien 7 16 000 000     

Søbbesva 1 900 000     

SUM inntekter tomtesalg 27 650 000     

        
Sjøgata og Eiaveien, priser ref Nord-Meglers vurdering mai 2016. Søbbesva generell vurdering. 
 
Det er ikke gjort beregninger for eiendomsskatt og skatt for avhending av disse eiendommene. Trolig vil 
dette generere betydelige inntekter ved utvikling av Eiaveien og Sjøgata til boligformål. 

 

Leieinntekter 

Nordlandssykehuset (netto) 161 686  

Vertskommune Sivilforsvaret    

Vertskommune Legevakt    

Vertskommune Feiertjenester    

Vertskommune Brannberedskap    

SUM leieinntekter 161 686  

      

Vertskommunesamarbeid bør kunne generere ytterligere inntekter 

Endelig vedtak for vertskommunevedtak kan initiere ytterligere arealbehov 

Netto leieinntekter ambulanse (differanse dagens og ny leieinntekt) 
 

FDV gevinster 

Sparte leiekostnader VVA 134 916 Eksklusive mva / år 

Sparte leiekostnader Sivilforsvaret 110 975 Eksklusive mva / år 

Energikost (dagens-ny) 247 792 Eksklusive mva / år 

Spart interntransport VVA* 136 000 Eksklusive mva / år 

1. Gebyr uten blålysbygg 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vann Årsgebyr 3 193,00 3 759,00 3 832,00 3 766,00 3 821,00 3 767,00 3 739,00
Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 635,00 2 872,00 2 898,00 2 944,00 2 991,00 3 025,00
SUM 5 967,00 6 394,00 6 704,00 6 664,00 6 765,00 6 758,00 6 764,00

3. Gebyr med blålysbygg, 
uten husleie

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vann Årsgebyr 3 193,00 3 824,00 3 928,00 3 857,00 3 910,00 3 853,00 3 818,00
Avløp Årsgebyr 2 774,00 2 719,00 2 991,00 3 015,00 3 058,00 3 101,00 3 125,00
SUM 5 967,00 6 543,00 6 919,00 6 872,00 6 968,00 6 954,00 6 943,00

Tillegg årsgebyr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0,00 149,00 215,00 208,00 203,00 196,00 179,00

Beregning foretatt pr 28.02.2018 av EnviDan Momentum AS. Antatt halvårseffekt i 2019 og full effekt i 2020.

Gebyrene kan variere avhengig av areal bolig eller om det er basert på vannmåler.
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Redusert virksomhetskost 
renhold** 150 000 Eksklusive mva / år (FDV) 

SUM FDV gevinster 779 683 Eksklusive mva / år 

      

*Transport mellom lager og kontor VVA   

** Driftsoptimalisering     
 

Andre gevinster 
Et sentralisert bygg vil utvilsomt generere et ytterligere potensiale gjennom driftsoptimalisering. 

Avhending av kommunale eiendommer vil også generere inntekter i form av eiendomsskatt og skatt. 

 

Kontantstrøm alternativ 1 – fri renter og avdrag 16 år 

 

 

Netto investeringskostnad 75 524 036 Eksklusive mva

KONTANTSTRØM EKSKLUSIVE MVA - FRI LÅNEKOST I 16 ÅR

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Renter (Lån1) 0 0 0 1 491 770 1 450 946 1 410 122 1 369 298 1 328 475 1 609 563

Avdrag (Lån 1) 0 0 0 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

Lånekostnad (Lån 1) 0 0 0 3 532 960 3 492 136 3 451 312 3 410 488 3 369 665 3 650 753

Restgjeld (Lån1) 75 524 036 73 482 846 71 441 656 69 400 466 67 359 276 65 318 086 63 276 896

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominell rente 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,50 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto avkastning 27,65 mill (3%, ex inflasjon) 829 500 721 785 666 489 610 746 554 542 487 906

Netto kostnad per år 0 0 0 1 761 812 1 828 703 1 843 175 1 858 094 1 873 475 2 221 199

Salg eiendommer (27,65 mill) 27 650 000 25 888 188 24 059 485 22 216 310 20 358 216 18 484 742 16 263 543

Antall år med fri renter og avdrag 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 558 534 1 507 504 1 456 474 1 405 444 1 354 415 1 303 385 1 252 355 1 201 325 1 150 296 1 099 266 1 048 236

2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

3 599 724 3 548 694 3 497 664 3 446 634 3 395 605 3 344 575 3 293 545 3 242 515 3 191 486 3 140 456 3 089 426

61 235 706 59 194 516 57 153 326 55 112 136 53 070 946 51 029 756 48 988 566 46 947 376 44 906 186 42 864 996 40 823 806

2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

420 788 353 171 285 042 216 384 147 181 77 415 7 071 0 0

2 237 288 2 253 875 2 270 974 2 288 602 2 306 776 2 325 512 2 344 826 2 300 867 2 249 838 2 198 808 2 147 778

14 026 254 11 772 380 9 501 406 7 212 804 4 906 028 2 580 517 235 690

10 11 12 13 14 15 16
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Prosjektet har i dag gjort et låneopptak på kr 6 mkr som løper til nytt behov for nytt låneopptak utløses. 

I byggeperioden legger vi til grunn byggelånsrente som ligger i prosjektkostnad og avdragsfritt. 

Oppgradering er lagt til 28 år eller lengre basert på dagens praksis i Fauske kommune. I LCC analysen er det lagt 

inn oppgradering etter 20 år som bør være et mål. Det bør settes av årlige midler til fremtidig vedlikehold. 

Tallene er ikke inflasjonsjusterte i denne oversikten, det er kanskje verdt å merke seg vedrørende oppgradering 

som kommer midt i livsløpet. 

Avkastning på salgsinntekter tomter er satt til 3%, dagens avkastning er 5-6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Renter (Lån1) 997 206 946 177 895 147 1 012 941 951 705 890 469 829 234 767 998 706 762

Avdrag (Lån 1) 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

Lånekostnad (Lån 1) 3 038 396 2 987 367 2 936 337 3 054 131 2 992 895 2 931 659 2 870 424 2 809 188 2 747 952

Restgjeld (Lån1) 38 782 616 36 741 426 34 700 236 32 659 046 30 617 856 28 576 666 26 535 476 24 494 286 22 453 096

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominell rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto avkastning 27,65 mill (3%, ex inflasjon)

Netto kostnad per år 2 096 748 2 045 719 1 994 689 2 112 483 2 051 247 1 990 011 1 928 776 1 867 540 1 806 304

2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

645 526 584 291 523 055 461 819 400 584 339 348 278 112 216 876 155 641 94 405 33 169

2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190 2 041 190

2 686 716 2 625 481 2 564 245 2 503 009 2 441 774 2 380 538 2 319 302 2 258 066 2 196 831 2 135 595 2 074 359

20 411 906 18 370 716 16 329 526 14 288 336 12 247 146 10 205 956 8 164 766 6 123 576 4 082 386 2 041 196 6

1 638 708 1 597 265 1 555 823 1 514 380 1 431 495 1 390 052 1 348 610 1 307 167 1 265 725 1 224 282

1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419

3 020 127 2 978 684 2 937 242 2 895 799 2 812 914 2 771 471 2 730 029 2 688 586 2 647 144 2 605 701

53 875 324 52 493 905 51 112 486 49 731 067 48 349 648 46 968 229 45 586 810 44 205 391 42 823 972 41 442 553

3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1 745 068 4 703 960 4 601 281 4 498 603 4 395 925 4 251 804 4 149 125 4 046 447 3 943 769 3 841 091 3 738 412

Oppgradering
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Kontantstrøm alternativ 2 – salgsinntekter eiendom til fratrekk på investeringskostnad 

 

 

 

Netto investeringskostnad 47 874 036 Eksklusive mva

KONTANTSTRØM EKSKLUSIVE MVA - SALGSINNTEKTER EIENDOM TIL FRATREKK PÅ INVESTERINGSKOSTNAD

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Renter (Lån1) 0 0 0 945 620 919 742 893 864 867 986 842 109 1 020 288

Avdrag (Lån 1) 0 0 0 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

Lånekostnad (Lån 1) 0 0 0 2 239 513 2 213 635 2 187 757 2 161 879 2 136 002 2 314 181

Restgjeld (Lån1) 47 874 036 46 580 143 45 286 250 43 992 357 42 698 464 41 404 571 40 110 678

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominel l  rente 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,50 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto kostnad per år 1 297 865 1 271 987 1 246 109 1 220 231 1 194 354 1 372 533

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

987 941 955 594 923 246 890 899 858 552 826 205 793 857 761 510 729 163 696 815 664 468

1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

2 281 834 2 249 487 2 217 139 2 184 792 2 152 445 2 120 098 2 087 750 2 055 403 2 023 056 1 990 708 1 958 361

38 816 785 37 522 892 36 228 999 34 935 106 33 641 213 32 347 320 31 053 427 29 759 534 28 465 641 27 171 748 25 877 855

2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1 340 186 1 307 839 1 275 491 1 243 144 1 210 797 1 178 450 1 146 102 1 113 755 1 081 408 1 049 060 1 016 713

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Renter (Lån1) 632 121 599 773 567 426 642 094 603 278 564 461 525 644 486 827 448 010

Avdrag (Lån 1) 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

Lånekostnad (Lån 1) 1 926 014 1 893 666 1 861 319 1 935 987 1 897 171 1 858 354 1 819 537 1 780 720 1 741 903

Restgjeld (Lån1) 24 583 962 23 290 069 21 996 176 20 702 283 19 408 390 18 114 497 16 820 604 15 526 711 14 232 818

Renter (Lån2)

Avdrag (Lån 2)

Lånekostnad (Lån 2)

Restgjeld (Lån2)

Nominel l  rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Netto leieinntekter Ambulanse (ex FDVU) 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

Sparte leiekostnader VVA (ex VA selvkost) 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

Sparte leiekost Sivilforsvaret 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

Sparte energikostnader 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

Spart interntransport VVA 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

Spart renhold 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Netto kostnad per år 984 366 952 018 919 671 994 339 955 523 916 706 877 889 839 072 800 255
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Prosjektet har i dag gjort et låneopptak på kr 6 mkr som løper til nytt behov for nytt låneopptak utløses. 

I byggeperioden legger vi til grunn byggelånsrente som ligger i prosjektkostnad og avdragsfritt. 

Oppgradering er lagt til 28 år eller lengre basert på dagens praksis i Fauske kommune. I LCC analysen er det lagt 

inn oppgradering etter 20 år som bør være et mål. Det bør settes av årlige midler til fremtidig vedlikehold. 

Tallene er ikke inflasjonsjusterte i denne oversikten, det er kanskje verdt å merke seg vedrørende oppgradering 

som kommer midt i livsløpet. 

 

10. ENERGI OG MILJØ 

Energimål 
Dagens bygningsmasse tilfredsstiller ikke «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 

kommunene».  

Et overordnet mål ved utforming av planskissene av nytt Teknisk driftsbygg og blålysbygg har vært 

lokalisering og layout for oppvarmede, halvklimatiske og kalde garasjer for å kunne utnytte 

overskuddsvarme gjennom bygget, dette gjelder også teknisk rom. 

Varmepumper 
Varmepumper vil troligvis være den mest hensiktsmessige oppvarmingskilden basert på de energikrav 

som legges til grunn. Byggets beskaffenhet er også lagt opp slik at administrasjon, oppvarmede 

vognhaller og kalde vognhaller er plassert hensiktsmessig i forhold til gjenbruk av overskuddsvarme.  

Solfangere 
Ut fra et økonomisk perspektiv vil troligvis solfangere ikke være en lønnsom investering. Ønsker man 

likevel å evaluere denne type energikilder legger likevel byggets utforming til rette for dette. Det 

finnes tilskuddsordninger fra Enova, samt at man kan spare kostnader for fasadekledning. For 

2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057

409 194 370 377 331 560 292 743 253 926 215 110 176 293 137 476 98 659 59 843 21 026

1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893 1 293 893

1 703 087 1 664 270 1 625 453 1 586 636 1 547 819 1 509 003 1 470 186 1 431 369 1 392 552 1 353 736 1 314 919

12 938 925 11 645 032 10 351 139 9 057 246 7 763 353 6 469 460 5 175 567 3 881 674 2 587 781 1 293 888 -5

1 638 708 1 597 265 1 555 823 1 514 380 1 431 495 1 390 052 1 348 610 1 307 167 1 265 725 1 224 282

1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419 1 381 419

3 020 127 2 978 684 2 937 242 2 895 799 2 812 914 2 771 471 2 730 029 2 688 586 2 647 144 2 605 701

53 875 324 52 493 905 51 112 486 49 731 067 48 349 648 46 968 229 45 586 810 44 205 391 42 823 972 41 442 553

3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965 161 965

134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916 134 916

110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975 110 975

247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792 247 792

136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

761 439 3 742 749 3 662 489 3 582 230 3 501 970 3 380 269 3 300 009 3 219 750 3 139 490 3 059 232 2 978 972

Oppgradering
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sesongene vår, sommer og høst kan det være et alternativ til oppvarming av de halvklimatiske 

vognhallene. 

Solcelle 

 

Ca 350 kvm tilgjengelig areal for fasademonterte solcellepanel på fasade mot syd. 

 

Ønsker man å evaluere solcelle som energikilde innbyr byggets utforming til dette. Det finnes 

tilskuddsordninger fra Enova, samt at man kan spare kostnader for fasadekledning. 

LED 
Eksisterende vognhaller er ikke oppgradert til LED belysning. Det vil være naturlig å benytte LED 

armaturer i nye vognhaller. 

 

Miljømål 
Miljøtiltak assosieres med økte kostnader. Det vil være mulig å påvirke miljø med små virkemidler. Det 

som er viktig er at man oppretter dette som et overordnet mål tidlig i prosjektets fase. 

For Teknisk driftsbygg og blålysbygg har man i styringsdokumentene lagt inn en motivasjon til 

rettferdig handel.  

For lokalene på Søbbesva benyttes det i dag oljefyr for oppvarming. Troligvis et billig alternativ til 

oppvarming, men gir et dårlig signal utad vedrørende miljømål. Allerede i 2012 varslet Stortinget at 

denne type oppvarming ville bli forbudt og forbudet vil gjelde fra år 2020. 

Signaturbygg 
Ved bruk av solceller eller solfangere kan dette være et godt bidrag til å signalisere energi- og 

miljøaspektet. 

CO2-avtrykk 
Miljøtiltak i form av bevisst bruk av materialer i bygget og et miljøregnskap. BREEAM sertifisering kan 

være en måte å verifisere et CO2 avtrykk. 

Rettferdig handel 
Enkle tiltak som å benytte kaffe og arbeidsklær på arbeidsplassen som er sertifisert av for eksempel 

organisasjoner som Fairtrade kan være enkle, men virkningsfulle tiltak for å skape en bevissthet i 

samfunnet. Dette er også et signal til sosial dumping. 
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11. FREMDRIFTSPLAN 

 

Tentativ fremdriftsplan 

 

12. KONKLUSJON 
 
Dagens tilstandsgrad på bygningsmassen, både utfra byggeår og installasjonsår teknisk anlegg, 

indikerer at en oppgradering bør iverksettes omgående. 

Ut fra brukere og ansattes perspektiv er funksjonalitet for flere avdelinger ikke tilfredsstillende og en 

oppgradering bør iverksettes omgående. 

Bildet er komplekst ut fra hvilke kriterier som initierer behovene. Generelt er det for å imøtekomme 

forskrifter som foreligger eller som er på trappene. Det er mangler vedrørende helse, miljø og 

sikkerhet.  

Å oppgradere eksisterende bygningsmasse er ikke et alternativ ut fra dagens arealbehov. Infrastruktur 

for flere enheter er ikke tilpasset dagens samfunn og lokalisering er ikke hensiktsmessig i forhold til 

myke trafikanter. Dagens lokaliseringer er heller ikke i henhold til strategisk arealplan.  

Ut fra et strategisk perspektiv er en sentralisering av Teknisk driftsbygg og blålysbygg nøkkelen og helt 

avgjørende for utvikling både for bykjernen og for utvikling av næringsvirksomhet på Krokdalsmyra. 

Dagens situasjon for legevakttjenesten i Fauske er ikke tilfredsstillende for et interkommunalt 

samarbeid mellom Sørfold, Saltdal og Fauske som vertskommune. 
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Entrepriseform 
Ved valg av entrepriseform bør en ta i betraktning hvilken kunnskap og kompetanse byggherren 
innehar, og hvilke administrative ressurser som er tilgjengelig. Dette gjelder både i prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen. Med påvirkningsmulighet og ansvar følger også risiko. Det bør derfor vurderes 
hvilken risiko byggherren ønsker å ta på seg opp mot grad av påvirkningsmulighet. I risiko ligger både 
en mulig gevinst, og også en mulig nedside med tanke på endringsarbeider og fremdrift. Et detaljert 
romfunksjonsprogram vil bidra til å minimere endringsarbeider. 
 
Administrasjonen har, basert på egne erfaringer på Vestmyra skole og Valnesfjord skole, vurdert at en 

Totalentreprise vil være hensiktsmessig entrepriseform på bakgrunn av denne type og størrelse på 

bygg og for å minimere økonomisk risiko. For å ivareta nødvendige behov av bygningsmessige detaljer 

og teknisk infrastruktur bør et «beskrevet» romfunksjonsprogram fra brukerne ligge til grunn.  

Områderegulering Terminalveien øst, Krokdalsmyra 
Administrasjonen vil legge frem forslag om å etablere infrastruktur på Krokdalsmyra, Terminalveien 

øst. Ved etablering av Teknisk driftsbygg på Terminalveien øst vil dette kunne legge til rette for 

ytterligere etablering i området. Etablering av infrastruktur og avhending av kommunale tomter bør gi 

et positivt prosjektregnskap for Terminalveien øst. 

Etter revidert planforslag og kommuneplan for Terminalveien øst er det bekreftet fra Fylkesmannen 

og Statens vegvesen at det ikke foreligger noen innsigelser. Dermed ligger det til rette for at ny 

områderegulering legges frem for vedtak i kommunestyret. 

Prosjektet vurderer det slik at det kan gjennomføres en parallell prosess for endelig vedtak av 

områderegulering av Terminalveien øst og videre prosjektering og anskaffelser i prosjektet Teknisk 

driftsbygg og blålysbygg. 

 

Forenklet alternativanalyse 
Vi har gjort en enkel simulering av aktuelle scenarier om man skulle velge en desentralisert modell ut 

fra dagens situasjon.  

Alternativ 0 – Desentralisert modell 
En direkte oppgradering av dagens bygningsmasse er ikke et alternativ. Dagens arealer tilfredsstiller 

ikke nødvendige minimum arealbehov og funksjoner, som utløser behov for tilbygg. 

Alternativ 1.0 – Desentralisert modell 
En oppgradering av dagens bygningsmasse vil i realiteten bety å rive eksisterende og bygge nytt i 

henhold til nødvendig arealbehov. Vi benytter sentralisert modell som referanse og dette vil medføre 

et økt arealbehov på bakgrunn av at en desentralisering ikke får samlokaliseringsgevinsten av 

fellesarealer. En slik modell vil også medføre behov for midlertidige lokaler i utførelsesfasen. Økte 

arealer vil igjen øke FDV kostnadene, samt man oppnår ikke samme driftsoptimalisering.  

Alternativ 2.0 – Sentralisert modell 
Foreslått alternativ for teknisk driftsbygg og blålysbygg, samlokalisert modell. En slik modell vil 

eliminere behov for midlertidige lokaler da man kan flytte direkte fra eksisterende bygg og inn i nytt. 

Man oppnår en samlokaliseringsgevinst i form av fordeling av fellesarealer. Man oppnår en markant 

driftsoptimalisering med et stort potensiale for FDV gevinster. 
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Vi gjør en forenklet alternativanalyse mellom Alt 1.0 og Alt 2.0: 
 

1.0 Desentralisert modell INKL mva 

01 - 11 Prosjektkostnad (P50)                                       170 910 068  

FDVU 66 MNOK 
 

 Arealer 4101 BTA bygg (økt arealbehov for bortfall av samlokaliseringsgevinst) 

 Avhending tilgjengelige kommunale tomter 6, 27 mkr (Krokdalsmyra (300/m2)) 

 Leie av midlertidige lokaler i byggeperioden 1,5 mkr (moderat leie for 1 år lagt inn) 

 FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale (renhold og drift justert med en 
rasjonaliseringsfaktor på 2 som er moderat) 

 

 
 

 
  

Prosjektnavn:

Dato:

Kalkylen basert på:

Fremdrift Mnd

Kr. Kr./m2 BTA Kr. Kr./m2 BTA Kalkyletidspunkt feb.18

Adm/gard/felles - 1817m² 63 595 000               35 000               -                    Ferdig forprosjekt jul.18

Garasje varm - 1926m² 28 890 000               15 000               -                    Byggestart okt.18

Garasje kald - 358m² 3 580 000                 10 000               -                    Overlevering bygg jun.20

-                                                                                                                 -                             -                    -                    

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Areal m2 BTA / m2

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Nybygg 4 101                

Sum 01-06 Huskostnad 96 065 000               23 425               -                    -                    Rehabilitert bygg -                    

07 - Utendørs 6 327 000                 1 543                 -                    Annet -                    

Sum 01-07 Entreprisekost 102 392 000            24 968               -                    Sum m2 BTA tiltaket 4 101                

08 - Generelle kostnader -                             -                    -                    Rives -                    

Sum 01-08 Byggekostnad 102 392 000            24 968               -                    Utomhus 6 327                

Ekstra kost fundamentering og grunn 6 811 000                 1 661                 -                    

Ekstra kost grunn utearealer 3 163 500                 771                    -                    Byggningsmessige arbeider - 2 siffer NOK eks mva

Infrastruktur 5 481 481                 1 337                 -                    21 Grunn og fundamenter -                    

- -                             -                    -                    22 Bæresystemer -                    

- -                             -                    -                    23 Yttervegg -                    

09 - Spesielle kostnader 15 455 981               3 769                 -                    24 Innervegger -                    

10 - Mva 25 % -                             -                    29 461 995         7 184                 25 Dekker -                    

Lønns- og prisstigning 4 596 071                    1 121                 5 745 089           1 401                 26 Yttertak -                    

01 -10 Basiskost ekslusiv byggelånsrente 122 444 052            29 857               153 055 065   37 321               27 Fast inventar -                    

Byggelånsrente 2 266 218                    553                    2 266 218           553                    28 Trapper og balkonger m.m. -                    

01 -10 Basiskost inkl. byggelånsrente 124 710 271            30 410               155 321 284   37 874               Div. bygningskropp -                    

11 - Forventede tillegg 10 % 12 471 027               3 041                 15 588 784      3 801                 Riving -                    

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 137 181 298            33 451               170 910 068   41 675               Sum -                    

12 - Usikkerhetsavsetning 10 % 13 718 130               3 345                 17 147 662      4 181                 

01 - 12 Kostnadsramme (P85) 150 899 427            36 796               188 057 730   45 857               Dekomponering %

Kommentarer: Byggningskropp 50 %

Innvendige byggningselementer 20 %

Tekniske instalasjoner 30 %

Sum 100 %

Levetidsvurdering År

Byggningskropp 60

Innvendige byggningselementer 20

Tekniske instalasjoner 20

Vektet levetid 40

Kommentar%Prosjektnedbrytningsstruktur

1.0 Desentralisert modell

20.02.2018

Norsk prisbok

Eksklusiv mva. Inklusiv mva.

34617 844 

79547 387 

33144 745 

- - - - -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Likviditetsprofil P50 - MNOK inkl mva

FDV (kr /m2 inkl mva) Adm Garasje varm Garasje kald Vektet FDV sats

Forvaltning 70 70 70 70

Vedlikehold 270 200 150 227

Energi 100 100 20 93

Kommunale avgifter 30 30 30 30

Vaktmester 100 100 100 100

Drift 260 130 130 188

Renhold 300 100 50 184

Sum 1130 730 550 891,5118264
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2.0 Sentralisert modell INKL mva 

01 - 11 Prosjektkostnad (P50)                                        144 402 845  

FDVU 49 MNOK 
 

 Arealer: 3692 BTA bygg 

 Avhending tilgjengelige kommunale tomter: 27,65 mkr 

 FDVU arealdrevet samt justert for driftspotensiale 

 
 

 
 
 
Simuleringen viser helt tydelig at en desentralisert modell (170,9 MNOK) vil være langt mer 
kostnadsdrivende enn en sentralisert modell (144,4 MNOK). Det er i hovedsak huskostnadene som er 
prisdrivende på bakgrunn av arealene. For FDVU kostnadene vil en desentralisert modell (66MNOK) 
være en mer kompleks modell å drifte enn en sentralisert modell (49 MNOK) gjennom et livsløp. Man 
har vært relativt moderate i beregningene og en fullskala analyse vil trolig gi ytterligere differanse i 
kostnadene. 
 
Videre er tilstandsgraden av dagens bygningsmasse i en kritisk fase hvor FDV kostnader vil øke markant i 
tiden som kommer. 
  

Prosjektnavn:

Dato:

Kalkylen basert på:

Fremdrift Mnd

Kr. Kr./m2 BTA Kr. Kr./m2 BTA Kalkyletidspunkt feb.18

Adm/gard/felles - 1317m² 47 005 000               35 000               -                    Ferdig forprosjekt jul.18

Garasje varm - 1306m² 29 865 000               15 000               -                    Byggestart okt.18

Garasje kald - 358m² 3 580 000                 10 000               -                    Overlevering bygg jun.20

-                                                                                                                 -                             -                    -                    

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Areal m2 BTA / m2

-                                                                                                                 -                             -                    -                    Nybygg 3 692                

Sum 01-06 Huskostnad 80 450 000               21 790               -                    -                    Rehabilitert bygg -                    

07 - Utendørs 6 327 000                 1 714                 -                    Annet -                    

Sum 01-07 Entreprisekost 86 777 000               23 504               -                    Sum m2 BTA tiltaket 3 692                

08 - Generelle kostnader -                             -                    -                    Rives -                    

Sum 01-08 Byggekostnad 86 777 000               23 504               -                    Utomhus 6 327                

Ekstra kost grunn og fundament bygg 6 129 900                 2 100                 -                    

Ekstra kost grunn utearealer 3 163 500                 500                    -                    Byggningsmessige arbeider - 2 siffer NOK eks mva

Infrastruktur Terminalveien øst (andel) 3 500 000                 -                    21 Grunn og fundamenter -                    

- -                             -                    -                    22 Bæresystemer -                    

- -                             -                    -                    23 Yttervegg -                    

09 - Spesielle kostnader 12 793 400               3 465                 -                    24 Innervegger -                    

10 - Mva 25 % -                             -                    24 892 600         6 742                 25 Dekker -                    

Lønns- og prisstigning 3 883 246                    1 052                 4 854 057           1 315                 26 Yttertak -                    

01 -10 Basiskost ekslusiv byggelånsrente 103 453 646            28 021               129 317 057   35 026               27 Fast inventar -                    

Byggelånsrente 1 914 740                    519                    1 914 740           519                    28 Trapper og balkonger m.m. -                    

01 -10 Basiskost inkl. byggelånsrente 105 368 386            28 540               131 231 797   35 545               Div. bygningskropp -                    

11 - Forventede tillegg 10 % 10 536 839               2 854                 13 171 048      3 567                 Riving -                    

01 - 11 Prosjektkostnad (P50) 115 905 224            31 394               144 402 845   39 112               Sum -                    

12 - Usikkerhetsavsetning 10 % 11 590 522               3 139                 14 488 153      3 924                 

01 - 12 Kostnadsramme (P85) 127 495 747            34 533               158 890 998   43 037               Dekomponering %

Kommentarer: Byggningskropp 50 %

Innvendige byggningselementer 20 %

Tekniske instalasjoner 30 %

Sum 100 %

Levetidsvurdering År

Byggningskropp 60

Innvendige byggningselementer 20

Tekniske instalasjoner 20

Vektet levetid 40

Kommentar%Prosjektnedbrytningsstruktur

2.0 Sentralisert modell

20.02.2018

Norsk prisbok

Eksklusiv mva. Inklusiv mva.

29248 805 

67210 020 

28004 175 

- - - - -

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Likviditetsprofil P50 - MNOK inkl mva

FDV (kr /m2 inkl mva) Adm Garasje varm Garasje kald Vektet FDV sats

Forvaltning 70 70 70 70

Vedlikehold 270 200 150 221

Energi 100 100 20 92

Kommunale avgifter 30 30 30 30

Vaktmester 100 100 100 100

Drift 130 130 130 130

Renhold 200 100 50 132

Sum 900 730 550 774,3851571
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Forslag til låneopptak 

Låneopptak: Selvkost VA 43 434 927 Eksklusive mva 

Låneopptak: Prosjekt 75 524 036 Eksklusive mva 

Prosjektkostnad (P50) 118 958 963 Eksklusive mva 

Låneopptak for Selvkost VA er inklusive forventede tillegg/avsetninger. 

 

Herav tillegg 14 420 085 Eksklusive mva 

Forventet tillegg (10%) og Lønns- og prisstigning som inngår i prosjektkostnad. 

 

SUM inntekter tomtesalg 27 650 000   

Stipulert inntekt tomtesalg vil gi et ytterligere økonomisk bidrag til prosjektet og kan benyttes til å 

finansiere renter/avdrag eller å redusere Låneopptak. 

 

Ved å benytte alternativet som kontantstrøm 1 viser under kapittel 9 FINANSIERING, er det stipulert at 

Fauske kommune kan realisere prosjektet uten kostnader i 16 år. I dag er avkastningen høyere på 

innskudd/fond enn lånerenten. 

 

Oversiktskart over alle enhetene som foreslås etablert i et felles bygg visualiserer tydelig effektene av 
en sentralisering. 

 
 
Ved å etablere teknisk driftsbygg og blålysbygg på Krokdalsmyra vil man umiddelbart initiere en 
mulighet for ytterligere utvikling av handel og næring i dette området. Videre kan kommunen frigjøre 
noen av de mest attraktive områdene i bykjernen for utvikling av dette området.  
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Nordlandssykehuset har ventet siden 2014 på en samlokalisering og man står nå ovenfor et veiskille. 
Nordlandssykehuset krever at prosjektet blir realisert hvis ikke trekker de seg ut. En samlokalisering av 
legevakt og ambulanse vil være et stort løft for å yte ytterligere service og sikkerhet for innbyggerne i 
Fauske og omegn i akutte situasjoner hvor legevaktslege følger med i ambulanse. 
 
Beredskapsetatene behøver et etterlengtet løft i Fauske kommune. Prosjekt «Teknisk driftsbygg og 
blålysbygg på Fauske» er et unikt prosjekt i sitt slag da administrasjonen har jobbet frem en modell 
med mange flere brukergrupper under samme tak enn vanlig, hele 9 etater og avdelinger. Og dermed 
et større potensial til samlokaliseringsgevinst. 
 
Teknisk driftsbygg og blålysbygg har mange positive gevinster for Fauske kommune. Prosjektet i seg 
selv vil tilrettelegge for et fremtidsrettet bygg og organisering. Det vil også være et positivt bidrag til 
fornøyde medarbeidere, dette ser vi fra lignende prosjekter. Videre er prosjektet nøkkelen til videre 
kommersiell utvikling av Fauske samt mulighet til å frigjøre kapital ved salg av kommunale 
eiendommer. Ved en relativ nøktern simulering vil en sentralisert modell generere gevinster for 
driftsoptimalisering ut fra et økonomisk perspektiv, men også ut fra et miljø- og energiperspektiv. 
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Boligsosial handlingsplan 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2028 vedtas. Planen skal rulleres hvert 4. år. 
 
Boligsosiale utfordringer tas med i boligpolitisk plan som vil bli utarbeidet. Når boligpolitisk plan er 
utarbeidet og vedtatt av kommunestyret vil boligsosial handlingsplan inngå som en del av den 
planen 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget først. 

Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og behandles i helse- og omsorgsutvalget 
først. 

 
Vedlegg: 
13.12.2017 Innspill boligsosial plan - Valnesfjord Nærmiljøutvalg 1367720 

22.11.2017 Boligsosial handlingsplan - Høring 1365832 

16.10.2017 Høring - Boligsosial handlingsplan 1362061 

13.10.2017 Boligsosial handlingsplan forslag 1362135 

08.01.2018 Boligsosial handlingsplan - Høring 1363490 
 

Sammendrag: 
Fauske kommune har utarbeidet forslag til ny boligsosial handlingsplan. Dette etter en bestilling fra 
2015 der det var et ønske om å utarbeide denne planen.  



 
 
Saksopplysninger: 
En boligsosial handlingsplan skal være en plan som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens 
boligsosiale arbeid. Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligsosialt arbeid. Den vil 
også være et viktig redskap i samarbeidet med befolkningen og aktører i boligmarkedet. Samtidig 
inneholder planen en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligsosiale virkemidler i den 
perioden den er ment å gjelde for.  

 

Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. 
For å oppnå dette må det forankres samarbeid på tvers av enhetene i kommunen hvor leietakers beste 
ligger til grunn. For at boligsøkere og leietakere skal kunne få den hjelpen de trenger må samhandlingen 
være bygd opp på en god og tilfredsstillende måte. En del grupper klarer ikke å skaffe seg bolig på det 
åpne markedet og det er den gruppen vi skal hjelpe med å skaffe, eller beholde en tilfredsstillende bolig. 
Herunder ligger både husbankens virkemidler og kommunens eget tjenesteapparat… 

 

Arbeidet med denne planen har vært gjort av Fauske Eiendom KF, og senere av Fauske kommunale 
eiendommer. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ulike enheter som er sentrale i 
boligsosialt arbeid i vår kommune. Det har også vært en styringsgruppe som har bestått av 
kommunalsjefer, rådmann og daglig leder i Fauske Eiendom KF.  

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Forslag til boligsosial handlingsplan har vært på høring  i henhold til vedlagte liste og det foreligger 
høringssvar fra: 
Eldrerådet i Fauske kommune. med ingen merknader 
Rådet for funksjonshemmede i Fauske kommune, med ingen merknader 
Valnesfjord Nærmiljøutvalg, med merknader; Valnesfjord Nærmiljøutvalg ønsker at Fauske kommune 
skal skrive en boligpolitisk og ikke en boligsosial handlingsplan. Dette fordi en slik plan vil ta inn over seg 
mye mer og et mye bredere fagfelt enn en boligsosial handlingsplan gjør. 
 
Det var en boligsosial handlingplan som var bestilt, og denne legges nå fram til behandling. 
 
Fauske kommune har fått invitasjon fra Fylkesmannen i Nordland og Husbanken om å være med i et 
prosjektsamarbeid i perioden 2018 til 2020 «Boligsosiale hensyn i den helhetlige kommunale 
planleggingen». Hensikten med dette prosjektet er å bistå den enkelte kommune i arbeidet med å 
planlegge og gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk og ta boligsosiale hensyn i 
planleggingen.  
 
Rådmannen ser at uttalelsen fra Valnesfjord Nærmiljøutvalg vil bli fulgt opp i dette prosjektet, og mener 
at det i løpet av den 3-årige prosjektperioden vil bli utarbeidet en boligpolitisk plan som tar med de 
boligsosiale utfordringene. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Boligsosial handlingsplan - Høring 
 
Eldrerådet- 034/17, har i møte 21.11.2017 fattet følgende vedtak i saken: 
Vedtak: 

Eldrerådet har ingen merknader til boligsosial handlingsplan. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Berit Vestvann Johnsen 
Formannskapssekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  13.10.2017 
Vår ref.: 17/15222 

Deres ref.:  
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Mottakere:    
A/L Indre Salten 
Boligbyggelag 

Postboks 194 8201 FAUSKE 

Barnas talsperson i 
Fauske kommune 

   

Enhetsledere i 
Fauske kommune 

   

Fauske eldreråd    
Fylkesmannen i 
Nordland 

   

Husbanken    
Kommunalt råd for 
funksjonshemmede 

   

Kommunelege Postboks 93 8201 FAUSKE 
Nordland 
fylkeskommune 

Postmottak 8048 BODØ 

Politiske partier i 
Fauske kommune 

   

RIO 
Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon 

Postboks 6609 St.Olavs plass 0129 OSLO 

Ungdomsrådet    
 
 
 

Høring - Boligsosial handlingsplan 
 
Fauske kommune har utarbeidet forslag til ny boligsosial handlingsplan. Denne sendes nå på 
høring. 
 
Planen finnes elektronisk på Fauske kommune sine hjemmesider. Planen ligger på 
kommunens biblioteker og på Servicetorget fra 20.10.2017. 
 
Frist for uttalelser vedrørende planen er 11.12.2017. 
 
Evt. uttalelser sendes postmottak@fauske.kommune.no, evt. Fauske kommune, postboks 
93, 8201  Fauske 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Line Kristiansen 
Avdellingsleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
Vedlegg: 

Boligsosial handlingsplan forslag  
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens 

boligpolitiske visjon om at alle skal kunne 

bo trygt og godt. For å oppnå dette må det 

forankres samarbeid på tvers av enhetene i 

kommunen hvor leietakers beste ligger til 

grunn. For at boligsøkere og leietakere skal 

kunne få den hjelpen de trenger må 

samhandlingen være bygd opp på en god og 

tilfredsstillende måte. En del grupper klarer 

ikke å skaffe seg bolig på det åpne markedet 

og det er den gruppen vi skal hjelpe med å 

skaffe, eller beholde en tilfredsstillende 

bolig. Herunder ligger både husbankens 

virkemidler og kommunens eget 

tjenesteapparat. Ett overordnet mål i denne 

avtale er at leietaker skal kunne avansere i 

boligtrappen og etter hvert komme seg over 

i egen bolig. 

Fauske kommune har de seneste årene vært 

en aktiv aktør på boligområdet, dette som 

tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i 

boligutvikling.  

1.2 Framdrift og 
arbeidsform 
Arbeidet med denne planen har vært gjort 

av Fauske Eiendom KF, og senere av 

Fauske kommunale eiendommer. Det har 

vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 

ulike enheter som er sentrale i boligsosialt 

arbeid i vår kommune. Det har også vært en 

styringsgruppe som har bestått av 

kommunalsjefer, rådmann og daglig leder i 

Fauske Eiendom KF.  

1.3 Hva er en boligsosial 
handlingsplan? 
En boligsosial handlingsplan skal være en 

plan som angir mål, tiltak og prioriteringer 

for kommunens boligsosiale arbeid. Planen 

skal bidra til større effektivitet og mer 

samkjørt boligsosialt arbeid. Den vil også 

være et viktig redskap i samarbeidet med 

befolkningen og aktører i boligmarkedet. 

Samtidig inneholder planen en 

gjennomgang av kommunens behov for og 

bruk av boligsosiale virkemidler i den 

perioden den er ment å gjelde for.  

1.4 Planens form og 
innhold 
Planen er delt inn i 3 hoveddeler, som hver 

behandler spesifikke målområder innen det 

boligsosiale arbeidet i Fauske kommune. 

Hvert av kapitlene skal ha en analysedel og 

en handlingsdel. Analysedelen består av en 

situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk, samt 

vurderinger av virkemidler og behov. I 

handlingsdelen presenteres kommunens 

målsettinger, strategier og tiltak for 

planperioden. 

 

 

 

 

 

1.5 Rullering av planen 
Boligsosial handlingsplan gjelder for 

perioden 2018-2028. Tiltaksdelen rulleres 

hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, og planen som helhet 

rulleres ved behov, minimum hvert 4. år.  
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2. Nasjonale, 
regionale og lokale 
føringer for 
boligpolitikken 
2.1 Nasjonale målsettinger 
for boligpolitikken 
Det er en overordnet målsetting i norsk 

boligpolitikk at alle skal kunne bo trygt og 

godt. Den norske velferdspolitikken bygger 

på disse premissene.  

De generelle statlige målsettingene for bo- 

og byggingspolitikken er slik: 

1. Bosteder for alle i gode bomiljø 

2. Trygg etablering i eid eller leid bolig 

3. Boforhold som fremmer velferd og 

deltakelse. 

4. Godt utformede, sikre, energieffektive 

og sunne bygg. 

5. Bedre og mer effektive byggeprosesser1 

Boligpolitikken skal bidra til å imøtekomme 

boligbehovene til den enkelte i samfunnet, 

og for kommende generasjoner. For å 

lykkes med målene må boligpolitikken 

gjøre det mulig for den enkelte innbygger å 

bygge, bo og leve.  

En god bolig er for enkelte av oss av stor 

betydning for vår livskvalitet og mulighet til 

livsutfoldelse. Gode boliger skaper gode 

samfunn. Bygningskvalitet, utforming, 

beliggenhet og funksjonalitet er avgjørende 

for kvaliteten på de tjenestene som 

kommunen skal yte til sine innbyggere.  

En god boligpolitikk er et kommunalt 

ansvar, som videreført vil være en 

forutsetning for at kommunen skal kunne 

lykkes med sine velferdsoppgaver. Videre 

har regjeringen skissert følgende nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder for 

boligsosiale forhold: 

                                                      
1 St.meld.nr. 17 «Byggje-bu-leve» En 

bostedspolitikk for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner 

 Alle skal ha et godt sted å bo 

 Alle med behov for tjenester, skal få 

hjelp til å mestre boforholdet. 

 Den offentlige innsatsen skal være 

helhetlig og effektiv. 

Prioriterte innsatsområder i strategien: 

Hjelp fra midlertidig til varig bolig 

Hjelp til å skaffe egnet bolig 

 Forhindre utkastelse 

 Gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

 Sikre god styring og målretting av 

arbeidet 

 Stimulere til nytenking og sosial 

innovasjon 

 Planlegge for gode bomiljøer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Fylkesplanen for Nordland skisserer ulike 

strategier og arealpolitiske retningslinjer for 

regionen, herunder følgende fokuspunkter; 

 God (kommune)planlegging 

 By- og tettstedsutvikling 

 Klima og energitilpasning 

Fylkesplanen for Nordland fremmer at 

utbygging bør sentraliseres og viser til ulike 

tiltak og virkemidler for å unngå uønsket 

spredning av bebyggelse. 

 

2.2 Aktuelt lovverk 
Plan- og bygningsloven gir kommunen det 

samlede rammeverket for planlegging og 

byggesak 

Fauske kommunes ansvar ovenfor 

vanskeligstilte på boligmarkedet, er hjemlet 

i: 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Beskriver blant annet kommunens plikt til 

samhandling og samarbeid internt i 

kommunen og med eksterne slik som 

fylkeskommune, regionalt helseforetak og 

stat. Forpliktelser til å yte bistand i 
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forbindelse med botilbud - Bistand 

inkluderer blant annet helsetjenester i 

hjemmet og personlig assistanse som 

praktisk bistand og opplæring. 

Viktige paragrafer: 

§3-1; Kommunens overordnede ansvar for 

helse- og omsorgstjenester 

§3-2; Kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester 

§3-3; Helsefremmende og forebyggende 

arbeid 

§3-4; Kommunens plikt til samhandling og 

samarbeid  

§ 3-7; Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen skal medvirke til å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, 

herunder boliger med særlig tilpasning og 

med hjelpe- og vernetiltak for dem som 

trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemning eller av andre årsaker»  

 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven) 

Formålet med loven er å bedre levekårene 

for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, 

sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte 

barn og unge og deres familier får et 

helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer.» 

§ 13 Samarbeid med andre deler av 

forvaltningen 

Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til at 

sosiale hensyn blir ivaretatt av andre 

offentlige organer som har betydning for at 

formålet med loven blir oppnådd. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til å 

skaffe bolig til vanskeligstilte personer som 

selv ikke kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet.» 

 § 27 Midlertidig botilbud 

«Kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv.” 

2.3 Fauske kommune sine 
målsettinger for 
boligsosialt arbeid 

Overordnet mål 

Det langsiktige og overordnede mål er at: 

Innbyggerne i Fauske kommune skal kunne 

bo trygt og godt. Boligen skal være egnet 

med en tilfredsstillende standard uavhengig 

av økonomiske, fysiske, helsemessige og 

sosiale forutsetninger.  

Overordnet mål deles i flere delmål under 

kategorien boligutvikling, kommunale 

utleieboliger og oppfølging i boliger 

Boligutvikling 

 Bidra til tilstrekkelig boligproduksjon 

slik at flest mulig kommer seg inn i 

boligmarkedet. 

 Bidra til at boligbygging tilpasses 

boligbehovet. 

 Legge til rette for en variert 

boligsammensetning og integrering av 

ulike brukergrupper i boligområdene. 

 Bidra til at boligene er tilgjengelig for 

alle. 
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Kommunale utleieboliger 

 Sørge for at den kommunale 

boligmassen er stor nok til å gi et 

dekkende behov til de av våre 

innbyggere som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. 

 Gjennomgå eksisterende boligmasse 

endring av boligmassen, nytenking med 

hensyn til eventuell ombygging, kjøp, 

salg og evt. nybygg. 

Oppfølging i bolig 

 Legge til rette for at de som ikke klarer 

seg selv i egen bolig får tilstrekkelig 

hjelp til å mestre dagliglivet og bli 

boende i egen bolig.  
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3. Målområde 1 – 
generell boligutvikling 
Hovedmål for den generelle 

boligutviklingen 

Fauske kommune skal ha en boligutvikling 

som er i tråd med befolkningens boligbehov 

når det gjelder antall boliger, hvilke type 

boliger som bygges og hvor nye boliger 

lokaliseres. Boligutviklingen skal fremme et 

velfungerende boligmarked med gode 

bomiljø, ivareta folkehelse og følge øvrig 

planverk på en helhetlig måte. (Tatt med i 

handlingsplanen) 

3.1 Behov i årene framover 

Befolkningsutvikling 

Ved inngangen til 2016 var det 9604 

innbyggere i Fauske kommune2. Dette er 53 

færre personer enn i 2006. For de ti siste 

årene kan vi se en klar trend til at andelen 

barn og unge faller sammenlignet med 

gruppen 67 år eller eldre, jf. figur:  

 

Figur 1: SSB 2016 

I perspektiv 2025 er den mest sannsynlige 

utviklingen i hht. SSB’s tall at folketallet i 

Fauske holdes tilnærmet konstant, evt. med 

en mindre nedgang.   

En befolkningsnedgang i perspektiv 2025 

kan komme i de yngste/ung voksne 

aldersgruppene (6 – 44 år).   

Antallet eldre kan forventes å øke sterkt 

fram mot 2025.  Den største økningen 

kommer i aldersgruppen 67-79 år.   

                                                      
2 Befolkningstallene er hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB). 

 

Aldersfordeling i befolkningen 

 

 

Figur 2: SSB 2015-2030 

 

Det er en yngrebølge på landbasis med 25% 

flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det var i 

2005, Nordland har 14% flere i denne 

aldersgruppen, Fauske har kun 0,5% flere. 

Inn - og utflytting 

 

Figur 3: SSB 2016 

Folketallet i Fauske kommune er stabilt pr. 

1.1.2015 var det 9 622 innbyggere og i 2016 

er det 9604 innbyggere og forventes i 2030 

å være 9454 innb. (kilde:SSB/Panda). 

Pendling 

Kommuneplanens samfunnsdel3 viser at det 

er 555 personer bosatt i andre kommuner 

som pendlet inn til Fauske i 2008, samtidig 

som det er 1.427 som pendlet ut av Fauske 

kommune. Det antas at trenden ikke er 

vesentlig endret siden 2008.  

3Fauske kommune «Kommuneplanens 

samfunnsdel, faktadel» 

Aldersgruppe 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Endring

0-5 år 635 604 588 556 557 513 -122

6-15 år 1308 1253 1235 1175 1150 1105 -203

16-19 år 484 557 575 542 517 510 26

20-66 år 5750 5679 5710 5719 5698 5725 -25

67-79 år 897 903 945 1010 1142 1264 367

80-89 år 409 413 414 417 393 395 -14

90+ år 68 71 85 94 99 92 24

Sum 9551 9480 9552 9513 9556 9604 53

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Folkemengde 9551 9480 9552 9513 9556 9604

Levendefødte 92 93 90 74 74 89

Døde 95 93 84 97 82 103

Fødselsoverskudd -3 0 6 -23 -8 -14

Innflyttinger 316 382 372 397 439 525

Utflyttinger 398 383 396 380 368 385

Nettoinnflytting -82 -1 -24 17 71 140

Folketilvekst -86 -3 -19 0 66 125
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Unge i etableringsfasen 

Fauske kommunes kommuneplan skisserer 

en del utfordringer, muligheter, mål og 

strategier for å sikre at unge mennesker kan 

bosette seg i kommunen. Unge i 

etableringsfasen har ofte leiemarkedet som 

den mest aktuelle innfallsport til etablering. 

Boligmarkedet i kommunen er sterkt 

eiedominert. Krav til egenkapital på 

minimum 15% ved boliglån og høye priser 

gjør det utfordrende for mange unge å 

komme seg inn på boligmarkedet. Unge i 

etableringsfasen inngår i utgangspunktet 

ikke i målgruppen til boligkontoret i 

kommunen. Unge i etableringsfasen vil på 

bakgrunn av nye retningslinjer fra 

Husbanken ikke være berettiget til 

låneordninger som boligkontoret 

disponerer.  Nye retningslinjer gitt av 

Husbanken, forskrift og Fauske kommune 

sine egne retningslinjer. 

Ut fra fremtidig befolkningsprognoser vil 

kommunen være avhengig av å øke 

befolkningsgrunnlaget i yrkesaktiv alder, 

her vil unge i etableringsfasen representere 

en viktig ressurs for kommunen. En videre 

gjennomgang av innsats og tiltak overfor 

denne befolkningsgruppen vil være viktig 

og riktig å gjøre. 

Husbanken har en del virkemidler som kan 

søkes for å bygge egen bolig. Dette er 

viktige insitamenter for boligbygging i 

distriktene. Dette er ikke lånemidler som 

kommunen disponerer, men som må 

markedsføres bedre mot alle som ønsker å 

bygge egen bolig. 

 

Eldre i boligmarkedet 

Ut fra den demografiske utviklingen vil 

andel eldre øke betydelig. Spesielt vil dette 

merkes fra rundt 2020. Prognosene som 

foreligger vil ha betydning for fremtidige 

botilbud og boligetterspørsel. Undersøkelser 

blant annet foretatt av Norsk institutt for by- 

og regionforskning (NIBR), viser at eldre 

seniorer er mer stasjonære i sine 

boligpreferanser – de vil gjerne bo der de 

bor. Yngre seniorer er gjerne mer mobile og 

ønsker å bo sentralt, med de fordeler dette 

gir. Langt færre eldre ønsker i dag å bo på 

sykehjem, de fleste ønsker å bo i 

omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester. I 

undersøkelse gjort av NIBR knyttet til 

omsorgsboliger, svarer 80% av de spurte 

seniorer at beliggenhet er viktig. 

Omsorgsboligene må ligge i et kjent miljø 

med tilgang til kjente aktiviteter og sosiale 

miljø. Nærhet til familie og 

døgnkontinuerlig hjemmetjeneste trekkes 

også fram som viktige elementer.  

 

3.2 Hovedtrekk ved 
boligmarkedet i vår 
kommune 

Prisnivå 

Figuren viser prisutviklingen i forhold til 

omsetning av boligeiendom. Utfordring 

med denne tabellen er at antall som gis kan 

gjelde bygg med flere boenheter uten at 

dette er registrert. Eks. 4-mannsbolig og 

lignende som ikke er seksjonert. 

 

Figur 4: SSB 2016 

Husleienivå 

SSBs leiemarkedsundersøkelse går ikke 

spesifikt inn på kommunenivå. Det 

foreligger derfor ikke konkrete tall som 
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beskriver husleienivået i kommunen. Det 

kan fremskaffes oversikt over pris på 

kommunale boliger, men boliger som leies 

på det private markedet er vanskelig å finne 

prisene på da slik utleie ofte skjer via 

bekjentskap og facebook, ikke via finn.no 

og andre søkemotorer som vi har tilgang til.  

Det er av stor betydning for kommunen og 

eiendomsforvaltningen, at leieprisene 

holdes på et kostnadsdekkende nivå, 

leieprisen vil da dekke kostnader til 

vedlikehold og kapitalkostnader. Det vil 

hindre at subsidiering av vanskeligstilte 

skjer gjennom husleienivå, og ikke gjennom 

de støtteordninger som kommunen har til 

rådighet. 4 

Subsidiering gjennom husleien fører til 

manglende vedlikehold, dårlige boforhold 

og ødelagte boliger. 

I neste omgang fører dette til behov for 

nybygg, lenge før den normale levetid for 

byggene er inntruffet. 

Dette er en svært kostbar og 

uhensiktsmessig form for forvaltning. 

Sammensetninger av boliger 

Boligmassen i Fauske består i stor grad av 

eneboliger. Figuren viser en grafisk 

prosentvis framstilling av ulike 

bygningstyper. Andelen eneboliger i 

kommunen er på 68 prosent i 2016, mens 

den i 2006 var på 72%. Det har vært en 

reduksjon i antall eneboliger i tiårsperioden 

på 47 boliger. I samme periode har antall 

boliger i boligblokk økt med hele 155 

boenheter. 

                                                      
4 Fauske kommune «kommunale boliger» 

delrapport 3, eiendomsforvaltning 

 

Figur 5: SSB 2016 

 

 

3.3 Virkemidler i 
boligområdet 
Planarbeid og regulering i kommunen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge 

føringer for hvordan Fauske kommune skal 

utvikle seg. Kommuneplanens samfunnsdel 

vil være ledende for øvrig planlegging i 

kommunen. Kommunens arealplan skal 

være førende for boligutvikling. Her settes 

styrende bestemmelser for arealforvaltning. 

 

Reguleringsplan er det formelle grunnlaget 

for at det gis byggetillatelse. Loven sier at 

det skal ligge en godkjent reguleringsplan 

til grunn for alle bygge – og anleggstiltak av 

en viss størrelse. Reguleringsplan er 

kommunens redskap for å utrede arealbruk 
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og bruksendring i større område. Private 

utbyggere utfører mye av dette arbeidet. 

Reguleringsplan vedtas av kommunen, og 

kommunen har myndighet til å stille 

betingelser for innvilgelse av 

byggetillatelser.  
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3.4 Handlingsdel for målområde 1 – generell boligutvikling 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 3.1 

Stimulere til økt 

byggeaktivitet ved bedre 

markedsføring av 

Husbankens virkemidler 

Fauske 

kommune 

v/Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 3.1 

Stimulere unge i 

etableringsfasen til å 

etablere seg i vår 

kommune, tilskudd kr 

50.000 

Fauske 

kommune 
P/A X X X 

kr 500.000, 

dette vil bidra 

til 10 

etableringer 

 3.3 

Sikre at det settes av 

tomter/boliger til 

kommunal disposisjon i 

forhandlinger om 

utbyggingsavtaler med 

private. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling  

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 

 3.3 

Sikre helhetlig 

planlegging i kommunens 

arealdel opp mot 

boligsosiale forhold. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling 

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 

 

  



 

Fauske kommune // BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  // side 12 

4. Målområde 2 – 
boligsosiale forhold 
Hovedmål for de boligsosiale forholdene 

Fauske kommune skal medvirke til å skaffe 

egnede boliger med nødvendige tjenester til 

vanskeligstilte på det ordinære 

boligmarkedet. Flere skal stimuleres fra leie 

til eie av egen bolig. 

4.1 Vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

Hvem er vanskeligstilt? 
Regjeringen la høsten 2002 frem St.meld. 

nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot 

fattigdom. Å sikre vanskeligstilte gode, 

nøkterne boliger var en sentral strategi i 

denne meldingen.  

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal sikres 

en bolig de kan klare å beholde. Dette er en 

forutsetning for at flest mulig i yrkesaktiv 

alder skal klare seg selv ved egen 

arbeidsinntekt.  

Tiltak for å redusere antall vanskeligstilte 

på boligmarkedet vil på den ene siden bli 

rettet mot individene for å styrke deres 

ressurser slik at de lettere kan delta på 

boligmarkedet, og på den annen siden bli 

rettet mot egenskaper ved boligmarkedet og 

boligmassen som unødvendig hindrer folk i 

å delta.  

Det er kommunene som har hovedansvaret 

for å sikre vanskeligstilte en bolig. 

Utfordringen er å legge til rette for at 

kommunene skal ha de beste muligheter for 

å ivareta dette ansvaret 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er en 

svært mangeartet gruppe. Personer fra alle 

samfunnslag kan i perioder av livet være 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Lavt 

inntektsgrunnlag, arbeidsledighet og 

funksjonstap er noen eksempler på 

årsakssammenhenger som kan bidra til en 

vanskelig bosituasjon. Å være vanskeligstilt 

på boligmarkedet er ikke en statisk og 

nødvendigvis vedvarende situasjon. Likevel 

vil enkelte mennesker være mer utsatt for å 

komme inn under definisjonen 

«vanskeligstilt». Mennesker med 

utfordringer i forhold til rus og psykisk 

helse er et eksempel, andre vil være 

flyktninger og aleneboende med begrenset 

økonomi. Her vil også personer med 

innvilget uførepensjon være en stor gruppe, 

da dette er personer som ansees å være 

varig økonomisk vanskeligstilt. 

Boligkontoret ved Fauske kommunale 

eiendommer forvalter de kommunale 

gjennomgangsboligene, omsorgsboliger 

tildeles og forvaltes av Tildelingskontoret. 

4.1.1 Søknader kommunal bolig 
(Telleperiode 01.01.2014-01.07.2015) 

Antall søknader   85 

Innvilget   47 

Avslått med begrunnelse:   38 

Ikke folkereg i vår kommune 9 

Egen bolig/god øk 18 

Har bolig 6 

Manglende dok 3 

Sendt til flyktning 2 

Kartleggingen viser at i overkant av 50% av 

de som søkte kommunal bolig i perioden 

fikk positivt svar på søknaden. Dette enten 

ved at det ble gitt konkret bolig, eller ved at 

søker ble satt på venteliste. 

Denne kartlegginga omfatter ikke 

flyktninger. Når det gjelder flyktninger så 

får alle som kommer til vår kommune tilbud 

om kommunalt disponert bolig. Dette kan 

være boliger som kommunene eier, eller 

som er leid inn fra det private markedet til 

videre utleie.  
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4.1.2 Midlertidig bolig 
Lov om sosiale tjenester i Nav § 27 sier at 

kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv. 

Fauske kommune har ikke midlertidig 

bolig. Det er i hoteller og campingplasser i 

kommunen som benyttes som midlertidig 

bolig når det er behov.  

Kostnadsoversikt Nav – midlertidig bolig: 

 2013 2014 2015 

Camping 126.192,- 422.920,- 227.500,- 

Hotell 104.670,-   97.400,- 246.498,- 

Sum 230.862,- 520.320,- 473.998,- 

Kilde: Nav Fauske 

Dette er midler som med fordel kunne vært 

brukt til å ha 3-4 «krisehybler» stående i 

tilfelle akutte behov. «Krisehyblene» bør 

være bemannet og det bør være renhold av 

disse. Dette bør være små enheter som er 

møblert, og hvor vasking av hybelen inngår 

i leien.  

4.1.3 Flyktninger 
Kommunestyret i Fauske vedtok mottak av 

48 flyktninger for 2016 og har vedtatt 

mottak av 48 flyktninger for 2017. Tallet 

for mottak av flyktninger i 2017 er redusert 

til 30 etter anmodning fra IMDI. Det ble 

gjort en anmerkning om at tallet inkluderte 

familiegjenforening for 2016, dette gjelder 

ikke for 2017. Det er en utfordring av 

mange av dem som sitter på mottak kan 

søke/ har søkt familiegjenforening. 

Det har tidligere år vært slik at vi har hatt 

stor utskifting av dem som bodde i 

kommunale boliger. Dette på grunn av at  

når botiden i kommunal bolig var over så 

var det mange som flyttet til kommuner sør 

i Norge.  

Oversikt over antall bosatte flyktninger og 

dem som har flyttet ut av kommunen siste 5 

år: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Bosatt 23 33 33 53 48 

Flyttet 

ut 

18 14 2 2 4 

Kilde: Fauske kommune Flyktningkontoret 

 

Det ser ut til at flyttingen fra Fauske er 

nærmest stoppet opp. Dette bidrar til 

kommunen får flere innbyggere, men skaper 

utfordringer når det gjelder bosetting av nye 

flyktninger.  

Det er behov for flere flyktningeboliger for 

å kunne oppfylle kommunestyrets vedtak 

om bosetting. Disse boligene bør være i og 

rundt Fauske sentrum da opplæringen 

foregår her.  

4.1.4 Utviklingshemmede  
Fauske kommune har 20 øremerkede 

boliger for de som har vedtak om mottak av 

tjenester fra miljø- og habiliteringstjenesten.  

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8  Selveie 

Kommunalt 

eid 

8 Tidsubestemt 

kontrakt 

Kommunalt 

eid 

4 Tidsbestemt 

kontrakt 

Kilde: Fauske kommune, miljø- og habiliteringstjenesten 
 

Valg av kontraktsform (tidsbestemt- 

tidsubestemt) gjøres ut fra beboers behov. 

Det er i noen tilfeller slik at det skrives 

tidsubestemt kontrakt for at beboer skal føle 

seg trygg i eget hjem. 
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Behov for boliger innen miljø- og 

habilitering i årene framover: 

 

Forklaring til tabellen:  

Sentrumsnært: kan være helt ordinære boliger, men ved at 

boligene er sentrumsnære kan beboere være mer 

selvstendig. 

Småhus: boliger som ligger litt skjermet 

Bemanning med nattevakt: base for personalet må 

opprettes.  

Forsterket heldøgns bemanning 2:1: Institusjon 

Kan kjøpe selv: dette er et uttrykt ønske fra personen selv. 

 

Denne gruppen kan i utgangspunktet bo i 

egen bolig, det er i de fleste tilfeller ikke 

behov for å etablere institusjoner. Det er 

imidlertid viktig at boligene som bygges er 

sentrumsnære slik at beboerne kan benytte 

seg av tilbudte fritidsaktiviteter og at det 

blir enkelt og komme seg til jobb.  

Det vil også i noen tilfeller være behov for 

bemanning i disse boligene, det må derfor 

etableres personalbase ved bygging.  

(I de tilfeller der kommunen velger å 

etablere egne borettslag for disse gruppene 

må det allerede ved etableringen tas opp 

hvem som kan tildele boligen. Det må også 

fastsettes hvem som skal betale husleie for 

boligen i de tilfeller det tar lang tid fra 

boligen fraflyttes til kommunen har funnet 

ny kjøper til boligen.) 

 

 

4.1.5 Rus og psykiske 
helseutfordringer 
Rus og psykisk helsetjeneste har pr i dag 

følgende boliger til disposisjon: 

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8 Psykiske 

lidelser 

Kommunalt eid 6 Lav bemanning 

Kommunalt eid 4 Uten 

bemanning 

 

I tillegg til de boligene som er øremerket til 

personer med tjenester fra rus- og psykisk 

helsetjeneste tildeles det «generelle» 

kommunale utleieboliger. Dette er i mange 

tilfeller mest hensiktsmessig ut fra diagnose 

og hjelpebehov. 

Utfordring med at øremerkede boliger er i 

flermannsboliger. Det er en økende tendens 

at denne gruppen har behov for små hus litt 

spredt i kommunen  

Det er pr i dag ingen gode etterverns tiltak i 

Fauske kommune for å ivareta personer som 

har vært på avrusning. Veien tilbake til den 

situasjonen de hadde før de ble innlagt er 

kort og relativt raskt kan rehabiliteringen 

som er oppnådd i behandlingen borte. 

Et av de viktigste tiltakene for å unngå 

tilbakefall er muligheten til å flytte inn i en 

bolig som ikke er tilknyttet et rusmiljø, og 

med heldøgns bemanning. Personalet skal 

arbeide videre med rehabilitering etter 

institusjonsopphold og med trening og 

mestring i bosituasjon. På denne måten vil 

de etter en tid kunne flytte over til en mer 

permanent bolig, men med muligheter for 

fortsatte tjenester i forhold til sine behov. 

Beboerne vil måtte følge retningslinjer, og 

ha en del plikter i forhold til å følge opp ett 

slikt rehabiliteringsopplegg. For å kunne ha 

denne type autonomi i et boligtilbud, må det 

ha betegnelsen institusjon. Dette for på 

lovlig vis kunne stille krav til beboere. Ut 

fra erfaring og dataregistrering kan dette 

gjelde 2 – 3 personer årlig. 

I tilknytning til dette botilbudet bør det bli 

opprettet et tilbud KAD for pasienter med 

Tidspunkt Antall Type bolig

Snarest 4 Sentrumsnært

Snarest 1 Småhus

Snarest 2 Bemanning med nattevakt

2016-2018 1 forsterket 2:1-Heldøgn.bem.

2017 1 kan kjøpe selv

2017 1 Sentrumsnært

2018 1 Bemanning med nattevakt

2019 3 Sentrumsnært

2019 2 Bemanning med nattevakt

2021 1 Sentrumsnært

2021 1 Bemanning med nattevakt

? 2 Bemanning med nattevakt

? 2 Sentrumsnært
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rus og psykiskhelse problematikk. Her vil 

det kunne dras nytte av ressursene i flere 

tjenester i et slikt tilbud med for eksempel 

nattevakt. 

Bemannede boliger for aktive 

rusavhengige 

Fauske kommune har behov for boliger med 

heldøgns bemanning for aktive 

rusmiddelavhengige.  Det anslås at dette 

gjelder ca. 4 personer.  

Kvinnelige rusmisbrukere er en svært sårbar 

gruppe som bør bli tilbudt et eget tilrettelagt 

botilbud der de har tett kontakt med 

oppfølgingstjenesten.  

 

Eldre rusmisbrukere 

Rusbrukere (alkohol og narkotika) blir i 

mange tilfeller tidligere «gammel» enn 

andre deler av befolkningen. Det vil da ikke 

være rett og plassere dem i institusjon på et 

eldresenter. Det bør etableres egen del av en 

institusjon til denne gruppa. De har ofte 

bruk for den hjelpen de kan få i en 

institusjon.  Det er et økende behov for 

botilbud for rusmiddelavhengige i alderen 

50 +. Dette er personer i aktiv rus som har 

utfordringer i forhold til sin fysiske helse 

og/ eller kognitive funksjon.  

Gjelder ca. 6 – 7 personer på 

målingstidspunktet.  

Hardbruksbolig 

Fauske kommune har pr. i dag ikke noen 

øremerkede boliger som kan brukes til 

personer som av forskjellige årsaker ikke 

kan bo med nære naboer, eller som trenger 

ro rundt egen bolig. 

Dette ut fra enkeltindividers behov for å bo 

med en god livskvalitet, og med ro i 

bosituasjonen og livet for øvrig. 

Hardbruksboliger er forsterkede boliger til 

mennesker som har ekstra behov.  

Gjelder ca. 2 – 3 personer. 

 

4.1.6 Helse og omsorg 
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. 

Denne reformen skal bidra til å dempe 

veksten i bruk av sykehustjenester i form av 

at en større del av helsetjenestene må ytes 

av kommunen. Samhandlingsreformen vil 

bidra til at kommunen må tenke nytt på 

flere områder, der mer differensierte 

botilbud vil være et av tiltaksområdene. 

Mer sentraliserte boliger vil være 

hensiktsmessig å vurdere for å kunne gi 

økonomisk bærekraftige tjenester av god 

kvalitet. 

Innsats og tjeneste bør organiseres slik at 

flest mulig kan bo trygt og lengst mulig i 

egen bolig, dette vil kreve planlegging av 

tilpassede boligløsninger og tjenester.  

Mange kan fortsette å bo i egen bolig med 

små ombygginger, tilpasninger og utvidet 

hjemmetjeneste. Husbankens virkemidler 

må brukes aktivt til denne gruppen 

 

4.2 Fra leie til eie 
Leie til eie prosjektet var i utgangspunktet 

tenkt brukt slik at personer og familier som 

bor i kommunal bolig skulle få muligheten 

til å kjøpe den boligen de bodde i. Dette 

innså vi fort at ble en for snever måte å 

tenke på. Vi utvidet raskt prosjektet til å 

gjelde de som leide kommunal bolig, og 

som ønsket å kjøpe seg egen bolig. Vi har 

nå også tatt i bruk «pedagogikken» rundt 

leie til eieprosjektet til de som søker om 

kommunal bolig og som vi ser at kan kjøpe 

seg egen bolig. Dette basert på 

arbeidsinntekt, og/eller fast inntekt via 

uførepensjon. 

 

4.3 Bruk av Husbankens 
virkemidler i vår kommune 

4.3.1 Bostøtte 
Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for 

husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være 
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husstander som ikke har fått informasjon 

om denne ytelsen som kan ha krav på denne 

ytelsen.  

 

Tall fra 2015 

Folketall 9622 

Antall hustander 

m/bostøtte 

260 

Sum bostøtte kr 4.328.004 

Gj.snitt bostøtte kr 1.854 pr. mnd. 

Kilde: Husbanken statistikk 

Denne ytelsen må markedsføres bedre.  

4.3.2 Tilpasning av boliger 
«Tilpasning av bolig er et viktig 

virkemiddel for å sikre at personer med 

nedsatt funksjonsevne kan bo i egn bolig 

gjennom hele livet» 

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger 

som kan gjøre det mulig å finansiere 

tilpasning av bolig. Det er kommunene som 

er rådgivere og veiledere i slike saker.  

Husbanken tildeler låne-/tilskuddsmidler til 

kommunene for videre tildeling til 

enkeltpersoner. 

 

Tilpasning av boliger gjelder for: 

 Husstander eller enkeltpersoner som har 

behov for tilpasning av boliger 

 Eldre som ønsker å utføre forebyggende 

tilpasningstiltak. 

 Leid og eid bolig 

 

Tilpasning av bolig kan være: 

 enkle tiltak for å bedre tilkomsten til 

boligen 

 større ombygninger for nødvendig 

tilrettelegging som kan være bad, 

soverom, inngangsparti osv. 

 

Det er nedsatt et tverrfaglig boligteam 

bestående av ergoterapitjenesten, Fauske 

kommunale eiendommer driftsavdeling og 

boligkontoret. Dette gjøres i samarbeid med 

Nav/hjelpemiddelsentralen og Husbanken. 

Dette er ikke en rettighetsbasert ordning den 

gis etter en samlet vurdering. Denne kan 

med fordel markedsføres for å nå ut til flere. 

 

 
Nytt inngangsparti til bolig 

 

 

4.3.3 Startlån 
Startlån kan være en mulighet dersom du 

har vanskeligheter med å få oppfylt 

boligdrømmen din. 

Hvem kan få startlån? 

 Det må være langvarige problemer med 

å finansiere eid bolig, og dette må ha 

vart over lengre tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for 

sparing innenfor de mulighetene som 

har vært når alle nødvendige utgifter til 

livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet 

over tid, og fortsatt ha nok igjen til 

andre nødvendige utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige 

sosiale eller helsemessige utfordringer, skal 

kommunen også ta hensyn til dette i 

vurderingen. 

Du kan få startlån til 

 kjøp  

 utbedring og tilpasning  

 oppføring av ny bolig  

Dersom du har problemer med å betale 

boutgiftene, kan refinansiering med startlån 

gjøre at du kan fortsette å bo i boligen din.  
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Boligen skal være egnet for husstanden, 

nøktern og rimelig sammenlignet med 

prisnivået på stedet. Startlånet kan brukes til 

å fullfinansiere boligen eller som topplån 

der private eller Husbanken gir 

grunnfinansiering. 

Det ble i 2015 utbetalt kr. 14.361.900,- i 

startlån i Fauske kommune.  

 

4.3.4 Tilskudd til etablering 
I noen tilfeller kan det i forbindelse med 

etablering med startlån også tilbys tilskudd. 

Dette gjelder da spesielt i tilfeller der det er 

svært nødvendig med ny bolig, men 

økonomien er ikke tilstrekkelig for 

etableringen. Dette gjelder spesielt for 

barnefamilier og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Ordningen med tilskudd til 

etablering er behovsprøvd 

4.3.5 Tilskudd til tilpasning 
Kan tilbys til personer med nedsatt 

funksjonsevne. Finansiering kan være en 

kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til 

tilpasning er behovsprøvd.   
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 Heistilskudd, prosjekteringstilskudd

4.4 Handlingsdel for målområde 2 - boligsosiale forhold 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.1.3 
Etablere flere 

flyktningeboliger 

Fauske kommunale 

eiendommer og 

Flyktningkontoret 

A       

Tareveien og 

Myrveien   

Kostnader med 

bygging, 

selvfinansierende 

over tid da det 

skal svares 

husleie for 

kostnadene. 

 4.1.5 
Intensjonsavtale med 

private utleiere 

Fauske kommunale 

eiendommer 
P/A X  X  X 

Kostnader ved 

annonsering av 

dette, ut over 

dette er det ingen 

kostnader. 

 4.1.5 

Etablere bolig for 

ettervern etter 

institusjonsbehandling (og 

KAD-seng). 

Enhet Helse P/A X X   

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 

Etablere boliger for eldre 

rusmisbrukere med 

bistandsbehov 

Samhandlingsområdet 

helse & omsorg og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A   X X 

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 
Etablere 3 

hardbruksboliger 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 35.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 

 4.1.5 
Etablere småhus 

«solitære småhus» 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 25.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 
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  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.2 

Innføre oppfølgingstiltak 

for å sikre informasjon om 

Husbankens virkemidler 

til leietakere i kommunale 

boliger - 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X     Ingen 

 4.2 Etablere 4 «krisehybler» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer og 

Nav 

P/A X     

kr 35.000 pr 

kvadratmeter 

for bygging. 

 4.2 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Startlån» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.1 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Bostøtte» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.2 
Markedsføre muligheten 

for «Boligtilpasning» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer  

A X X X Ingen 
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5. Målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 
Hovedmål for boligforvaltningen 

Fauske kommune skal organisere seg slik at 

kommunens rolle som premissgiver i 

boligutviklingen blir styrket 

 

5.1 Organisering og 
utføring av boligsosiale 
oppgaver 
Hovedoppgavene i det boligpolitiske arbeidet i 

kommunen vil være: 

 Overordnet planlegging 

 Boligforvaltning 

I vår kommune er disse oppgavene fordelt på 

flere enheter.  

 

 

5.1.1 Boligforvaltning 
Tildeling av kommunale boliger gjøres 

vanligvis gjennom enkeltvedtak i henhold til 

forvaltningsloven.  

Kommunale gjennomgangsboliger tildeles av 

«tildelingsgruppa for kommunale boliger». Det 

er utarbeidet retningslinjer for disse 

tildelingene.  

Flyktningkontoret tildeler boliger til nyankomne 

flyktninger. Dette gjøres i nært samarbeid med 

Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Det er boligkontoret som 

fremskaffer boligene og skriver kontrakt med 

flyktningene.  

Det er skrevet samhandlingsavtaler med de av 

enhetene i kommunen som samarbeider 

nærmest med Fauske kommunale eiendommer 

sitt boligkontor. Disse samhandlingsavtalene 

definerer hvem som har ansvar for hva når det 

gjelder beboere i kommunale utleieboliger.  

 

 

5.1.2 Fremskaffelse av boliger 
Fremskaffelse av boliger til flyktninger gjøres 

av Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Dette behovet dekkes i stor grad av 

innleie fra private. Stor utfordring at det er få 

flyktninger som flytter ut fra vår kommune, 

mange blir boende i «sin» kommunale bolig. 

Dette fører til at vi ikke klarer å bruke 

flyktningeboliger som gjennomgangsboliger, 

men mer som faste boliger for dem som en gang 

fikk dem tildelt.  

 

5.1.3 Oversikt over boligbehov  
Denne oversikten finnes i dag som en venteliste 

hos Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor og som akuttvedtak hos Nav. Det er 

vanskelig å holde den fulle og hele oversikten 

her, da dette er «ferskvare». Viktig å bemerke at 

dette gjelder da bare familier/personer som er 

innenfor retningslinjene for kommunal bolig 

eller akuttbolig fra Nav. Det er ikke noen 

oversikt over boligbehov generelt. 

5.1.4 Kompetanse og 
samhandling  
Det er laget samhandlingsavtaler mellom 

Fauske kommunale eiendommer og de enhetene 

som har oppfølging av beboere i kommunale 

boliger. Disse samhandlingsavtalene definerer 

ansvarsforhold i forhold til søkere, beboere og 

øvrige som har behov for hjelp til å bo. Fauske 

kommune har en egen tildelingsgruppe for 

kommunale boliger, i denne er det 

representanter fra Nav, barneverntjenesten, 

miljø- og habilitering, rus- og psykisk 

helsetjeneste og boligkontoret. Her blir alle 

søknader om kommunal bolig tatt opp og 

vurdert ut fra gitte kriterier. 

Eksempel på samhandlingsavtale 
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Boligsosial tenking er ikke det samme som å 

tilby lån eller kommunal bolig, det må vurderes 

hva som er best for den enkelte familie. 

 

5.1.5 Bomappa 

 

Dette går ut på at husstander som tildeles 

kommunal bolig får en egen «Bo-mappe». 

Denne mappa skal inneholde informasjon og 

søknadsskjemaer for en karriere i 

boligmarkedet. Den som tildeles en «Bo-

mappe» tildeles også ressurser i form av tid hos 

en boligforvalter. Boligforvalteren skal følge 

husstanden gjennom boligkarrieren inntil 

kunden er etablert i privat eid eller leid bolig 

dersom husstanden ønsker denne hjelpen.  

 

Formålet er å hjelpe dem som ikke på egen 

hånd klarer å legge rammene for å få et trygt og 

godt sted å bo. 

 

Husstander som tildeles «Bo-mappe» skal 

følges tett fra «sin» boligforvalter. Når den 

første fasen er over og de er inne i «rutinene» 

med å bo kan man gå videre – da til å tenke ut 

av kommunalt leieforhold til privat leie- eller 

eieforhold.  De motiveres av «sin» 

boligforvalter til å få sin økonomi vurdert i 

forhold til Sifo-modellen, og til å sende 

søknadsskjema til finansieringsinstitusjoner 

(også Startlån) for å få muligheten til å skaffe 

seg egen bolig.  

 

  

Eksempel på innhold i bomappa. 



 

Fauske kommune // BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  // side 22 

5.2 Handlingsdel for 
målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

  

Økt bevisstgjøring av dem 

som leier bolig om 

mulighet for eie, 

markedsføre Husbankens 

virkemidler 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for flyktninger på 5 

år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for generelle 

utleieboliger på 3 år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende 

omsorgsboliger 

Fauske kommune 

v/Tildelingskontoret 
A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende kommunale 

utleieboliger. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Bedre markedsføring av 

Husbankens personrettede 

virkemidler. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Ta initiativ til 

samhandling mellom og 

inn mot 

brukerorganisasjoner. 

Etablere godt samarbeid. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X     Ingen 

  

Etablere tverrfaglig 

boligsosialt forum i 

kommunen. 

Enhetene som 

samarbeider ang. 

boliger 

A X     Ingen 
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 Arkiv sakID.: 17/3610 Saksbehandler: Monica Johansen 
 
 

 

Sak nr.   Dato 

035/17 Fauske kommunale råd for likestilling av 
funksjonshemmede 

04.12.2017 

 
 

Boligsosial handlingsplan - Høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til boligsosial 
handlingsplan.  
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 04.12.2017: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
FUN- 035/17 Vedtak: 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har ingen merknader til boligsosial 
handlingsplan.  
 

 
Vedlegg: 

13.10.2017 Boligsosial handlingsplan forslag 1362135 

16.10.2017 Høring - Boligsosial handlingsplan 1362061 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagt høring av boligsosial handlingsplan.Høringsfrist 11.12.17. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/1466     
 Arkiv sakID.: 18/339 Saksbehandler: Frode Ramskjell 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
023/18 Formannskap 13.03.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Nytt Erikstad Silanlegg 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad innenfor en 
kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for formannskapet til 
endelig godkjenning. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad innenfor en 
kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for formannskapet til 
endelig godkjenning. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 006/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt silanlegg for avløpsvann på Erikstad innenfor en 
kostnadsramme på kr. 57 mill. 
 
Når entreprenør på bygg og prosessutstyr er valgt framlegges finansiering for formannskapet til 
endelig godkjenning. 

 
Vedlegg: 
06.02.2018 Vedlegg 1 Skisseprosjekt Renseanlegg Erikstad 1372511 

06.02.2018 Vedlegg 2 Tegning på opplegg fra Hydropress Huber AS 1372513 

06.02.2018 Vedlegg 3 Tegninger på opplegg fra Salsnes Filter AS 1372514 

06.02.2018 Vedlegg 4 Dimensjoneringsgrunnlag 1372515 

06.02.2018 Vedlegg 5 Plantegning Hydropress Huber AS 1372522 

06.02.2018 Vedlegg 6 Plantegning Salsnes Filter AS 1372523 



06.02.2018 Vedlegg 7 Situasjonsplan 1372524 

06.02.2018 Vedlegg 8 Anleggskostnader Hydropress Huber AS 1372525 

06.02.2018 Vedlegg 9 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  Hydropress Huber AS 1372526 

06.02.2018 Vedlegg 10 Anleggskostnader Salsnes Filter AS 1372527 

06.02.2018 Vedlegg 11 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for siler mm. fra Salsnes 
Filter AS. Rev. 

1372528 

06.02.2018 Vedlegg 12 Oversiktskart som viser området som Erikstad Silanlegg 
behandler avløpsvann fra 

1372539 

06.02.2018 Vedlegg 13 Kart Erikstad i M=1:2500 1372540 
 
Sammendrag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Erikstad Silanlegg ble etablert i 2000/01 i Hansbakken på Erikstad. Silanlegget er bygget for å sile ut 
partikler som er over 0,8 mm og behandler avløpet fra hele Fauske-området fra Finneid i øst og til 
Erikstad/ Stranda i vest og Søbbesva/ Vestmyra/ Hauan i nord. 
 
Anlegget ble bygget etter datidens minstekrav og er i dag nedslitt og krever betydelige ressurser for drift 
og oppfølging. Det har de senere år vært mange driftsstans på grunn av slitasje på prosessutstyr.  
 
 
Drift av dagens anlegg 
 
Enhet VVA har gjort en HMS-risikovurdering av dagens anlegg. Følgende faktorer framkommer: 
 

· Det er ingen forbehandling på avløpsvannet. Dette medfører at bleier, bind, kluter, spisse 
metallgjenstander osv. føres rett inn i anlegget og medfører ofte betydelige driftsproblemer. 

· Renseprossessen utføres slik at avløpsvannet kommer inn i kjeller på bygget og silgodset 
(partikler større enn 0,8 mm) må transporteres ved hjelp av skrue opp til første etasje hvor det 
samles i en konteiner for senere transport til IRIS. Det har vært en rekke driftstans på anlegget 
pga tilstopping/ brekkasje i skruen. 

· Driftsstans på anlegget medfører at alt avløpsvann i reparasjonsperioden går uten siling ut i 
fjorden.  

· Anlegget tar også i mot slam fra tømming av septikktanker rundt om i hele kommunen. Dette 
er svært uheldig for prosessen.  

· Bygningen har et begrenset ventilasjonsanlegg som gjør at det til tider ikke er mulig å 
oppholde seg der uten å benytte verneutrusting m/ åndedrettsvern.  

· På grunn av et tøft hygienisk miljø inne i bygget er selve bygningen (kledning/ reisverk/ porter) 
i ferd med å bli nedslitt.  

· Iht. forskriften Arbeid ved avløpsanlegg skal/bør et slikt anlegg ha rom som skiller skitten og 
ren sone. Det finnes ingen ren sone i dagens bygg. 

· Mange tekniske og kompliserte installasjoner både på vann- og avløpssektoren rundt om i hele 
kommunen krever stadig større personellressurser. Drift av dagens Erikstad Silanlegg er 
uforholdsmessig tidkrevende og vil på sikt føre til krav om økt ressursbehov.   
 
 

Skisseprosjekt nytt Erikstad Silanlegg 
 
Konsulentfirmaet Cowi AS har på oppdrag fra Fauske kommune utarbeidet et skisseprosjekt med 
kostnadsoverslag for et nytt Erikstad Silanlegg (se vedlegg) med følgende innholdskapitler: 



 
· Innledning 
· Kapasitet 
· Valg av renseprosess 
· Valg av løsninger 
· Dimensjonering 
· Utforming av anleggene 
· Sammenlignbare kostnader 
· Avslutning/ konklusjon 

 
 
Fauske kommune er selv forurensningsmyndighet for anlegg mindre enn 10000 pe (personekvivalenter). 
Dagens Erikstad Silanlegg er dimensjonert for 8400 pe.  
 
For anlegg med utslipp fra 10000 pe og oppover er det Fylkesmannen i Nordland som er 
utslippsmyndighet.  
 
Dagens silanlegg på Erikstad er bygget med primærrensing og er underlagt kravene i kapittel 13 i 
avløpsforskriften. Det nye Erikstad Silanlegg vil bli driftet etter kapittel 13 inntil 10000 pe er passert eller 
det innføres lovendringer.   
 
 
Rådmannen foreslår at det nye silanlegget bygges iht. kapittel 14 i avløpsforskriften. Det vil si at 
anlegget da dimensjoneres som et sekundærrenseanlegg med høyere rensekrav enn i dag.  
 
Dette betyr videre at det nye Erikstad silanlegg da vil være forberedt på følgende: 
 

· Utslippsmengden i Fauskeområdet øker til over 10000 pe og Fylkesmannen vil da kreve 
sekundærrensing etter kapittel 14. Dette anses som sannsynlig i silanleggets levetid, jfr. 
planene om nytt storhotell og/eller datalagringssenter. 

 
· Endrede utslippskrav fra Statlige myndigheter, jfr. mediasaker om problemene med å 

tilfredsstille utslippskrav i kommunene i Norge.  

 
 
Ombygging Østerkløft rensanlegg til mottak av septikkslam 
 
Septikslam fra tømming av private septikktanker slippes i dag inn på avløpsnettet i Sjøgata. Dette er ikke 
i tråd med rensekravene.  
 
Fauske kommune bygde i 2013/14 et biologisk/kjemisk renseanlegg i Østerkløft. Det ble under 
planlegging av bygget avsatt areal til bygging av et framtidig mottaksanlegg for septikslam. Rådmannen 
foreslår å utføre ombygging og installering av teknisk utstyr i Østerkløft for kr. 3 mill. som en del av 
prosjektet. 
 
 
Kostnadsoverslag nytt Erikstad Silanlegg 
 



I skisseprosjektets kostnadsoverslag er det ikke medtatt grunnerverv, anleggsbidrag strømforsyning, 
kostnader for riving av dagens silanlegg samt etablering mottaksanlegg i Østerkløft. 
 
 
Disse kostnadene er nå innhentet/ beregnet og følgende kostnadsoverslag kan settes opp: 
 
Grunnerverv:                                                                                          kr.   0,30 mill 
Bygg og prosessutstyr:                                                                      kr. 51,60 mill. 
Anleggsbidrag strøm:                                                                                kr.   0,85 mill. 
Riving av dagens anlegg:                                                                       kr.   1,00 mill. 
Bygging av mottaksanlegg septikkslam i Østerkløft:                                        kr.   3,00 mill. 
 
Sum:                                                                                                    kr. 56,75 mill. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Investeringen finansieres i sin helhet innenfor selvkostområdet avløp. 
 
Vedlagt er beregning fra konsulentfirmaet Momentum Selvkost AS som viser i tabell 3 at investeringen 
vil medføre at årsavgiften for en normal bolig vil øke med kr. 461,- i 2019 og ytterligere kr. 787,- pr. bolig 
i 2020. Videre vil den årlige økningen gradvis bli redusert i årene framover. Økningen i årsavgiften vil bli 
som vist i tabell 2. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1 INNLEDNING 

Fauske kommune har i dag et silanlegg på Erikstad med begrenset kapasitet og 
en noe tungvint løsning rent driftsmessig, grunnet plassering av siler i 
underetasjen og utlasting av slam i 1.etasje. 

Kommunen er lite fornøyd med løsningen som også innebærer relativt stor 
slitasje på silduker, da anlegget mangler forbehandling som fjerner slitende 
partikler som bl.a. sand og grus. 

Kommunen har derfor engasjert COWI AS til å utarbeide et skisseprosjekt for et 
nytt renseanlegg plassert i samme område for å tilpasses eksisterende 
ledningsanlegg og, om mulig, å kunne benytte eksisterende utslippsledning. 
Anlegget forutsettes bygget opp med siler som hovedrenseenhet. 
Kapasitet tilpasses forventet fremtidig utbygging i området. 
Samtidig som anlegget skal gi en praktisk løsning for drift, skal renseprosessen 
inneholde forbehandlingsenheter som fjerner sand/ grus og større partikler for å 
unngå slitasje på silduk. 

I tilknytning til forventet krav til renseprosess og andre forhold knyttet til 
myndighetskrav i tilknytning til det nye renseanlegget, har det vært avholdt 
møte med Fylkesmannen i Nordland. 

Fauske kommune har i første omgang ønske om å sammenlikne 
anleggsutforminger med 2 aktuelle forskjellige silfiltertyper som kan innfri såkalt 
primærrensing, i første rekke for å få frem grunnlag for hvilke investeringer 
man må regne med, men også for å få frem hvilket grunnlag man skal basere 
den videre detaljprosjektering og innhenting av tilbud på. 

I og med at dette i første omgang er en sammenlikning av løsninger, vil man 
etter gjennomført skisseprosjekt også få en oppfatning av om den ene eller 
andre løsningen fremhever seg i forhold til den andre. 

Forutsetninger, løsninger og kostnader fremgår av det etterfølgende. 

2 KAPASITET. 

I hovedplan for avløp fra 1995 er det forutsatt fremtid tilført avløpsmengde til 
renseanlegg Erikstad fra 8.400 pe og en maks. avløpsmengde på 122 l/s. 

I dag er det 3 pumpestasjoner som pumper frem til anlegget. 
Når de går parallelt, tilføres renseanlegget til sammen 160 l/s. 

Kommunen ønsker seg en løsning for totalt inn til 10.000 pe med utgangspunkt i 
primærrensing for 160 l/s. 

Med utgangspunkt i rapport nr. 168/ 2009 fra Norsk Vann "Veiledning for 
dimensjonering av avløpsvann" vil man ved et normalt kommunalt avløpsnett ha 
en såkalt Qmaks dim på 113 l/s for 10.000 pe. 
Det kan tyde på at de i hovedplanen har lagt seg på en litt høyere spesifikk 
avløpsmengde pr. person enn i en "normal"- situasjon. 
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I de sammenliknbare løsningene har vi tatt utgangspunkt i en maksimal 
avløpsmengde på 160 l/s. 

3 VALG AV RENSEPROSESS. 

For inntil 10.000 pe er Fauske kommune selv utslippsmyndighet. 
For 10.000 pe og over dette er Fylkesmannen i Nordland utslippsmyndighet. 

Med den sjøresipienten vi her snakker (mindre følsomt område), vil det for inntil 
10.000 pe være krav til siling slik det fremgår av kap. 13 i avløpsforskriften: 

a) 20 % reduksjon av SS- mengden i avløpsvannet beregnet som årlig  

    middelverdi av det som blir tilført renseanlegget eller 

b) 100 mg SS/ l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi 

Her har Fauske kommune som utgangspunkt å legge opp til a) primærrensing i 
henhold til kap. 14 i avløpsforskriften, dvs. en renseprosess der: 

1) BOF5- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 2 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg O₂/l ved utslipp og 

2) SS- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg SS/l ved utslipp. 

I møtet med Fylkesmannen i Nordland 6.juni då fikk man avklart at definert 
tettbebyggelse ikke ville overstige 10.000 pe for dette området, hvilket tilsier at 
kommunen selv kan velge hvilken renseprosses man vil basere seg på i forhold 
til kap.13 eller kap.14 i avløpsforskriften. 

Dersom tilførselen til anlegget en gang i fremtiden skulle bli større enn 10.000 
pe, er det som nevnt ovenfor, Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet. 
Samtidig er det såkalt sekundærrensing (krav til biologisk rensing) som er 
kravet, men det kan gis dispensasjon fra sekundærrensekravet til primærrensing 
dersom en resipientundersøkelse skulle tilsi det.  
Kravet til sekundærrensing er i utgangspunktet: 

1) BOF5- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O₂/l ved utslipp og 

2) KOFCr- mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som blir  

    tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O₂/l ved utslipp. 

4 VALG AV LØSNINGER. 

4.1 Siltyper 

Fauske kommune ønsker i første omgang å få en økonomisk sammenlikning av  
følgende silfiltertyper på det nye renseanlegget: 

- Silfilter fra Hydropress Huber AS 
- Silfilter fra Salsnes Filter AS 



 

 

 
RENSEANLEGG ERIKSTAD 5

O:\A095000\A096360\03_Prosjektdokumenter\3.4_Rapporter\Skisseprosjekt\Tekst, skisseprosjekt.Revidert.docx

4.2 Silfilter fra Hydropress Huber AS. 

Vi har fått budsjett- tilbud på opplegg med forbehandling, silfilter og avvanning 
fra Hydropress Huber AS pr. 15.09.2017. 

Opplegget er i prinsippet vist på plansje under vedlegg 1. og ebstår 
hovedsakelig av: 

- Forbehandling 1 stk. ROTAMAT Ro5 120 Ro1 1000/6 3700 bestående av rist 
    og sandfang. 
- Silfilter   2 stk. ROTAMAT Drum Screen LIQUID Mesh BG (2200) 316L 

- Avvanner  2 stk. Screw Press S- PRESS 2 industrial design  

De mener 2 stk. siler her vil gi en god redundans for de kapasiteter som 
forutsettes. 

Både forbehandling og silfilter er bygget opp med ståltanker for plassering på 
gulv. 
Silfilterne kan om ønskelig, også plasseres i støpte kanaler. 
I vår opptegning av løsning har vi valgt å benytte løsning med tanker plassert 
på gulv, med adkomst via stålrepos. 

Hydropress Huber AS har med bakgrunn i forsøk med primærrensing ved Fjell 
VAR, Fjell kommune, forutsatt at det ikke skal være nødvendig med 
polymertilsetting for å oppnå kravet til primærrensing. 
Vi har imidlertid lagt opp til en løsning hvor man i ettertid kan etablere 
flokkulering og dosering av polymer dersom dette skulle være nødvendig. 

4.3 Silfilter fra Salsnes Filter AS. 

Vi har fått budsjett- tilbud fra Salsnes Filter AS pr. 06.09 og 27.09.2017. 

I utgangspunktet mener Salsnes Filter AS at det for Qmaks på 160 l/s og antatt 
Qmaksdim på 120 l/s ved 10.000 pe er et behov for rett i overkant av 2 stk. SFK 
600C som i praksis betyr 3 siler. 
For å ha en sil i reserve anbefales 4 stk. siler. 

Tegninger av hovedkomponentene i opplegget er vist på tegninger under 
vedlegg 2. 
Løsningen er i prinsippet lik et forslag til nytt anlegg i Molde, Cap Clara og 
består av: 

- Forbehandling 1 stk. kombinert rist og sandfang fra Nordic Water Meva 
- Silfilter   4 stk. SFK 600C inkl. innløps- og flokkuleringskammere for  
    polymertilsetting. 
- Avvanner  2 stk. Ishgaki avvanner 

I prinsippet er forbehandling og silfiltere også her bygget opp med ståltanker 
plassert på gulv, med adkomst via stålrepos. 
Salsnes Filter AS forutsetter polymertilsetting og flokkuleringstanker foran 
innløpet til silfilterne for å kunne oppnå primærensekravet. 
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5 DIMENSJONERING 

Under vedlegg 3 har vi lagt ved dimensjoneringsgrunnlaget for de 2 
alternativene. 

5.1 Dimensjonerende avløpsmengder. 

Som maks. avløpsmengde som kan bli tilført silfilterne, er forutsatt 160 l/s som 
er summen av kapasiteten på de 3 pumpestasjonene som pumper avløpsvann til 
anlegget. 

Tar man utgangspunkt i et normalt separatsystem, en fremtidig tilknytning på 
10.000 pe og benytter dimensjoneringsopplegg som angitt rapport nr.  168/ 
2009 fra Norsk Vann "Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg" får 
man en Qmaksdim= 113,4 l/ s. 
 
Som man ser ligger de ovennevnte 160 l/ s godt over dette og det tilsier at det 
kommer en god del fremmedvann inn på nettet. 

5.2 Dimensjonerende slammengder. 

Fra vedlegg 3 har man forutsatt følgende fremtidige mengder: 

- Siling gjennom grovrist    ~1,2 m³/ uke 
- Sandfang       ~4,2 m³/ uke 
- Silslam, avvannet til 25 % TS-innhold ~1,8 m³/ d       
 

Når det gjelder slammet fra de alternative silfilterne vil det i utgangspunktet bli 
produsert slam med stor forskjell i TS- innhold. 

Slam fra silfilteret til Hydropress Huber AS vil etter siling ha et TS- innhold på 
ca. 0,7 %, dvs. ca. 64,3 m³/ d.  
I forhold til den videre avvanning er det derfor lagt inn et utjevningsvolum. 

Slam fra silfilteret til Salsnes Filter AS vil etter siling ha et TS- innhold på 5- 8 % 
TS- innhold, dvs. ca. 9 m³/ d. 
Også her er det lagt inn et slamlager før den videre avvanningen. 

5.3 Innløpspumpemagasin. 

Vi har forutsatt å etablere en pumpestasjon i det nye renseanlegget hvorfra man 
pumper det tilførte avløpsvannet inn på silfilterne. 

For å kunne utjevne tilførslene fra de 3 eksisterende pumpestasjonen i ny 
pumpestasjon har vi forutsatt å legge inn et sumpvolum for summen av  
pumpemagasinene i de 3 pumpestasjonene pluss nødvendig styringsvolum. 

Til sammen har vi beregnet en samlet dybde på ca. 5,16 m fra gulvnivå 1.etg i 
det nye renseanlegget. 
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Det er videre forutsatt 3 tørroppstilte pumper, hver med en kapasitet ca.80 l/s, 
dvs. 1 stk. pumpe i reserve. 

5.4 Samlet silareal, antall siler. 

Hydropress Huber AS 

For 160 l/s fås følgende overflatebelastning på virksom silduk: 

- Med 1 stk. silfilter i drift   58,2 m³/m².t 
- Med 2 stk. silfilter i drift   29,1 m³/m².t 

Hydropress Huber AS forutsetter å trenge noe mer enn 1 silfilter i drift for å 
garantere primærkravet ved 160 l/s, dvs. dette gir ikke 100 % redundans, men 
normalt vil man kunne drifte anlegget med 1 sil i drift. 

Salsnes Filter AS 

For 160 l/s fås følgende overflatebelastning på virksom silduk: 

- Med 3 stk. silfilter i drift    76,8 m³/m².t 
- Med 4 stk. silfilter i drift   57,6 m³/m².t 

Salsnes Filter AS forutsetter å trenge noe mer enn 2 silfilter i drift og tilsetting 
av polymer for å garantere primærkravet ved 160 l/s. 

Statens Forurensningstilsyn foretok opprinnelig en utredning om løsninger for 
primærrensekravet hvor de anbefalte en overflatebelastning på silduken på  
20- 80 m³/m².t. 
At Salsnes Filter AS går inn med så vidt høy overflatebelastning som de gjør, har 
nok delvis sammenheng med de erfaringene firmaet sitter inne med etter drift 
av en lang rekke anlegg og uttesting av anlegg med bruk av polymer. 

Konklusjon 

Vi har valgt å sammenlikne løsninger med 2 stk. silfiltere fra Hydropress Huber 
AS og 4 stk. silfiltere fra Salsnes Filter AS med utgangspunkt i 
overflatebelastning. 
Om man bare skulle tatt utgangspunkt i angitte siler med garantert oppnåelse 
av primærkravet fra begge leverandører, kan man vurdere å se på 1 stk. silfilter 
mindre fra Salsnes Filter AS. 

5.5 Kontroll av eksisterende utslippsledning. 

Kote på gulv i nytt renseanlegg er forutsette å være den samme som i 
eksisterende renseanlegg, dvs. kote + 6,28. 

Kontroll av eksisterende utslippsledning med de opplysninger vi har fra Fauske 
kommune og tidligere utredninger fra Østlandskonsult AS, tilsier at man ved  
160 l/s må ha en trykkhøyde på kote + 4.0 ved 160 l/ s og med springflo på 
kote +1,9, dvs. eksisterende utslippsledning forutsettes brukt for det nye 
renseanlegget. 
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6 UTFORMING AV ANLEGGENE 

6.1 Plassering. 

Nytt avløpsrenseanlegg forutsettes plassert på jomfruelig mark like vest for 
eksisterende silanlegg. 
Eksisterende silanlegg kan da driftes parallelt med at det nye anlegget bygges. 

6.2 Alternativ med utstyr fra Hydropress Huber AS. 

Forslag til utforming fremgår av følgende tegninger under vedlegg 4: 

-   01 Flytskjema 
- 101 Planer 
- 102 Snitt 

Utformingen er basert en egen sosialdel hvor det foreløpig ren/ uren garderober, 
WC (både handicap og ordinær utførelse), kontroll og kombinert møte/ 
spiserom. 
For renseprosessen er det lagt opp til at utkjøring av ristgods, sand og silslam 
ikke ligger helt oppe i sosialdelen samtidig som man har fått en praktisk 
plassering av komponenter. 
Pumpemagasin og tørroppstilte pumper vil også ha adkomst relativt lett 
tilgjengelig fra kontrollrom. 
 
Spesielt kan nevnes at man tenker å kombinere innløpsmengdemåling og 
prøvetaking ved å benytte en elektromagnetisk mengdemåler for fylte rør like 
etter at tilførselsrøret er ført inn i pumpemagasinet. 
Det forutsettes et lite bend på enden av røret etter mengdemåleren som vender 
oppover og skjæres av horisontalt slik at avløpet tilføres pumpemagsinet via 
dette slik at ledningen alltid går full. 
Dermed kan man benytte elektromagnetisk mengdemåler for fylte rør som er 
mye rimeligere enn de for delvis fylte. 
Prøvetaking er i utgangspunktet forutsatt å tas fra åpningen i dette bendet.  

Av snitt- tegningen fremgår at det legges opp til 2 etasjer der man har 
avvanningsutstyr, slampresser i overetasjen og slamcontainere i underetasjen 
for utkjøring i markplan.  
Det er forutsatt tette container for transport med liftdumper. 
Slamcontainere (10 m³) er utstyrt med fordelingsskrue, mens containere for 
ristgods og sand (6 m³) foreløpig er tenkt uten fordelingsskrue. 

I og med at forbehandlingsenhet og silfiltere er plassert i ståltanker på gulvet, er 
det forutsatt trappeadkomst til stålrepoer hvorfra man har god adkomst til de 
enkelte komponenter. 

Adkomst til rom for slampresser og skjer også via stålrepoet. 
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6.3 Alternativ med utstyr Salsnes Filter AS. 

Forslag til utforming fremgår av følgende tegninger under vedlegg 5: 

-   02 Flytskjema 
- 151 Planer 
- 152 Snitt 

Utformingen er i prinsippet relativ lik den for silfiltere fra Hydropress Huber AS, 
rent bortsett fra type utstyr. 

6.4 Varme- og ventilasjonsanlegg 

Varmeanlegg 

Det etableres en varmesentral basert på luft/ vann varmepumpe med el. kjel i 
reserve som også dekker spisslast. 
Varmepumpen forutsettes å dekke 70 % av varmebehovet og el. kjelen  
ca.30 %. 
Varmefaktor for varmepumpen er ca. 2,5. 

Ingen av prosessløsningene innebærer i utgangspunktet bruk av varmtvann, 
men erfaring tilsier at dette bør være tilgjengelig. 
 
I alternativet med Salsnes Filter AS forutsettes i utgangspunktet at 
blåsemaskiner går kontinuerlig: 
Det er da mulig å gjenvinne varme fra disse.  
 

Ventilasjonsanlegg 

I prosessdelen tilføres filtrert forvarmet friskluft diffust oppe under tak og 
trekkes av ved gulv.  
I tillegg er det separate avtrekk (punktavsug )fra tildekket utstyr med tilpassede 
avtrekksstusser. 
På avtrekkssiden deles bygget i to, en "uren" del og en "ren" del.  
Den "urene" delen omfatter avtrekk fra alt tildekket utstyr som 
forbehandlingsenhet, silfiltere, avannere, containere mm. som avgir luktbelastet 
luft. 
Brukt luft fra de "rene" soner i byggene trekkes ut gjennom aggregatet og 
blåses ut etter å ha passert et væskekoplet batteri for overføring av varme til 
inngående luft.  
Avtrekk fra de luktbelastede områder passerer et luktbehandlingsanlegg før det 
varmeveksles og blåses ut.  

Sosialdelen utstyres med eget aggregat for balansert ventilasjon og plasseres 
fortrinnsvis i teknisk rom evt. oppe over himling i sosialdel. 

For tilluft og "rent" avtrekk benyttes varmforsinkede kanaler, mens det benyttes 
syrefaste kanaler for "urent" avtrekk.  
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6.5 Elektrotekniske anlegg. 

Tilførsel 

Det er forutsatt at netteier etablerer tilførsel med systemspenning TN 400/230V 
fram til anlegget.  
Eventuelt anleggsbidrag er ikke inkludert i angitte kostnader. 

Fordelinger 

Hovedfordeling plasseres i eget tavlerom. 
Fordelingene bygges opp av platekapslede skap med hengslede dører i front . 
Tavlene deles i egne felt for inntak, generell elektro og automatikk. 
Det legges opp til underfordelinger til sosialdel og ventilasjonsrom. 
 

Belysning 

Innvendig belysning utføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Lyskultur. 
I dag benyttes LED- belysning 
Til nødbelysning benyttes lysrørarmaturer med batterier som har en kapasitet på 
ca. en times brenntid.  
Rømningsveier markeres med skilter og lys. 
Utvendige kjørearealer belyses fra stolper, mens fasadene belyses fra 
veggarmaturer.  

Bæresystem og kabler 

Til kabelanlegget benyttes hovedsakelig PR-kabler i betjeningsarealene og PFSP-
kabler til prosessdelene.  
Som bæresystem for kablene benyttes stiger/ bruer i varmforsinket utførelse. 
For nedføring til motorer og andre utstyrskomponenter benyttes i tillegg skinner 
eller stålgitterstaver, avhengig av kabelmengde.  
Siste del av kabel legges i rustfrie rør.  
Ved instrumenter legges kabel med servicesløyfe. 
Gjennomføringer i  vegger eller dekker legges i utsparinger eller kjerneborede 
hull.  
Branntetninger utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. 
Signalkabel legges med skjerm. 

Brannvarsling og innbruddsalarm 
Det er inkludert et kombinert brann- og innbruddsalarmsystem. 

Instrumentering 
Det er inkludert instrumentering slik at anlegget kan driftes uten tilsyn over flere 
dager. 
De viktigste instrumenter er vist på vedlagte prosess-skjemaer.  

Driftskontroll 

Det installeres et eget styresystem på anlegget, med en eller flere PLS, eget 
toppsystem (PC, printere etc.) eventuelt tilpasset toppsystemet i kommunen. 
Alle prosesskomponenter styres i prinsipp fra dette utstyret (unntak ved 
"pakkeleveranser" hvor styring og regulering skjer fra egne skap). 
Alle PLS' er leveres med operatørpanel slik at anlegget kan betjenes hvis det 
oppstår feil på sentral PC. 
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Toppsystemet skal kunne nås fra kommunens driftssentral eller andre lokasjoner 
som kommunen definerer. 

6.6 Situasjonsplan. 

Situasjonsplan for plassering av anlegget fremgår av vedlegg 6. 

Anlegget er plassert på jomfruelig mark vest for eksisterende renseanlegg med 
utgangspunkt i eksisterende adkomst.  
Sosialdelen er lagt nærmest sjøen, dog med noe utsyn mot trafikkareal hvor 
man har kontroll med de biler som kommer til anlegget. 
 
Som tegningen viser, må man legge om tilløps- og utløpsledning for nytt 
renseanlegg. 
På tilløpet forutsettes også etablert en kum for å samle opp grus/ sand som må 
tømmes med visse mellomrom med slamsugebil. 

7 SAMMENLIKNBARE KOSTNADER 

7.1 Innledning 

I utgangspunktet skal man i dette skisseprosjektet komme frem til 
sammenliknbare kostnader for alternative løsninger med utstyr fra: 

- Hydropress Huber AS 
- Salsnes Filter AS 

Sammenlikningen baseres på: 

- Totale anleggskostnader og  
- Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader 
 
Totale anleggskostnader omregnes til en årlig kostnad (amortisering) sett over 
20 år og 4 % rente. 
For de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene benyttes et gjennomsnitt sett 
over 20 år, basert på en prisstigning på 2,5 % pr. år. 

7.2 Kostnader for anlegg med utstyr fra Hydropress 
Huber AS. 

Anleggskostnader 

Totale anleggskostnader fremgår av vedlegg 7 og er beregnet til 49,9 mill.kr. 
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader fremgår av vedlegg 8 og er beregnet til 
1,2 mill.kr. ekskl. avg.  

Sammenliknbar årskostnad 

Amortisering av totale anleggskostnader for dette alternativet blir: 
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49,9 x 0,07358= 3,67 mill.kr. ekskl.avg 

Gjennomsnittlig årlig drifts- og vedlikeholdskostnad blir: 
(1,2 + 1,2x 1,64) : 2=1,58 mill. kr. ekskl.avg 

Total sammenliknbar årskostnad for dette alternativet blir da: 
(3,67 + 1,58) = 5,25 mill.kr. ekskl. avg. 

7.3 Kostnader for anlegg med utstyr fra Salsnes  
Filter AS. 

Anleggskostnader 

Totale anleggskostnader fremgår av vedlegg 9 og er beregnet til 51,1 mill.kr. 
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader  

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader fremgår av vedlegg 10 og er beregnet til  
1,47 mill.kr. ekskl.avg 

Sammenliknbar årskostnad 

Amortisering av totale anleggskostnader for dette alternativet blir: 
51,1 x 0,07358= 4,5 mill.kr. ekskl. avg. 

Gjennomsnittlig årlig drifts- og vedlikeholdskostnad blir: 
(1,47 + 1,47 x 1,64) : 2 = 1,94 mill.kr. ekskl.avg. 

Total sammenliknbar årskostnad for dette alternativet blir da: 
(4,50 + 1,94) = 6,44 mill.kr. ekskl. avg. 

 

8 AVSLUTNING/ KONKLUSJON. 

I det foregående har vi presentert skisseløsninger for 2 alternative løsninger for 
nytt renseanlegg for avløpsvann ved Erikstad i Fauske kommune. 
 
Alternativene er i henhold til avtale med representanter fra Fauske kommune 
basert på utstyr fra henholdsvis: 
 
- Hydropress Huber AS og 
- Salsnes Filter AS 
 
Totale anleggskostnader er stipulert til: 

- Hydropress Huber AS  49,9 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   51,1 mill. kr. ekskl. avg. 
 
I anleggskostnadene er ikke inkludert utgifter til tomteerverv eller riving av 
eksisterende renseanlegg. 
Utgifter til tomteerverv forutsettes avklart av Fauske kommune. 
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Kostnader for riving av eksisterende silanlegg er vurdert til ca. 1 mill. kr.  
ekskl. avg. 

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert til: 

- Hydropress Huber AS  1,20 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   1,47 mill. kr. ekskl. avg. 

Sammenliknbare årskostnader er beregnet til: 

- Hydropress Huber AS  5,25 mill. kr. ekskl. avg. 
- Salsnes Filter AS   6,44 mill. kr. ekskl. avg. 

Anleggskostnadene for de 2 løsningene er i prinsippet kostnadsmessig relativt 
like, mens sammenliknbare årskostnader viser at driftskostnadene for filtere fra 
Salsnes Filter AS gjør denne løsningen dyrere. 

Spørsmålet i denne forbindelse blir da om man skal ta utgangspunkt i garantier 
gitt i forhold til kravet om primærrensing eller ta hensyn til de anbefalinger om 
overflatebelastning som fremgår av SFT' s utredning om Primærrensing og som 
vi har gjort her. 
 
Dersom man skulle basere seg på garantier for primærrensing fra Salsnes Filter 
AS som baserer seg på en mye høyere overflatebelastning enn Hydropress 
Huber AS, vil det kunne være reelt å diskutere å sløyfe en sil i løsningen til 
Salsnes Filter AS, som da blir den rimeligste. 

 

Fredrikstad 28.10.2017 
COWI AS 

 

Ronny Pedersen         Anders Johan Krosby 
oppdragsansvarlig        fagansvarlig, prosess 
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FAUSKE KOMMUNE 

RENSEANLEGG ERIKSTAD 

SKISSEPROSJEKT 

 

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 

Dimensjonerende avløpsmengder 

Det er i alt 3 pumpestasjoner som vil pumpe avløpsvann frem til nytt anlegg. 

Samlet kapasitet på disse er 160 l/s. 

Fauske kommune ønsker at det skal tas hensyn til denne samlede kapasiteten ved dimensjonering av 

nytt avløpsrenseanlegg. 

I tillegg er forutsetningen at anlegget skal kunne ta imot avløpsvann fra i alt 10.000 pe. 

Ved et normalt avløpsnett med kommunalt avløpsvann bygget med separatsystem kan man beregne 

dimensjonerende avløpsmengder etter rapport nr.168/ 2009 fra Norsk Vann "Veiledning for 

dimensjonering av avløpsrenseanlegg". 

Ut fra denne får man: 

Qdim-  dimensjonerende tilrenning definert som den maksimale timetilrenning som overskrides i 

 50% av årets døgn (medianverdi): 

Qdim = kmaks x Qs + Qi , hvor kmaks er timefaktor i et middeldøgn, Qs er midlere spillvannsmengde over 

døgnet og Qi er midlere infiltrasjonsvannmengde over døgnet. 

Ut fra rapporten fås: 

Qdim= (1,45 x 200 x 10.000) : (24 x 60 x 60) + (200 x 10.000) : (24 x 60 x 60)  

Qdim= 56,7 l/s  

Qmaksdim – maksimal dimensjonerende tilrenning definert som den største timetilrenning som skal 

kunne  behandles i alle trinn i anlegget 

Uten annet grunnlag settes normalt Qmaksdim = 2 x Qdim, dvs. : 

Qmaksdim = 2 x 56,7 = 113,4 l/ s 

Som man ser ligger de ovennevnte 160 l/s godt over dette og det tilsier at det kommer inn mye 

fremmedvann på nettet når pumpene går for fullt. 

Vi benytter de dimensjonerende avløpsmengdene når vi vurdere mengde produsert avløpssøppel og 

slam. 

Videre vil dette også være med å danne grunnlag for silleverandørene i sin anbefaling av 

silstørrelser/- kapasitet. 

 

Dimensjonerende slammengder 

I utgangspunktet kan man regne med tilført ca. 70- 80 gr. SS/ pe. d i ordinær kommunal kloakk. 

Ved primærrensing oppnås 50- 60  % mhp. SS. 

Som dimensjonerende total slammengde velger vi å ha kapasitet for: 

80 x 0,6 = 48 gr. SS/ pe.d   

 

Her har Fauske kommune valgt å legge opp til fjerning av avløpssøppel foran silene, dvs. å installere: 



- Grovrist (spalteåpning 6 mm.) 

- Sandfang 

- Siler  

Fra anlegget vil man således få: 

- Ristgods  

- Sand  

- Silslam 

Hvor mye som blir produsert av de forskjellige fraksjonene er vanskelig å si, da dette er avhengig av 

partikkelstørrelse i avløpsvannet som ofte avhenger av hvor mye avløpsvannet er pumpet og hvor 

lang transportvei det er frem til renseanlegget. 

Tilsvarende er det med mengde sand som kommer frem, som varierer mye fra sted til sted. 

I utgangspunktet har vi hentet noen erfaringstall fra en rapport nr. 5, Enkle rensemetoder, utgitt av 

Prosjektkomiteen for rensing av avløpsvann i 1976: 

- Siling gjennom rist  0,005- 0,03 l/pe.d 5- 15 % TS- innhold  

    Velger her å benytte spesifikt tall for ristgodset på 0,018 l/pe.d med 

    10 % TS- innhold, dvs. for 10.000 pe fås: 

    10.000 x 0,018  = 180 l/ d 

      = 1,2 m³/ uke 

 

- Sandfang   0,02  - 0,1   l/pe.d 

    Velger her å benytte spesifikt tall for sand på 0,06 l/pe.d, dvs.: 

    10.000 x 0,06  = 600 l/d 

      = 4,2 m3 /uke   

- Silslam   For å komme frem til dimensjonerende mengde silslam, velger vi her 

    å trekke fra det som tas ut på grovristen i forhold til den spesifikke 

    mengden man må ta ut i forhold til kravet om primærrensing. 

    Spesifikk ristgodsmengde beregnes til: 

    0,018 x 1.000 x 10 : 100 = 1,8 gr. SS/ pe. d, dvs. i denne sammenheng 

    neglisjerbar i forhold til slamproduksjonen på silen. 

    For videre beregninger benyttes derfor for silslammet 45 gr. SS/ pe.d 

    eller for 10.000 pe, 450 kg SS/d.   

 

Slammengder fra Hüber- siler 

I utgangspunktet forutsetter Hüber et TS- innhold i slammet fra silene på 0,7 % , dvs. med 450 kg SS/ 

d får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (0,7 x 1000) = 64,3 m³/ d eller 2,7 m³/ h. 

 

Hüber anbefaler et utjevningsmagasin min. 4-6 timers drift med omrøring, gjerne større om  mulig. 

Dvs. forutsettes 10 timers lagringsvolum med omrøring fås behov av 27 m³. 

Forutsatt avvannet til 25 % TS får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (25 x 1000) = 1,8 m³/ d 



Slammengder fra Salsnes- siler 

I utgangspunktet forutsetter Salsnes Filter AS et TS- innhold i slammet på 5- 8 %, dvs. , med 

utgangspunkt i 450 kg SS/ d får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (5 x 1000) = 9 m³/ d 

Forutsatt avvannet til 25 % får man da fremtidig: 

(450 x 100) : (25 x 1000) = 1,8 m³/ d 

Innløpsumpemagasin 

Det er 3 pumpestasjoner som pumper avløpsvann frem til renseanlegg Erikstad: 

P1 med sumpvolum 7,6 m³ 

P2 med sumpvolum 3,0 m³ 

P3 med sumpvolum     24,5 m³ 

For å kunne utjevne tilførslene i ny innløpspumpestasjon forutsettes at vi etablerer et sumpvolum 

der som er summen av de 3 pumpestasjonen (35 m³) pluss nødvendig styringsvolum. 

I tillegg til dette vil sugestuss plasseres ca. 0,25 m over bunn og vi må beregne den såkalte Vortex- 

høyden over innløpet for å unngå innsuging av luft i pumpa. 

Vi forutsetter 3 stk. pumper à 80 l/s hvor en av pumpene er reserve. 

Vi forutsetter innsugningsåpning på sugeledning på Ø350 m mens vi for øvrig velger Ø225 mm på 

sugestuss og pumpeledning. 

Ved 80 l/s har man da en hastighet (v) gjennom innsugningsåpning på 0,9 m/s og gjennom selve 

ledningen ca. 2,3 m/s. 

Normalt vil det gå mindre avløpsvann gjennom pumpeledningene og forutsettes halve mengden, dvs. 

ca. 40 l/s og da har man allikevel en selvresingshastighet på ca. 1,0 m/s. 

Vortex- beregnes etter formelen H = 0,73 x v x D-2, dvs. 0,73 x 0,9 x 0,225-2= 0,31 m 

Styringsnivåene forutsettes å skje innenfor 0,4 m 

I utgangspunktet har vi forutsatt et sumpareal på 16,25 m² dvs. for forutsatt sumpvolum utgjør dette 

en høyde på:  (35 : 16,25) = 2,15 m  

Gulvnivået i anlegget forutsettes i første omgang å legges på samme nivå som i eksisterende 

renseanlegg, dvs. kote +6,28 

Vi forutsetter videre at tilførselsrøret til anlegget kommer inn ca. 2-3 m under gulvnivå. 

 

Dybden på pumpesumpen blir da totalt: 

- Innsugningshøyde    0,25 m 

- Vortex- høyde     0,31  " 

- Styringsnivåer     0,40  " 

- Pumpevolum     2,15  " 

- Underkant innløpsrør under gulvnivå  2,05  " 

Samlet høyde     5,16 m 

 

Samlet silareal 

SFT Primærrens anbefaler en belastning fra 20- 80 m³/ m². time der 20 er ved tynt vann og 80 er ved 

mer forurenset vann når det graviteres inn på silen uten pumping. 



 

Her sammenliknes i utgangspunktet siler fra: 

- Hydropress Huber AS 

- Salsnes Filter AS 

I utgangspunktet er det gitt tilbud på følgende for å kunne oppnå primærrensekravet ved en 

avløpsmengde på maks. 160 l/s 

 

Hydropress Huber AS 

2 stk. Drum Screen LIQUID-2200/ 0,2 mm. 

Garanterer primærrensekravet uten bruk av polymer. 

Silene har et dykket areal på 19,8 m² pr. sil  og får ved 160 l/s og 2 siler i bruk en belastning på  

29,1 m³/m². t.  

Ved en sil i bruk fås en belastning på 58,2 m³ /m² . t 

Salsnes Filter AS 

Salsnes Filter AS angir behov for litt over 2 siler av type SFK 600C som nødvendig ved 160 l/s. 

For garanti av primærrensing ved bruk av polymer trengs da 3 siler. 

Denne type sil har et totalt filterareal på 2,5 m² pr. sil. 

Med 3 siler og 160 l/s (576 m³/t) fås en overflatebelastning på: 

576 : (3 x 2,5) = 76,8 m³/m².t 

som ligger innenfor den anbefaling som Primærrens- utredningen har satt. 

Med en ekstra sil i bruk, dvs. totalt 4 siler fås en overflatebelastning på: 

576 : (4 x 2,5) = 57,6 m³/m². t 

Konklusjon 

Her synes det naturlig å kunne sammenlikne løsningene med 2 siler fra Hydropress Huber AS og 4 

siler fra Salsnes Filter AS. 

Våre forslag til løsninger er derfor basert på det. 

Salsnes Filter AS forutsetter polymertilsetting for oppnåelse av primærrensekravet, mens Hydropress 

Huber AS forutsetter å oppnå primærrensekravet uten polymer. 

Dette er basert på den testkjøring som er gjennomført ved FjellVAR i Fjell kommune ved  Bergen. 

 

Kontroll av tilgjengelig trykkhøyde i forhold til eksisterende utslippsledning 

Kote på gulv i nytt renseanlegg er forutsatt tilsvarende som i det eksisterende renseanlegget,  

dvs. + 6,28. 

Eksisterende utslippsledning består av: 

Utslippskum 

Skåkum Ø630 mm, PE 50, NT 4, L=   48 m 

Ledning Ø400 mm, PE 50, NT 4, L= 125 m 

Ledningen går ut på 16 m's dyp under laveste vannstand. 



Springflo   + 1,90 

Høyeste høyvannstand  + 1,25 

Laveste lavvannstand  - 1,53 

For 160 l/ sek vil man ved springflo (kote +1,90) ha en total nødvendig trykkhøyde på kote + 4,00, 

dvs. godt under gulvnivå på kote +6,28. 









Fauske kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

KOSTNADSBEREGNING FOR ALTERNATIV MED SILER MM. FRA HYDROPRESS HUBER AS

Fag Kostnad

Bygningsmesige arbeider

Bygningsmessige arbeider 11 800 000
Utvendige ledningsanlegg 680 000
Utvendige aronderinger (veger og plasser) 2 600 000

15 080 000

Leveranse fra Huber

Forbehandlingsenhet (Ro5 120 Ro1 1000/6 3700 (316L) 1 265 000
2 stk siler, type Drum Screen LIQUID- 2200/0,2 mm (316L) 3 340 000
2 stk tank for siler 540 000
2 stk slamavvanere, type Screw Press S-PRESS 2 (316L) 2 110 000
Montering 200 000

7 455 000

Øvrig maskinelt utstyr

Innløpspumper, 3 stk 660 000
Rør og ventiler 600 000
Kasse foran siler 100 000
Utlasting sand, ekskl. container og vogn 250 000
Utlasting ristgods ekskl. container og vogn 125 000
Liftdumper- containere for sand og ristgods med vogner 530 000
Utløpsrør DN 400 380 000
Slam fra sil til slamavvanner 125 000
Omrører, slamlager 100 000
Matepumper til slamavvanner 70 000
Kar for rejektvann 30 000
Rør og pumpe for rejekt til innløp 160 000
Slamutlasting ekskl. container med vogn 450 000
Liftdumper- containere for slam med vogner 620 000
Mengdemålere, 5 stk. 125 000
TS- målere, 2 stk. 200 000
Polymerdosering til avvanning komplett m/ rør og pumpe 840 000
Merking 50 000
Rigg, dok. igangkjøring 400 000

5 815 000

VVS- tekniske anlegg

Sanitæranlegg 1 210 000
Varmeanlegg 1 100 000
Ventilasjon inkl. luktreduksjonsanlegg 2 550 000
Bygningsmessige hjelpearbeider 600 000

5 460 000

Elektrotekniske anlegg

Elektroinstallasjoner 4 000 000
Styreing/ Automasjon 1 750 000

5 750 000

Sum entreprisekostnader 39 560 000

Uforutsett (~10 %) 3 956 000
Prosjektering (~12 %) 4 747 200
Byggeledelse og adm. (~4 %) 1 582 400

Sum anleggskostnad ekskl. avg. 49 845 600



Fausk kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

ÅRLIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR SILER FRA HYDROPRESS HUBER AS

Grunnlag Effektforbruk Pris

Maskinelt utstyr
Innløpspumper 104 000
Sand- og ristgodsutskiller 5 500
Utlasting sand 4 500
Utlasting ristgods 3 500
Komplett siler 14 000
Omrører lamlager 13 000
Matepumper slamavvanner 13 000
Slamavvannere 17 500
Rejektvannspumpe 3 000
Slamutlasting 13 000
Polymerdosering 4 500
Pris pr kWh strømer satt til kr. 1,- 195 500 195 000

Polymerdosering
Forutsetter kr.40,- / kg polymer
Polymerforbruk 6 kg/ tonn TS
Slam 164 tonn TS/ år 40 000

Vannforbruk
Pris kr.8,-/m³ 
Årlig forbruk 755 m³ 
Utgifter til drikkevannsforbruk 6 000

Serviceavtale
Årlig servicebesøk sett  over 10 år, alt inkludert 85 000

Ventilasjon
Årlig energiforbruk, energipris kr.1,-/ kWh 75 000 75 000

Varme og sanitær
Årlig energiforbruk, varmepris kr. 0,70/kWh 126 000 90 000

Vedlikeholdskostnader
Forutsetter 1,8 % av samlet entreprisekostnad
Entreprisekostnad kr. 39 560 000 712 080

Sum årlige drifts- og vedlikeholdskostnader 1 203 080



Fauske kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

KOSTNADSBEREGNING FOR ALTERNATIV MED SILER MM. FRA SALSNES FILTER AS

Fag Kostnad

Bygningsmesige arbeider

Bygningsmessige arbeider 11 700 000
Utvendige ledningsanlegg 680 000
Utvendige arronderinger 2 600 000

14 980 000

Leveranse fra Salsnes Filter AS

Forbehandlingsenhet med rist og sandfang 850 000
4 stk siler med innløp-/ fordelingskasser, flokkulering og silslamskrue 3 400 000
4 stk. blåsemaskiner 380 000
Polymerdoseringsopplegg for siler og avvannere 900 000
2 stk. avvannere type Ishigaki 1 960 000

7 490 000

Øvrig maskinelt utstyr

Innløpspumper, 3 stk 660 000
Rør og ventiler 600 000
Utlasting sand, ekskl. container og vogn 250 000
Forbigang Salsnes filtre 125 000
Liftdumper- containere for sand og ristgods med vogner 530 000
Utløpsrør DN 400 400 000
Slam fra sil til slamavvanner 235 000
Omrører, slamlager 100 000
Matepumper til slamavvanner 70 000
Kar for rejektvann 30 000
Rør og pumpe for rejekt til innløp 160 000
Slamutlasting ekskl. container med vogn 450 000
Liftdumper- containere for slam med vogner 620 000
Mengdemålere, 9 stk. 315 000
TS- målere, 2 stk. 200 000
Polymerdosering til avvanning komplett m/ rør og pumpe 865 000
Merking 50 000
Rigg, dok. igangkjøring 400 000

6 060 000

VVS- tekniske anlegg

Sanitæranlegg 1 210 000
Varmeanlegg 1 100 000
Ventilasjon inkl. luktreduksjonsanlegg 2 550 000
Bygningsmessige hjelpearbeider 600 000

5 460 000

Elektrotekniske anlegg

Elektroinstallasjoner 4 650 000
Styrin/Automasjon 1 900 000

6 550 000

Sum entreprisekostnader 40 540 000

Uforutsett (~10 %) 4 054 000
Prosjektering (~12 %) 4 864 800
Byggeledelse og ad. (~ 4 %) 1 621 600

Sum anleggskostnad ekskl. avg. 51 080 400



Fausk kommune
Renseanlegg Erikstad
Skisseprosjekt

ÅRLIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR SILER FRA SALSNES FILTER AS

Grunnlag Effektforbruk Pris

Maskinelt utstyr
Innløpspumper 104 000
Sand- og ristgodsutskiller 3 000
Utlasting sand 3 500
Utlasting ristgods 4 500
Komplett Salsnes Filter 79 000
Omrører lamlager 13 000
Matepumpe til slamavvanner 13 000
Slamavvannere 4 500
Rejektvannspumpe 3 000
Slamutlasting 13 000
Polymerdosering 4 500
Pris pr. kWh strøm er satt til kr. 1,- 245 000 245 000

Polymerdosering
Forutsetter kr.40,- / kg polymer
Primærstrøm ca. 1 g polymer/ m³ 
Slamavvanning ca. 5 kg polymer/ tonn TS
Avløpsmengde gj.sn. 50 l/s 65 000
Slam 164 tonn TS/år 35 000

100 000
Vannforbruk
Pris kr.8,-/m³
Siler ca. 800 l/ d 2 500
Avvanner ca. 95 l/d 500

3 000
Serviceavtale
Årlig servicebesøk 35 000
Skifte av reservedeler (gj.sn. pr. år) 135 000
Tid skifte av deler 40 000
Reise opphold diett 20 000

230 000

Ventilasjon
Årlig energiforbruk, energipris kr.1,-/kWh 75 000 75 000

Varme og sanitær
Årlig energi forbruk, varmepris kr. 0,70/ kWh 116 000 82 000

Vedlikeholdskostnader
Forutsetter 1,8 % av samlet entreprisekostnad
Entreprisekostnad kr. 40.500.000 730 000

Sum årlige drifts og vedlikeholdskostnader 1 465 000
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Uteområde Finneid skole - finansiering tilleggskostnader 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar å gjennomføre bygging av uteområdet for Finneid skole etter de 
foreliggende planer.  
Tilleggskostnadene dekkes gjennom ekstra låneopptak i størrelsesorden 2,8 mill. 
 

 
Sammendrag: 
Ombyggingen og utvidelse av Finneid Skole ble gjennomført sommeren/høsten 2015 og vinteren/våren 
2016. Skolen ble overlevert fra entreprenør Fauskebygg AS til Fauske Kommune den 19. august 2016. 
Kontrakten er gjennomført som en generalentreprise (beskrevet entreprise). 
 
Skolen er ombygd fra 1-7 skole med 1 parallell til 1-4 skole med 2 paralleller. Kapasiteten på skolen er 
dermed økt fra 7 klasser til 8 klasser. Det er etablert flere tilbygg til de eksisterende byggene. Tilbyggene 
inneholder SFO, garderober, klasserom og grupperom. Total arealøkning på skolen er 430m2.  
I tillegg er det foretatt en betydelig oppgradering av de eksisterende tekniske anleggene med nytt 
brannalarmanlegg, nye ventilasjonsaggregater, nytt adgangskontrollanlegg og nye lysarmaturer. 
Prosjektet hadde en økonomisk ramme på 22,5 mill 
 
Utomhusarbeider var ikke medregnet i kontrakten med Fauskebygg. Det som er gjort av utomhusarbeid 
er nødvendig oppryddingsarbeid og utbedringer etter byggeaktiviteten i  skolebygget. Dette arbeidet er 
bestilt som tillegg på kontrakten og er gjennomført.  
 
Det har gjennom hele prosjektperioden vært jobbet med planlegging av uteområdet. En egen 
arbeidsgruppe bestående av foreldre, tillitsvalgte, verneombud, elever, rektor og prosjektleder har hatt 
flere møter og har fremlagt ønsker og innspill til utformingen av nytt uteområde.   
Norconsult har vært engasjert som landskapsarkitekt for prosjektet. Det har av ulike årsaker tatt lang tid 
å få ferdig en endelig plan for uteområdet. Spesielt har det vært vanskelig å finne gode traffikale 
løsninger og å få til bilfri sone i skoleområdet. Først ble uteplanen forsøkt utformet i samsvar med 
forslag til ny reguleringsplan for Finneidlia. Da denne ble trukket tilbake etter protester fra barnehagen 
ble det nødvendig med nye runder og endrede forutsetninger for arbeidet.                                     
 
Også at det har vært usikkerhet mht om skolebygget også skulle inneholde barnehage har virket inn på 
fremdriften i prosjektet. 
 
Det er nå gjennomført anbudskonkurranse med bakgrunn i beskrivelser og tegninsgrunnlag utformet av 
Norconsult.  Det kom inn fire anbud som varierte fra laveste anbud kr 5 185 783,80 
til høyeste kr 7 678 755,87 



Vinner av  konkurransen er Salten Entreprenør as med en pris på kr 5 185 783,80 eks mva  
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Norconsult har på forhånd estimert kostnadene til uteområde til kr 3.500.000 
Budsjett tidligere bevilget kr 3.500.000  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Skal prosjektet gjennomføres slik det foreligger i dag med eksisterende utomhusplan og tilbud fra Salten 
Entreprenør, er ikke bevilgningen som er avsatt tilstrekkelig til å finansiere gjennomføringen.   
 
Alternative løsninger for det videre arbeid med prosjektet kan være: 
 

1. Endre utomhusplanen, tilpasse/begrense utomhusområdet samt kutte ned på utstyr og 
lekeapparater iht foreliggende bestilling 

 
2. Gjennomføre prosjektet som planlagt. Sistnevnte løsning vil innebære en 

bruttokostnadsøkning på 3,5 mill i forhold til tidligere beregning.  

 
Alt 1. 
Det vil neppe være mulig å gjøre store endringer i forhold til konkurransegrunnlaget og oppdraget som 
er i bestilling hos entreprenøren. Utgangspunkt for hans tilbud er en leveransen iht. foreliggende  
beskrivelse.   
 
Skal det gjøres endringer som vil ha noe større effekt må gjennomførte anbudskonkurranse avlyses, og 
ny utomhusplan med tegninger og beskrivelse må lages av landskapsarkitekt. Deretter må ny 
konkurranse gjennomføres. En videre gjennomføring etter dette vil medføre ekstra kostnader både ifm. 
ekstraarbeid for arkitekt og rådgiver pluss kostnader ifm ny anbudsutlysning og behandling av disse. 
Det er usikkert hvor store netto besparelser som kan oppnås med å kjøre ny runde og ny behandling av 
utomhusplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Alt 2 
 
Oppstillingen nedenfor gir en oversikt over justerte beregninger og finansiering av prosjektet basert på 
tilbud fra Salten Bygg as  
 

  Totalt Ubrukt 
bevilgning 2017 

Differanse 
manglende 
bevilgning 

 Total entreprisekostnad eks. 
mva  

  5 200 000   2 800 000   2 400 000  

 Tillegg interne utgifter       440 000        440 000  
 Total kostnad eks mva    5 640 000   2 800 000   2 840 000  
 Mva    1 410 000      700 000      710 000  
 Sum Entreprise inkl. mva.    7 050 000   3 500 000   3 550 000  
                                                                       

-    
                                                                       

-    
 Mva.kompensasjon    1 410 000       700 000      710 000  
 Lånebehov    5 640 000    2 800 000   2 840 000  
 Sum finansiering    7 050 000    3 500 000   3 550 000  
    

Som det fremgår av oversikten beregnes totale prosjektkostnader inkl. interne utgifter til           kr 
7050.000. Beløpet inkluderer tilbudssum fra Salten Entreprenør AS pluss interne utgifter. Sistnevnte er 
utgifter til byggesaksbehandling, byggeledelse, samt uforutsett utgifter (5%)  

Det totale lånebehovet utgjør kr 5 640.000. Tidligere vedtatt låneramme er 2 800.000 og differanse 
manglende låneopptak utgjør 2 840.000. Med andre ord må lånerammen økes med kr 2 840.000 for å 
kunne fullfinansiere prosjektet. 

Som nevnt har det tatt lang tid å få på plass utomhusplan for Finneid skole. Det er beklagelig at tidligere 
beregninger viser seg å ikke stemme særlig godt med de faktiske kostnadene vi får med å gjennomføre 
prosjektet. Dette til tross -  vi har fått en god utomhusplan som skolen er godt fornøyd med, og som det 
nå er viktig å få ferdig.  

Saksbehandler vurderer det som vanskelig å gjøre vesentlige endringer i eksisterende plan og tilrår at 
prosjektet videreføres som planlagt 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018 - 2021 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune inngår samarbeidsavtale med Nordland fylkskommune om folkehelsearbeidet 
for perioden 2018 -2021 
 

 
Vedlegg: 
08.02.2018 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018 - 2021 - Invitasjon 1372868 

08.02.2018 Mal for avtalerapportering - Utkast (L)(1502008)(1) 1372866 

08.02.2018 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - Utkast (L)(1502005)(1) 1372867 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har over mange år hatt samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommne om 
folkehelsearbeidet. Samarbeidet har de siste 4 årene vært basert på en generell del og en spesifikk del. 
Prioriterte resultatområde i den spesfikke delen har vært: helsefremmende barnehager og skoler, 
kunnskapsgrunnlaget «Folkehelsa i Fauske», oppvekst og foreldrestøtte, frisklivssentralen og 
medvirkning barn og unge. Det har vært jobbet godt med alle prioriterte områder, og de mål som er satt 
er oppnådd i denne perioden. Samarbeidet med Nordlanf fylke har vært viktig for kommunen med 
henblikk på faglig veiledning og oppfølging, i tillegg til økonomisk støtte. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkestinget vedtok i sak 173/2017 å invitere kommunene med i et videreført og forpliktende 
folkehelsesamarbeid. Nordland fylkeskommune inviterer kommunene i Nordland til å inngå ny 
forpliktende og målrettet samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018- 2021.  
 
Utkast til ny samarbeidsavtale er utarbeidet med utgangspunkt i avtalen for perioden 2014-2016, 
ekstern evaluering av samarbeidsavtalen og kommunenes og fylkeskommunens erfaringer fra perioden. 
Den viktigste endringen fra forrige avtaleperiode er at avtalen nå vil være likelydende for alle 
kommuner. Den fylkeskommunale årlige økonomiske støtten bestemmes av fylkestingets behandling i 
desember av årsbudsjettet for kommende år. Forutsatt at alle 44 kommuner inngår ny samarbeidsavtale 
fra og med 2018 vil tilskuddet for 2018 bli ca. 200.000,-. 
 
Nordland fylkeskommune ber om at kommunen behandler spørsmålet om ny samarbeidsavtale for 
2018-2021 politisk og gir tilbakemelding på hvorvidt kommunen ønsker å inngå samarbeidsavtale med 
fylkeskommunen for perioden 2018-2021.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune har arbeid godt med folkehelsearbeidet over mange år og vil fortsette med det. Som 
tidligere år er det også nå gjensidige forpliktelser nedfelt i ny avtale. Den nye avtalen inneholder to 



obligatoriske resultatområder; helsefremmende barnehage og skole og bo- og nærmiljø. Ut over dette 
kan kommunen selv velge hvilke resultatområder som prioriteres for hvert avtaleår.  
 
Fauske kommune vil velge resultatområder og lage tiltaksplan for folkehelsearbeidet innen mai 2018. 
Det er et ønske fra Fauske kommune å  inngå samarbeidsavtale med fylkeskommunen for perioden 
2018-2021. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid, invitasjon   

Fylkestinget vedtok i sak 173/2017 å invitere kommunene med i et videreført og forpliktende 

folkehelsesamarbeid. Nordland fylkeskommune ønsker med dette å invitere kommunene i Nordland 

til å inngå ny forpliktende og målrettet samarbeidsavtale om folkehelsearbeid for perioden 2018-

2021. 

 

Utkast til ny samarbeidsavtale er utarbeidet med utgangspunkt i avtalen for perioden 2014-2016, 

ekstern evaluering av samarbeidsavtalen og kommunenes og fylkeskommunens erfaringer fra 

perioden. Den viktigste endringen fra forrige avtaleperiode er at avtalen nå vil være likelydende for 

alle kommuner. Avtalen inneholder to obligatoriske resultatområder; helsefremmende barnehage og 

skole og bo- og nærmiljø. Ut over dette kan kommunen selv velge hvilke resultatområder som 

prioriteres for hvert avtaleår. Se vedlagt avtaletekst for nærmere informasjon om dette og 

utarbeidelse av en årlig kommunal tiltaksplan som del av oppfølging av avtalen.  

 

Partenes øvrige forpliktelser er nedfelt i avtalen. Den fylkeskommunale årlige økonomiske støtten 

bestemmes av fylkestingets behandling i desember av årsbudsjettet for kommende år. Alle 

kommuner vil fra og med 2018 få likelydende tilskuddsbeløp. Forutsatt at alle 44 kommuner inngår 

ny samarbeidsavtale fra og med 2018 vil tilskuddet for 2018 bli ca. 200.000,-. 

 

Seksjon folkehelse i fylkeskommunen vil gjennomføre møter med kommunene via regionale 

nettverk i løpet av våren 2018. Tema for disse møtene vil være veiledning i utarbeidelse av 

kommunens tiltaksplan. Kommunenes frist for å utarbeide tiltaksplan for 2018 er 20. mai.  

 

Fylkeskommunen har utarbeidet utkast til maler for kommunenes rapportering på 

samarbeidsavtalen (tiltaksplan med budsjett, rapportering på tiltak og organisering, 

økonomirapportering). Malene ligger vedlagt til informasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli 

gjort mindre justeringer av disse.  

 

I løpet av første halvdel av 2018 vil fylkeskommunens nåværende kontaktpersoner på 

samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid gå av med pensjon. Følgende rådgivere vil ta over ansvaret 

som kontaktpersoner på avtalen fra og med 1. mars 2018:  

 Trude Veiåker: Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan, Ballangen, Evenes, 

Narvik, Tjeldsund, Tysfjord, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.  

 Vårin Sandvær: Hamarøy, Steigen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Saltdal, 

Sørfold, Lurøy, Nesna, Rana og Træna.  

 Hanne Mari Myrvik: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, 

Vefsn, Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad.  
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Vi ber om at kommunen behandler spørsmålet om ny samarbeidsavtale for 2018-2021 politisk og 

gir tilbakemelding på hvorvidt kommunen ønsker å inngå samarbeidsavtale med fylkeskommunen 

for perioden 2018-2021.  

Svar sendes til Hanne Mari Myrvik på e-post hanmyr@nfk.no. Så snart fylkeskommunen har 

mottatt tilbakemelding vil samarbeidsavtalen sendes ut til signering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kari Hege Mortensen 

seksjonsleder Folkehelse 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 Dønna 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune  8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O. T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Moskenes kommune  8390 REINE 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna kommune Moveien 24 8700 NESNA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

mailto:hanmyr@nfk.no
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Hovedmottakere: 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Sømna kommune Vik 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune  8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

 
 

 

Vedlegg: DokID 

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid - Utkast 981030 

Mal for avtalerapportering - Utkast 981032 
 

 

 



Resultatområde Tiltak Ansvarlig for gjennomføring Budsjett Resultatmål

1)   Forankring av folkehelsearbeidet

2)   Samarbeid

3)   Bo- og nærmiljø

4)   Et inkluderende og likeverdig samfunn

5)   Barn og ungdom Helsefremmende barnehage og skole

6)   Voksenlivet

7)   Alderdom

Slett rader som ikke er i bruk



Resultatområde Tiltak Budsjett Regnskap

1)   Forankring av folkehelsearbeidet

2)   Samarbeid

3)   Bo- og nærmiljø

4)   Et inkluderende og likeverdig samfunn

5)   Barn og ungdom

6)   Voksenlivet

7)   Alderdom

Slett rader som ikke er i bruk



Resultatområde Tiltak Oppnåelse av resultatmål Gjennomgående perspektiver

1)   Forankring av folkehelsearbeidet

2)   Samarbeid

3)   Bo- og nærmiljø

4)   Et inkluderende og likeverdig samfunn

5)   Barn og ungdom

6)   Voksenlivet

7)   Alderdom

Slett rader som ikke er i bruk



Stilling

Tverrsektorielt
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SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID 

 

DEL I – Generell del 

 

1. Avtaleparter 

*** kommune, org. nr.  *** (heretter benevnt kommunen) 

 

og 

 

Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953 (heretter benevnt fylkeskommunen) 

2. Definisjoner 

Følgende definisjoner benyttes i lov om folkehelsearbeid (LOV 2011-06-24 nr. 29) og ligger til 

grunn for avtalen.  

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 

eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som 

direkte eller indirekte påvirker helsen.  

3. Bakgrunn for samarbeidet 

Samarbeidet om folkehelsearbeid mellom fylkeskommunen og kommunen bygger på: 

 Regional folkehelseplan Nordland (2018-2025). 

 FT-sak 173/2017: Folkehelsearbeid – videreført samarbeid med kommunene.  

 Fylkeskommunens og kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

for helse.  

 Lov om folkehelsearbeid (LOV 2011-06-24 nr. 29).  

 Andre lover og forskrifter som er relevant for folkehelsearbeidet i kommunen og 

fylkeskommunen, herunder plan- og bygningsloven, tannhelsetjenesteloven og lovverk 

knyttet til medvirkningsorganer.     
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4. Formål 

Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om et godt forankret, 

kunnskapsbasert, strukturert og målrettet folkehelsearbeid. Folkehelselovens formålsparagraf 

(§ 1) legges til grunn. Formålet med loven er: 

«… å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak 

og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til 

rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.» 

5. Samarbeidsområder  

Samarbeidet skal baseres på resultatområdene i Regional folkehelseplan Nordland (2018-

2025):  

1) Forankring av folkehelsearbeidet 

2) Samarbeid 

3) Bo- og nærmiljø 

4) Et inkluderende og likeverdig samfunn 

5) Barn og ungdom 

6) Voksenlivet 

7) Alderdom 

6. Gjennomgående perspektiver 

Følgende gjennomgående perspektiver skal vektlegges i oppfølgingen av samarbeidsavtalen: 

Utjevning av sosiale helseforskjeller:  
Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av hovedmålene for folkehelsearbeidet i Norge. For 

å lykkes med å nå dette målet er det nødvendig å vurdere hvordan ulike tiltak påvirker helsens 

fordeling i befolkningen.  

Psykisk helse:  
For å lykkes med å skape et samfunn som fremmer psykisk helse og livskvalitet, er det 

nødvendig å legge vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet, deltagelse 

og opplevelse av mening. 

Begge de gjennomgående perspektivene krever handling og samarbeid på tvers av sektorer 

og fag. Disse perspektivene skal legge føringer for valg av resultatområder, utarbeiding av 

resultatmål, og for hvordan tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres.  
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7. Forankring 

Avtalen skal forankres politisk i kommunen og fylkeskommunen. Administrativt skal avtalen 

følges opp av rådmann i kommunen og etatssjef med ansvar for folkehelseområdet i 

fylkeskommunen.   

Partene skal kontinuerlig arbeide med å forankre folkehelseperspektivet i relevante planer og 

strategier.                                            

8. Folkehelsekoordinator 

Kommunen skal ha ansatt folkehelsekoordinator/folkehelserådgiver. Folkehelsekoordinator 

skal ha en definert stillingsprosent som er dedikert til folkehelsearbeid. 

Folkehelsekoordinatoren skal koordinere oppfølging av samarbeidsavtalen og rapportere på 

avtalen.  

Fylkeskommunens folkehelseseksjon vil fortløpende og etter behov veilede kommunen i 

planlegging og gjennomføring av tiltak som er forankret i samarbeidsavtalen. 

Fylkeskommunen skal sikre nødvendig kompetanse og kapasitet til å følge opp forpliktelser i 

avtalen. Fylkeskommunen vil bidra i opplæringen av nye folkehelsekoordinatorer i 

kommunene.  

Folkehelsearbeidet tar for øvrig utgangspunkt i de ressurser som er tilgjengelig i 

virksomhetene  

Partene skal utnevne hver sin kontaktperson for oppfølging av avtalen mellom partene. Disse 

skal også ha ansvar for å holde administrativ ledelse oppdatert om samarbeidet. Oversikt over 

kontaktpersoner beskrives i «Vedlegg I». Endringer meldes umiddelbart til samarbeidsparten. 

9. Tverrfaglig samarbeid 

Folkehelsearbeidet skal organiseres og drives fram i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Relevante aktører og organisasjoner må sikres medvirkning i arbeidet med planer, strategier 

og tiltak. 

10. Møtevirksomhet 

Fylkeskommunen arrangerer årlig samarbeidsmøte med kommuner, primært ved bruk av 

regionale nettverk som møtearena. Ved behov avtales møter ut over dette mellom partene. 

Dersom begge parter er enige om det kan møter holdes i form av telefonmøte/ 

videokonferanse. 

Fylkeskommunen arrangerer årlige samlinger om folkehelsearbeid for alle kommunene i fylket.  

Kommunen er forpliktet til å delta i møter og nettverkssamlinger med kommuner og 

fylkeskommune knyttet til folkehelsearbeidet.  
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11. Finansiering 

Fylkeskommunen vil gi årlig rammetilskudd til kommunen for oppfølging av 

samarbeidsavtalen:  

 Kommunens samlede tilskudd for hvert år bestemmes av fylkeskommunens årlige 

budsjettdisponeringer. Fylkeskommunen vil snarest etter fylkestingets budsjettvedtak 

informere kommunen om tildeling for neste avtaleår.  

 Av rammetilskuddet kan kr 100.000,- benyttes til folkehelsekoordinatorstilling, under 

forutsetning av at kommunen bruker minst tilsvarende beløp til stillingsressurs. Ut over 

dette skal kommunen dekke administrative kostnader ved gjennomføringen av avtalen, 

herunder lønn- og reisekostnader, kontorhold, diett, m.m. 

 Tilskuddet skal for øvrig brukes til å finansiere tiltak som er prioriterte i kommunens 

årlige tiltaksplan.  

 Kommunen kan ikke disponere det fylkeskommune tilskuddet som kommunalt søkbare 

tilskuddsmidler. Tilskuddet kan ikke brukes til større anskaffelser av utstyr eller anlegg.  

12. Rapportering 

Kommunen skal årlig rapportere på følgende:  

1) Kommunen skal utarbeide en årlig tiltaksplan med resultatområder, resultatmål og 

budsjett. Frist for innsendelse av tiltaksplanen er 31. januar hvert år. Mal utarbeidet av 

fylkeskommunen skal brukes. Den årlige tiltaksplanen som sendes til fylkeskommunen 

skal vise hvordan det fylkeskommunale avtaletilskuddet til tiltak planlegges brukt, og 

skal ikke være en tiltaksplan for hele kommunens folkehelsearbeid. 

2) Organisering av folkehelsearbeidet og gjennomføring av tiltak i kommunens årlige 

tiltaksplan, herunder vurdering av måloppnåelse og vurdering av tiltakenes betydning 

for utjevning av sosiale helseforskjeller og psykisk helse. Mal utarbeidet av 

fylkeskommunen skal brukes. Frist for rapporteringen er 31. januar.  

3) Økonomirapportering som viser bruk av fylkeskommunalt avtaletilskudd. Mal utarbeidet 

av fylkeskommunen skal brukes. Frist: 31. mars. 

Fylkeskommunen vil årlig rapportere på gjennomføring av fylkeskommunens 

handlingsprogram til Regional folkehelseplan Nordland i forbindelse med den årlige rulleringen 

i fylkestinget.  

13. Konsekvenser ved manglende oppfyllelse 

Det stilles krav fra fylkeskommunen i forhold til de økonomiske tilskudd som gis. Hvis 

kommunen ikke innfrir kravene som er satt, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt hele eller 

deler av utbetalt tilskudd. 

Partene skal informere hverandre snarest mulig hvis forpliktelsene i avtalen ikke kan innfris. 
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14. Varighet, opphør 

Avtalen trer i kraft fra den dato begge parter har signert avtalen. Avtalen gjelder løpende, men 

kan sies opp skriftlig med 6 måneders varsel.  

Dersom partene er enige, kan avtalen endres i avtaleperioden. Behov for endringer skal 

drøftes dersom en av avtalepartnerne ber om det. 

Skal avtalen eller deler av avtalen revideres, skal dette forankres på politisk nivå.  

15. Prosessuelt 

Tvister skal forsøkes løst i minnelighet.  

Eventuell uenighet om forståelsen av denne avtalen skal behandles og avklares av 

administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunen. 

Eventuelle rettslige tvister med utspring i denne avtale, skal løses ved de alminnelige 

domstoler med Salten tingrett som verneting.  

16. Andre bestemmelser 

Avtalen og tiltak som gjennomføres i regi av avtalen, skal profileres som et konkret samarbeid 

mellom avtalepartene. 

Avtalen utstedes i to eksemplarer, ett til hver av partene.  

 

DEL II – Prioriterte resultatområder 

17. Årlig tiltaksplan 

Kommunens årlige tiltaksplan skal bygges opp etter resultatområdene i Regional 

folkehelseplan Nordland (2018-2025). Tiltakenes betydning for utjevning av sosiale 

helseforskjeller og psykisk helse skal beskrives. 

Følgende tema er obligatoriske i kommunens årlige tiltaksplan:  

 Helsefremmende barnehage og skole (under resultatområde 5) Barn og ungdom) 

 Resultatområde 3) Bo- og nærmiljø  

Ut over dette velger kommunen selv hvilke resultatområder som prioriteres i den årlige 

tiltaksplanen, med utgangspunkt i kommunens oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer for helse. Kommunens prioriterte tiltak behøver ikke å være innen de 

samme resultatområdene gjennom hele avtaleperioden. Det stilles heller ikke krav om at alle 

resultatområder dekkes i løpet av avtaleperioden.  

Fylkeskommunen vil gjennomføre en årlig rullering av fylkeskommunens handlingsprogram til 

Regional folkehelseplan Nordland (2018-2025), med politisk behandling i fylkestinget.  
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18. Obligatoriske resultatområder med resultatmål 

Helsefremmende barnehage og skole 

 Kommunen har innen 2019 utviklet helsefremmende barnehager gjennom 

implementering av anbefalte kriterier.  

 Kommunen har innen 2020 utviklet helsefremmende skoler gjennom implementering 

av anbefalte kriterier. 

 Fylkeskommunen har innen 2020 utviklet helsefremmende videregående skoler 

gjennom implementering av anbefalte kriterier.  

Bo- og nærmiljø  

 Partene har forankret helsefremmende bo- og nærmiljø i alle relevante planer som 

utarbeides i avtaleperioden (fysisk tilrettelegging, sosiale møteplasser, estetiske 

kvaliteter, trygghet, sosial boligbygging, aktiv transport, trafikksikkerhet, grøntområder, 

miljøhensyn). 

 Kommunen skal i sin tiltaksplan for 2018 utforme konkrete resultatmål for 

avtaleperioden for dette resultatområdet, basert på lokale utfordringer og muligheter.  

 Kommunen har innen utgangen av 2019 utarbeidet en 2-delt søkerliste om spillemidler 

hvor idrettsanlegg og anlegg og tilrettelegging for lavterskel egenorganisert aktivitet er 

prioriterte på separate lister. Prioriteringene tar utgangspunkt i tilsvarende balanse i 

kommunal anleggsplan. 

 Fylkeskommunen skal fullføre prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer 

folkehelse» og videreformidle erfaringer fra dette.  

 

 

Sted / dato 

Nordland fylkeskommune 

 

 

_______________________________ 

fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

Sted / dato 

*** kommune 

 

 

__________________________________ 

ordfører
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VEDLEGG I – KONTAKTPERSONER 

 

Fra kommunen: 

Navn:  

Stilling:  

Adresse:  

E-post:  

Telefon:  

 

Fra fylkeskommunen: 

Navn:  

Stilling:  

Adresse:  

E-post:  

Telefon:  

 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2742     
 Arkiv sakID.: 17/4070 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
020/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
026/18 Formannskap 13.03.2018 

 
 
Kjøp av kommunal grunn - gnr. 103, bnr. 503 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 103, bnr. 
269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske kommune og 
adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger gnr. 103, bnr. 503 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  
 
Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske kommune og 
adv Kvarsnes.  
 
Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Følgende endring foretas i avsnitt 1: 
Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 103, bnr. 269 
og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger utskilt parsell på 110,2 m2 fra gnr. 103, bnr. 503 som skiller gnr. 103, bnr. 
269 og gnr. 103, bnr. 804 til Bjørn Tore Zahl gjennom adv. Kvarsnes.  

Pris for ervervet settes til kr. 290,- pr. kvm, dette iht tidligere avtalt mellom Fauske kommune og 
adv Kvarsnes.  
 



Det inngås kontrakt der frister og betingelser fremkommer jfr. vedtatte retningslinjer. 
 
Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.  

 
Vedlegg: 
04.12.2017 103/269 - Søknad om kjøp av tilleggsareal 1366781 

04.12.2017 Kjøp av tilleggsareal 1366782 

15.02.2018 Ad kjøp av gnr. 103 bnr 1373567 

15.02.2018 Kart 1373618 
 
Sammendrag: 
Bjørn Tore Zahl er eier av gnr 103, bnr 269 søker gjennom advokat Kvarsnes om erverv av gnr 103, bnr. 
503 som er kommunal grunn. Arealet er 110,2 kvm. Dette arealet grenser opp mot Zahls eiendom gnr 
103, bnr. 269 og på motstående side mot gnr. 103, bnr. 804  
 
Saksopplysninger: 
Saken går tilbake til mai 2016 hvor adv. Kvarsnes fremmer søknad på vegne av Bjørn Tore Zahl om 
erverv av gnr. 103, bnr. 503. Arealet skal på sikt sammenføyes med eiendommen gnr.103, bnr. 269. I 
august 2016 purrer adv. Kvarsnes på svar. I svaret fra tidligere leder er at saken skal behandles i planutv 
6 september 2016. Saken ble ikke fremlagt til behandling til oppgitt dato.  
Neste kontakt er 12 juli 2017 hvor da adv Kvarsnes tar kontakt og etterlyser svar på saken. Det 
orienteres da at saken av en eller annen grunn ikke har vært til behandling som avtalt, det ble da blir 
enighet om at saken tas til behandling straks saksbehandler får oversikt over hva saken omhandler. Etter 
div. mailutvekslinger og oppklaringer legges saken frem til behandling til første møte i 2018. 
Saksbehandlers vurdering: 
Omsøkte areal skal tillegges søkers eiendom gnr. 103, bnr. 269. Omsøkte areal benyttes i dag som 
innkjøring til søkers eiendom i og med at søker ikke har innkjøring fra Kirkeveien, dette ifølge adv. 
Kvarsnes. Som det fremgår av situasjonskartet er arealet en smal stripe mellom søkers eiendom og gnr 
103, bnr 804. Bredden på parsellen er ca 3,3 meter og en lengde på ca 40 lm.  I og med at eiendommen 
gnr. 103, bnr 804 har innkjøring fra Kirkeveien vil det ikke være til ulempe for eier av 103/804 at 
kommunene avhender eiendommen som beskrevet.   
Det er gjort søk om det ligger heftelser eller andre rettigheter på eiendom gnr 103, bnr. 503, men av de 
opplysninger som fremkommer i søket er det ingen heftelser eller andre rettigheter.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 











Fra: Terje Kvarsnes <terje@advokatinord.no> 
Sendt: 30. november 2017 15:12 
Til: Postmottak 
Emne: Kjøp av tilleggsareal  
Vedlegg: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 
Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: post@advokatinord.no [mailto:post@advokatinord.no]  
Sendt: 30. november 2017 15:01 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
 
 
 
Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra 
Xerox. 
 
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders 
 
Plassering av flerfunksjonsskriveren:   
Enhetsnavn: xerox7845  
 
 
Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com. 

mailto:post@advokatinord.no
mailto:post@advokatinord.no
http://www.xerox.com/


Fra: Terje Kvarsnes <terje@advokatinord.no> 
Sendt: tirsdag 13. februar 2018 15.31 
Til: Rune Reisænen 
Emne: SV: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 
Hei igjen 
 
Jeg måtte repetere dette litt.  
 
Det som ønskes kjøpt, ref. oversendte kartskisse og  telefonsamtale med deg før jul i fjor, er den stripen 
som på kart har matrikkelnummer gnr. 103 bnr. 503. Jeg har ikke slått opp i matrikkelen, men det er vel 
Fauske kommune som har hjemmel til bnr. 503. Bjørn Tore Zahl har hjemmel til gbnr. 103/269.  
 
Det man ønsker og har søkt om er grunnerverv av gbnr. 103/503 slik dette er avmerket med gul markør 
på tidligere oversendte kart, og deretter tillagt bnr. 269.  
 
Ved spørsmål, vennligst ring meg på 911 54497.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 
Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Rune Reisænen [mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no]  
Sendt: 13. februar 2018 08:19 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: SV: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no


Hei! 
Jeg har nå startet saksbehandlingen av ovennevnte sak. Hadde tenkt å legge den til planutv 27.02.18, 
men så dukker det opp et par spørsmål som jeg må ha avklart. 
 
- I mailutvekslingen så står det følgende ''kjøp av tilleggsareal fra gnr. 103, bnr. 269'', men ifølge skisse 
som ligger ved så er det en liten parsell med gnr. 103, bnr. 503 som er avmerket, er det den det 
avmerkede arealet som søkes kjøpt og lagt til gnr 103, bnr. 269?. 
- Eier av gnr. 103, bnr. 503 er ifølge matrikkelen Bjørn Tore Zahl og ikke som nevnt i mail Kjell Tore Zahl, 
kan det være en forveksling?? 
 
Kan du gi meg en tilbakemelding på dette i løpet av dagen i dag. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
 
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
 
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
 
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
 
  
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Terje Kvarsnes [mailto:terje@advokatinord.no]  
Sendt: tirsdag 2. januar 2018 17.26 
Til: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Emne: Ad kjøp av gnr. 103 bnr. 269 i Fauske kommune  
 
Hei, og godt nytt år ! 
 
Jeg viser til samtale før jul. Vedlagt oversendes kartskisse og enkelte av brevene sendt til Fauske 
kommune v/Hagalinsdottir.  
 
Jeg ber om at søknaden om grunnervervet behandles internt i Fauske kommune så snart som mulig. På 
forhånd takk.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Kvarsnes 
advokat 

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:terje@advokatinord.no
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no


Kontorfelleskapet ADVOKATiNORD 
Advokatene Husmo, Torrissen, Wiik Johansen, Kvarsnes, Berntsen og Kvalvik PB 43, 8001 Bodø / Kongens 
gate 18, 8006 Bodø Telefon kontor: 75 56 51 50 
Telefaks: 75 56 51 55 
Denne henvendelsen med eventuelle vedlegg er kun for adressaten. Sendingen kan inneholde 
taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er adressat, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller annen bruk av opplysningene er forbudt. Har De mottatt sendingen ved 
en feil bes De ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig, og slette nærværende sending. 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: post@advokatinord.no [mailto:post@advokatinord.no]  
Sendt: 2. januar 2018 17:45 
Til: Terje Kvarsnes 
Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
 
 
 
Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra 
Xerox. 
 
Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders 
 
Plassering av flerfunksjonsskriveren:   
Enhetsnavn: xerox7845  
 
 
Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com. 

mailto:post@advokatinord.no
mailto:post@advokatinord.no
http://www.xerox.com/




 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2854     
 Arkiv sakID.: 17/2014 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
022/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
027/18 Formannskap 13.03.2018 

 
 
Isabell Olsen - Søknad om kjøp av tilleggstomt fra Fauske kommunes eiendom 
gnr 83, bnr 8 til 11 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til etablering 
av garasje. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til etablering 
av garasje. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune selger ikke omsøkte areal fra gnr. 83, bnr. 8 til 11 som tilleggsareal til etablering 
av garasje. 

 
Vedlegg: 
15.02.2018 Kart 1373704 

15.02.2018 Kjøp av kommunal tomt 1373705 

15.02.2018 Kart 1373706 
 
Sammendrag: 
Isabell Olsen søker erverv av ca 200 kvm stor parsell av kommunal eiendom gnr 83, bnr. 8 til 11. 
 
Saksopplysninger: 
Omsøkte areal skal tillegges søkers eiendom gnr 83, bnr. 47. parsellen skal inngå som en del av dagens 
boligtomten og tilleggsarealet er tenkt benyttet til etablering av ny og større garasje. Søker opplyser at 
dagens garasje ikke egner seg til oppbevaring av bil.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Området som er søkt ervervet er i arealplan avsatt til boligformål med krav om regulering. Øvrig kring 
liggende arealer er LNFR. Avsatt areal til boligformålet er på ca 4600 kvm. 



I og med at området er satt av til boligformål vil et evt salg være uheldig for fremtidig regulering til 
boligformål.  
Ved en fremtidig regulering vil man kunne få plass med 4 til 5 eneboliger, evt  4 stk 2 mannsboliger. 
Arealet slik det er i dag vil være ideelt for en mindre regulering og etablering av de som ønsker å bo i 
utkanten av sentrum.  
Det er viktig at kommunen tar vare på slike små arealer i utkanten for fremtidig etablering og utvikling.  
 
Rådmannen vurdering er at omsøkte areal ikke selges, men planavdelingen på sikt igangsetter regulering 
av området. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fra: Isabell Olsen <isabell_3@hotmail.com> 
Sendt: onsdag 14. februar 2018 19.34 
Til: Rune Reisænen 
Emne: Re: Kjøp av kommunal tomt 
Vedlegg: Scan_20180214.jpg 
 
Søknad 
Til Fauske Kommune 
 
Fra  
Isabell Olsen 
Vaskermoen 3 
8211 Fauske  
95769372 
 
Søker om fradeling av ca 200m2 tomt fra 83/8,9,10,11. se vedlagt kart med inntegnet ønske.  
denne tomten skal brukes til oppføring av ny å større garasje tilknyttet tomt 83 / 47.  
Da den garasjen vi har i dag ikke kan brukes til oppbevaring av bil.  
 
Mvh. Isabell Olsen  
 

 
From: Rune Reisænen <rune.reisanen@fauske.kommune.no> 
Sent: Wednesday, February 14, 2018 6:56 PM 
To: isabell_3@hotmail.com 
Subject: Kjøp av kommunal tomt  
  
Viser til dagens tlf. samtale ang. kjøp av tilleggs tomt til gnr. 83, bnr. 72. Som nevnt i tlf.samtalen 
ser vi at du ikke er eier av denne tomta, det betyr at saken ikke kan behandles. Saken stilles i 
bero til eierforholdene er avklart.  
Saker som skal behandles i planutv 27 februar må være ferdig fra saksbehandler innen 
morgendagen.  
Neste møte i planutvalget er 22 mai 2018. 
  
  
Med vennlig hilsen  
Fauske kommune 
  
Rune Reisænen 
Enhetsleder plan og utvikling  
  
+47 75 60 40 59 / 951 74666 
  
rune.reisanen@fauske.kommune.no 
  

mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no
mailto:isabell_3@hotmail.com
mailto:rune.reisanen@fauske.kommune.no




 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/2841     
 Arkiv sakID.: 18/614 Saksbehandler: Rune Reisænen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
021/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
028/18 Formannskap 13.03.2018 

 
 
3N Eiendom Bodø AS - Søknad om kjøp av kommunal tomt gnr. 103, bnr. 11 - 
Søbbesva Industriområde. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
 
 
Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 021/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Omsøkte areal selges ikke før selvkostpris er utredet og vedtatt politisk. 
3N Eiendom Bodø AS vil ha førsteretten til kjøp av omsøkte areal.  

 
Vedlegg: 
15.02.2018 Kart 1373698 

15.02.2018 Angående areal i Søbbesva 1373699 
 
Sammendrag: 
3N Eiendom Bodø AS søker med dette om erverv av kommunalt areal på Søbbesva industriområde stort  
ca 1297 kvm. Arealet skilles ut fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr.11. Første henvendelse fra 
Bodø Kran og Transport kom i 2016, men først nå er det avklart med kjøp av tomt gnr. 103, bnr. 1276 fra 
Fauske Glass og Ramme.  
 
 
Saksopplysninger: 
3N Eiendom Bodø AS søker med dette erverv av kommunalt areal på Søbbesva industriområde stort  ca 
1297 kvm. Arealet skilles ut fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr.11. 
3N Eiendom Bodø AS er et datterselskap av Bodø Kran & Transport. I følge Bodø Kran og Transport så 



har de ervervet  gnr 103, bnr. 1276 fra Fauske Glass og Ramme som da vil bli i tilknytning til dette 
arealet.  
Formålet med ervervelsen er å få et større areal for etablering av sin virksomhet i Fauske kommune.   
 
Arealet er regulert til industri/forretning/kontor. Planlagt bruk av omsøkte areal er i tråd med gjeldende 
plan for Søbbesva Industriområde.. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Omsøkte areal ligger øst av Glassmesterveien som pr. dato ikke er etablert. Adkomst til omsøkte areal 
må gå gjennom  gnr 103, bnr.1084 som Industriveien 3 Fauske AS eier og gnr 103, bnr. 1276 som Fauske 
Glass og Ramme eier, men som er avtalt solgt til Bodø Kran og Transport. (Bodø Kran og Transport, 
Industriveien 3 Fauske AS og 3N eiendom Bodø AS er en og samme eier til) 
 
Pris på arealet som skal selges er I følge mailkorspodanse fra september 2016 satt til kr. 90,- pr. Kvm, 
prisen er senere bekreftet fra planavd pr. Mail samme år. 
 
I kommunestyret 22.06.17, sak 047/17 vedtok Fauske kommune nye retningslinjer for salg av 
industritomter. Industritomtene skal selge til kostpris.  
Det jobbes nå I planavdelingen med å fastsatt selvkostpris for Søbbesva industriområde. Arbeidet med 
dette er omfattende i og med at alt må dokumenteres.  
 
For å unngå presendens og konflikter bør man vente med salget til ny pris er utredet og fastsatt. Det kan 
virke støtende på andre intresenter at man plutselig selger unna et areal til en lavere pris en det som 
tidligere har vært fastsatt ved takst eller med særskilte avtaler. Søbbesva industriområde ble taksert 
2009, I forbindelse med sak ‘’retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer’’. Kvm prisen ble 
taksert til  kr. 160,- Denne prisen er benyttet frem til vedtak I Kommunestyret 22.06.17, men 
indeksregulert hvert år iht SSB sin priskalkulator (KPI).   
 
Omsøkte areal ikke bør selges før ny pris er utredet og vedtatt politisk.  
Det avtales med 3N Eiendom Bodø AS at de vil få førsteretten til kjøp av omsøkte areal når ny pris pr. 
kvm er fastsatt.  
Planavdelingen vil om alt går etter plan fremlegge sak for formannskapet om nye priser til møtet 24 april 
og sluttbehandles i Kommunestyret 3 mai.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





Fra: Jan Ivar Karlsen 
Sendt: torsdag 15. februar 2018 16.00 
Til: Rune Reisænen 
Emne: VS: Angående areal i Søbbesva 
 
 
 
Fra: Jan Ivar Karlsen  
Sendt: 15. september 2016 10:19 
Til: Bodø Kran & Transport <post@bkt.as> 
Emne: SV: Angående areal i Søbbesva 
 
Hei 
 
Ved nøyaktig måling ser det ut som denne delen er 1297 m2. Se vedlegg. Vær oppmerksom på 
byggegrense mot framtidig vei. 
 
Jeg bekrefter at dere får kjøpe dette arealet for 90 kr pr m2. Det vil i tillegg bli en fradelingskostnad samt 
tinglysningsgebyr av målebrev og skjøte. 
 
 
Mvh 
Jan Ivar Karlsen 
 
Fra: Bodø Kran & Transport [mailto:post@bkt.as]  
Sendt: 15. september 2016 08:44 
Til: Jan Ivar Karlsen <jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no> 
Emne: Re: Angående areal i Søbbesva 
 
Hei 
  
Vi ønsker å kjøpe del av tomt 103/11 som er på 1,27 daa, og som grenser til tomt 103/1276 
Fauske Glass og Ramme. 
Vi tar et forbehold om at vi blir enige med Fauske Glass og Ramme om deres tomt. 
Regner med at vi har en avklaring i løpet av 2-3 dager. 
  
Kan du bekrefte at vi får kjøpe denne tomten for kr 90,- pr m2, hvis handelen med Fauske Glass 
og Ramme går i orden? 
  
Mvh 
  
Øystein Kristensen 
Bodø Kran & Transport 
Tlf 90870251 
  
From: Jan Ivar Karlsen  

mailto:post@bkt.as
mailto:post@bkt.as
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no


Sent: Friday, September 9, 2016 12:41 PM 
To: post@bkt.as  
Subject: Angående areal i Søbbesva 
  
Hei 
  
Har nå sjekket opp angående ledig areal i Søbbesva. Fauske kommune kan selge areal på 103/11 som vist 
i vedlegg. 
Adkomst til disse blir via regulert vei, men denne er ikke etablert. 
En annen mulighet er evt. å kjøpe areal fra Fauske glass og ramme for å få adkomst til 103/11 fra 
103/1084. 
  
Råtomtepris i dette området er 90 kr pr. kvadrat. Anslått myrtykkelse er 1 – 2 m. 
  
Se vedlegg. 
  
  
// Vennlig hilsen Jan Ivar Karlsen 
Sivilingeniør, plan/utvikling, Fauske kommune 
+ 47 75 60 40 69 
jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no 
http://www.fauske.kommune.no 
  

mailto:post@bkt.as
mailto:jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/1257     
 Arkiv sakID.: 16/10793 Saksbehandler: Georg de Besche d.y. 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
023/18 Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018 
029/18 Formannskap 13.03.2018 

 
 
Forslag til merking i sneskuterløyper og skilting av Dajaveien 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 27.02.2018 
Innstilling til formannskapet: 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa og 
Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det bevilges kr. 
40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
(skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- med underskilt tekst 
«Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte hastighet langs kommunal vei 
fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- 
til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -parkering i 
Daja ved FV 583. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa og 
Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det bevilges kr. 
40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
(skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- med underskilt tekst 
«Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte hastighet langs kommunal vei 
fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- 
til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien  
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

 



Plan- og utviklingsutvalg 27.02.2018: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -parkering i Daja 
ved FV 583. 

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 023/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med hjemmel i lov av 10. juni 1997 nr. 82 (motorferdselloven) § 4a merkes Turistløypa og 
Kjellvassløypa med skilt av type opplysningsskilt i henhold til forslag skiltplan. Det bevilges kr. 
40 000,- til innkjøp av skilt og montasjemateriell. 
 
Vedlagt kart merking Turistløype og Kjellvassløypa. 
 
Med hjemmel i Forskrift om offentlig trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
(skiltforskriften) § 29 skiltes Dajaveien med fareskilt nr. 156 -Annen fare- med underskilt tekst 
«Kryssende sneskuterløype» ved krysningspunkter. Høyeste tillatte hastighet langs kommunal vei 
fra avkjøring fylkesvei 583 og til Sulitjelma fjellandsby  settes til 40 km/t  Det bevilges kr. 30 000,- 
til innkjøp av skilt og montasjematertiell.  
 
Vedlagt skiltplan for fareskilt og tillat hastighet for Dajaveien . 
 
Til oppsetting av skilt og utbedring av krysningspunkter bevilges kr. 300 000,-. 

Rådmannen bes i tillegg om å få satt opp skilt som viser avkjørsel til scooterløyper og -parkering i 
Daja ved FV 583. 
 
Vedlegg: 
22.01.2018 Turistløype forslag hastighetsmerking 1371007 

22.01.2018 Snøscooter-skilt-01 1371008 

22.01.2018 Dajaveien skilt Annen fare 1371009 

22.01.2018 Kjelvassløypa forslag hastighetsskilt 1371010 

23.01.2018 SNØSCOOTERLØYPE OG VEG 1371070 

24.01.2018 Dajaveien skiltplan fartsgrense 40 1371230 
 
Sammendrag: 
 
Forskrift for kommunalt løypenett for sneskuter Fauske kommune fastsatt av Fauske kommunestyre den 
23.3.2017, under sak 14/17 endret i sak 115/17 den 14.12.2017 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunen skal i henhold til forskriftens § 4a andre ledd «sørge for merking av og informasjon om 
løypene». Dette omfatter imidlertid bare merking av selve løypa. Det er i kommentarene til forskriften 
ikke sagt noe om skilting av fartsgrenser. Men kommunen har ansvar for å få ut informasjon om slike 
begrensninger slik at de er kjent blant de som kjører. Statens vegvesen i Finnmark har utarbeidet et 
utkast til veileder og forslag til utforming av skilt for bruk i sneskuterløyper. Men hverken veileder eller 
forslag til skilt har fått en endelig godkjenning som en forskrift.  
 



I saksbehandlingen har et forslag på skilting vært sendt til uttalelse til Statskog, Sulitjelma Fjellandsby, 
Sulitjelma Turistsenter og Sulitjelma sneskuterforening.  
 
Saksbehandler har hatt kontakt med Grane kommune om hvordan sneskuterløyper skiltes i den 
kommunen. Kommunene på Helgeland benytter egenutformede skilt med egne symboler. Enkelte 
kommuner i Finnmark benytter skilt tilsvarende hva som er benyttet i Finland og Sverige. Langs 
sneskuterløyper i Finnmark er det nesten bare kryssing av veg som blir merket. Kommunene på 
Helgeland har lagt seg på en langt mer omfattende merking – mer likt hva som gjøres langs veinettet, 
bare med den forskjell at det benyttes egenutviklede skilt. 
 
Forslaget til skilt utarbeidet av Statens vegvesen har skiltforskriften som utgangspunkt. Både størrelse, 
form og farge er likevel annerledes enn i skiltforskriften, men en gjenkjennelse fra skilting langs veg er 
tydelig. Saksbehandler hos Statens vegvesen i Finnmark har på telefon opplyst at det i direktoratet ikke 
er en prioritert oppgave å få vedtatt en forskrift for merking av sneskuterløyper. I dag er det opp til hver 
enkelt kommune å velge hvordan merking skal utføres, men det kan ikke benyttes ordinære veiskilt.  
 
Skilting av fartsgrense og fareskilt for kryssende sneskuterløype har vært på høring hos Salten 
Politidistrikt. Politiet har ingen innvendinger til skiltplan på nedsatt fartsgrense eller skiltplan for 
kryssende sneskuterløype. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det overordnede mål med merking av sneskuterløyper er at fører er kjent med hvilke regler som gjelder 
for den løype man befinner seg i og at endringer underveis i løypene er synlig merket. I valget mellom 
hvilken type skilt som foreslås benyttet mener saksbehandler at type opplysningsskilt, firkantede blå 
skilt med hvit skrift, bør benyttes. Det har med respekten for skiltets betydning å gjøre.  
 
De som ferdes utenfor vei til fots, på ski eller med sneskuter er selv ansvarlig for å gjennomføre turen på 
en trygg måte. Nødvendig merking begrenses derfor til start/slutt punkter og ved kryssing av vei.  
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har uttalt at i tillegg til merking ved start så må det 
også merkes ute i løypene. Fauske kommune sine vedtekter har hastighetsbegrensning i løypenett som 
er lavere enn de generelle fartsgrenser for sneskuter. Da blir det en vurderingssak hos kommunen om 
hvor tett denne merking skal være for å sikre at fører er kjent med hvilken hastighet som gjelder der 
man befinner seg.  
 
Tilbakemelding fra Sulitjelma Turistsenter om permanent fast merking langs løypetraseene  anbefales 
ikke. Det er begrunnet med at snemengdene varierer svært mye fra år til år og da vil egnet plassering for 
merking variere med opptredende snemengder.  
 
Sulitjelma Turistsenter har også bemerket at høyeste tillat hastighet for Turistløype bør være 20 km/t fra 
av/på lastningsplass i Daja og frem til passert skytebane. Begrunnelsen for denne reduserte hastighet er 
støyreduksjon for nærliggende hytter langs traseen. I tidligere kommunal vedtekt var det 20 km/t for 
denne strekning. Forslaget er inntatt i merking for Turistløype. 
 
Langs vei som brøytes vil derimot merking kunne gjøres permanent da krysningspunktet for veien er 
fast. Her må imidlertid brøyteskavlen tas ned slik at kryssing med sneskuter skjer i samme plan som 
veibanen. I tillegg må påregnes brøyting av en frisiktsone langs veibane mot sneskutertraseen. Statens 
vegvesen har en veileder «snøskuterløype og veg». I den er det beskrevet kriterier ved behandling av 
arealplaner, reguleringsplaner og byggeplaner for etablering av sneskuterløyper som berører veganlegg. 



Det blir en årlig kostnad som må innarbeides i brøytekontrakt for angjeldende strekning.  
 
Arealene med frisiktsonene må opparbeides ved krysningspunktene slik at de tåler belastning av 
maskinelt utstyr til brøyting. 
 
Med å redusere tillat hastighet på Dajaveien vil frisiktsonen langs veien til kryssende sneskuterløype og i 
avstand ut fra veien langs sneskuterløypen bli adskillig mindre. Med redusert tillat hastighet reduseres 
driftskostnadene med brøyting i krysningspunkt.  
 
Skilting langs vei med opplysning om kryssende sneskutertrafikk og tillat fartsgrense må utføres med 
vegskilt i henhold til skiltforskriften. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Ellipse
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georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Tekstboks


georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Tekstboks
Symbol angir skilt begge sidert av løype

georg.de.besche
Tekstboks
Symbol angir stolpe med skilt på begge sider

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 1 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppHøyre side etter krysset vei 006 Annen fare Parkeringsplass002 Løype slutt

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 2 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMotsatt side av stolpe med stoppskilt004 Fartsgrense 20001 Skuterløype

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 4 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMerkes høyre side i fartsretning etter krysset vei:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Ellipse

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 3 Skilt ved kryssing bilvei.Merkes begge sider av løype med følgende skilt: 007 StoppMotsatt side av stolpe med stoppskilt001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Strek

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 5.Merkes begge sider av stolpe med følgende skilt: 001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 6 og 7 Skilt ved parkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning inn til parkeringsplass med følgende skilt: 0xx Annen fare ParkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning ut fra parkeringsplass:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20

georg.de.besche
Bildeforklaring
Punkt 8 Skilt ved parkeringsplassMerkes høyre side i fartsretning til parkeringsplass med følgende skilt: 006 Annen fare Parkeringsplass005 Løype sluttMerkes høyre sider i fartsretning ut fra parkeringsplass:001 Skuterløype004 Fartsgrense 20



 

SNØSCOOTERLØYPE OG VEG 

 

 

 

• Krysningspunkter mellom veg og snøscooterløyper  

• Parkeringsplasser i tilknytning til snøscooterløyper 

• Løyper som går parallelt med veg 

• Løyper på veg 

 

 

 

 

 

Kriterier ved behandling av arealplaner, reguleringsplaner og byggeplaner for 

etablering av snøscooterløyper som berører veganlegg. 

  



1. Kryssing av veg 

Snøscooterløyper bør i utgangspunktet anlegges slik at man unngår å krysse 

veg og gang- og sykkelveg. Om dette ikke er mulig eller hensiktsmessig, kan man etter 

tillatelse fra vegeier, anlegge krysningen på ett sted med god sikt. Det forutsettes at 

krysningspunktet utformes på en sikker måte.  

 

Krav til sikt i krysningspunktet 

Siktkrav i krysningspunktet mellom snøscooterløype og veg(L1) defineres med siktrekanter. 

Disse bestemmes ut fra stoppsikt(Ls) multiplisert med en faktor (f) i forhold til Vinter Døgn 

Trafikk1 ( VDT). for snøscooterløyper gjelder følgende variabler: 

L1, VDT < 1000  = Ls x 1,2 

L1, VDT 1000-3000 = Ls x 1,4 

L1, VDT > 3000 = Ls x 1,6 

 

1 På veger hvor VDT ikke er oppgitt brukes ÅDT 
                                                



Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over vegens 

kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at planet mellom øyepunkt i snøscooterløype og 

kjørebanen på vegen er fritt for sikthindringer. Dette gjelder også brøytekanter.   

Enkeltstående trær, stolper og lignende, som ikke er sikthindrende, kan stå i sikttrekanten. 

 

L2 vil i alle tilfeller settes til 3 meter da det er krav om full stans for snøscootere som skal 

krysse veg.  

 

Følgende siktkrav gjelder i krysningspunkt mellom snøscooterløype og veg: 

Fartsgrense 30 km/t 
 

40 km/t 
 

50 km/t 60 km/t 
 

70 km/t 
 

80 km/t 
 

80 km/t 
 

90 km/t 
 
 

Vegklasse A1 1) Sa1 
Sa2 
A2 
A3 
 

H1 2) H2  
 

Hø1 
Hø2 
Sa3 

H3 

VDT < 1000 24 m 36 m 54 m 84 m 108 m 138 m  120 m 210 m 

VDT 1000 – 3000 28 m 42 m 63 m 98 m 126 m 161 m 140 m 245 m 

VDT 3000 – 5000 32 m 48 m 72 m 112 m PF PF PF PF 

VDT > 5000 Planfri kryssing (PF) 
PF= Planfri kryssing 

1) stoppsikt = 30 meter 

2) stoppsikt = 90 meter 

 

I vegklassene H4 til H9 tillates ikke kryssende snøscooterløyper da enten fartsgrense eller 

VDT vil være for høyt. 
 

Planfri krysning 

På veger med VDT over 5000 skal det alltid anlegges planfrie krysningspunkter 

mellom veg og snøscooterløype. På veger med VDT mellom 3000 og 5000 tillates 

kryssende snøscooterløyper i plan kun når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. 

Når fartsgrensen er over 90 km/t skal det alltid anlegges planfrie kryssing uavhengig av VDT. 

 

Utforming av krysningspunkt 

Snøscooterløyper skal krysse vegen vinkelrett. Nærmest vegen skal det anlegges en rampe 

snøscooterløypen kan plasseres på. Fall på rampen skal ikke være mer enn + - 5 %. 

Minimumslengde på rampen skal være 6 meter. Innkjøringsramper må vedlikeholdes gjennom 



vinteren. Dette innebærer at løypeeier må fjerne brøytekanter slik at veg og snøscooterløype 

ligger i tilnærmet plan i forhold til hverandre og snøscootere kan krysse vegen uten å bli 

«fanget» mellom brøytekantene. Løypeeier må også sørge for at siktkrav i krysningspunktet 

opprettholdes. Fyllingsskråning opp mot rampen skal være 1:6 når fartsgrensen er 70 km/t 

eller lavere.  Fra 80 km/t og høyere skal fyllingsskråning være 1:8.  

 
 

Markering av krysningspunktet 

For å varsle snøscooterførere om at de kommer til en veg skal krysningspunktet markeres med 

forsterket løypemerking siste 20 meter inn mot vegen. Maksimal avstand mellom stikkene er 

her 5 meter. Hvis det er mulig bør løypemerkingen stikkes helt fram til vegskulder.  

 

Hvis kryssing av veg kommer brått på snøscooterføreren skal dette forvarsles 

i snøscooterløypa. 

 

2. Parkeringsareal / oppstillingsplasser ved løypens start 

For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i 

snøscooterløypene skal det tilrettelegges for av- og pålasting av tilhengere samt 

parkeringsareal for biler og tilhengere ved løypenes start. Parkeringsarealet skal 

være så stort at alle brukerne får parkert bil og tilhenger på en sikker måte. Det skal 



ikke legges opp til at dette skjer på- eller langs veg.  

 
Oppstillingsplass for bil og tilhenger mellom veg og snøscooterløype 

 

 

3. Løyper som går parallelt med veg. 

Noen steder kan det være hensiktsmessig å anlegge snøscooterløyper parallelt med 

veg. Det er spesielt tre forhold som gjør at man ønsker en slik plassering: 

• Konsentrere trafikk langs en bestemt korridor gjennom sårbare områder for å 

redusere støy og annen påvirkning av miljøet 

• Det er korteste veg mellom to steder 

• Det er eneste mulighet for å få anlagt en snøscooterløype 

 

Under dårlige værforhold og i mørke kan de to systemene, hvis de ligger for nært hverandre, 

gå i ett. Dette vil kunne forvirre førere både på vegen og i snøscooterløypen. Lysene på 

kjøretøyene og refleksene på løypemerkingen kan føre til misforståelse, som igjen kan føre til 

utforkjøringer eller påkjørsler. For myke trafikanter vil det kunne oppleves som farefullt å 

bevege seg mellom to ulike systemer for motorisert ferdsel. I tillegg kan parallelle systemer 

føre til problemer for effektiv vinterdrift på vegen.  



I utgangspunktet bør løyper som ligger parallelt med veg stikkes minst 50 meter fra vegens 

kantlinje. For å unngå konflikt mellom snøscooter i løype og trafikk på veg, og for å skille 

mellom merking i snøscooterløype og vegmerking, skal merking i snøscooterløype aldri stå 

nærmere vegen enn 15 meter pluss bredde på vegens sikkerhetssone. Dette fordi man i en 

snøscooterløype kan kjøre 15 meter på hver side av løypemerkingen. 

Noen steder gjør terreng- og eiendomsforhold likevel at løypene må 

ligge nærmere vegen. Da må løypeeier gjøre avbøtende tiltak i snøscooterløypen: 

• Fartsgrensen i de deler av løypa som ligger innenfor vegens sikkerhetssone 

skal reduseres til 30 km/t. Det må skiltes om dette i snøscooterløypene på en 

tilfredsstillende måte 

• Løypene må merkes på en måte som ikke gir rom for misforståelser om hva 

som er vegens og hva som er snøscooterløypas visuelle linjeføring 

• Ved behov kan forholdet skiltes for trafikanter på veg med skilt nr 156, annen fare, 

med underskilt snøscooterløype 

 

Løyper skal tegnes inn i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. 

Traséen skal vises på plankartet som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen 

markerer senter av traséen. Vegeier er i de aller fleste tilfeller også grunneier. Det skal 

innhentes tillatelse fra grunneier før løyper legges over dennes grunn.  

4. Løyper på veg 

Snøscooterløyper skal ikke legges på veg, bru, i tunell eller på jernbaneoverganger. Det er to 

hovedgrunner til dette; 

 

1. En snøscooter har svært dårlige kjøreegenskaper på veg, noe som gir høy risiko for 

ulykker. På is- og hardt snødekke vil det være utfordrende og både styre, bremse og 

oppnå framdrift på en snøscooter. På bar asfalt vil styring og igangsetting kunne være 

vanskelig. 

 

2. Det er ikke lov å kjøre snøscooter med sorte kjennemerker på offentlig veg. 

For å kunne kjøre på offentlig veg kreves det at snøscooteren er registrert med 

kjennemerker med sorte tegn på hvit reflekterende bunn, jf. forskrift om bruk av 



kjøretøy § 2-5 nr. 2. Tillatelse til slik bruk av offentlig veg gis i forskriftsform av 

Statens vegvesen.  

Snøscootere registrert på kjennemerke med lysegule tegn på sort bunn kan kun krysse 

offentlig veg på kortest mulig strekning. 

De aller fleste snøscootere er registrert med skilt som har lysegule tegn på sort bunn. 

Det er ikke ønskelig å etablere løyper hvor kun ett fåtall av de registrerte snøscootere 

kan kjøre. 

Løyper på Gang- og sykkelveg 

Det er ikke tillatt å anlegge snøscooterløype på gang- og sykkelveg. 

 

Krav til godkjenning av vegeier  

Når en snøscooterløype planlegges og det er behov for å krysse en veg, eller legge 

snøscooterløypen parallelt med vegen slik at snøscootere teoretisk kan kjøre innenfor 

sikkerhetssonen, skal vegeieren alltid kontaktes. Vegeier skal endelig godkjenne planene før 

snøscooterløypa kan etableres. 
 

Ansvar og plikter 

Vegeier har ansvaret for å vurdere risiko og evt. godkjenne krysningspunkt og løyper som går 

parallelt med vegen innenfor sikkerhetssonen før disse etableres. 

 

Løypeeier har ansvaret for å søke veieier om tillatelse til å bygge og drifte krysningspunktet 

jf. overnevnte. Vegeier kan stenge krysningspunktet hvis dette ikke gjøres.  
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Endring av vedtekter for Salten Regionråd 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner endringer i vedtekter for Salten Regionråd jfr. SR-sak 07/18. 
 

 
Vedlegg: 
21.02.2018 Endring av vedtekter for Salten Regionråd 1374117 

20.02.2018 SR-sak 0718 - Vedtak - Forslag til endring av vedtekter jf. sr-sak 5017 
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1374118 
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Sammendrag: 
Salten Regionråd har i møte 15. februar 2018 behandlet sak vedrørende endring av vedtektene for 
Salten Regionråd. 
 
Saksopplysninger: 
Endringene består i: 

· å endre navn fra arbeidsutvalg til styre 
· å endre navn fra sekretariatsleder til daglig leder 
· å fordele kostnader til drift for hele regionrådets virksomhet 

· fra fordeling etter innbyggertall ved siste årsskifte 
· til fordeling etter 

· grunnfinansiering 
· innbyggertall ved siste årsskifte 
· nytteverdi 

 
Salten Regionråd ber om at vedtektsendringene tas opp til behandling i kommunestyrene. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: regionradet <regionradet@salten.no> 
Sendt: tirsdag 20. februar 2018 10.27 
Til: Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; Saltdal Kommune 

(postmottak@saltdal.kommune.no); post@sorfold.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; Postmottak 
Bodø Kommune; postmottak@steigen.kommune.no; Meløy kommune 
(postmottak@meloy.kommune.no); Rødøy kommune 
(postmottak@rodoy.kommune.no) 

Kopi: Kjersti Bye Pedersen 
Emne: Endring av vedtekter for Salten Regionråd 
Vedlegg: SR-sak 0718 - Vedtak - Forslag til endring av vedtekter jf. sr-sak 5017 

regionrådets rolle og fokus.pdf; SR-sak 0718 - Forslag til endring i vedtekter jf. 
SR-sak 5017.doc; SR-sak 0718 - Vedlegg - Forslag til endring i vedtekter jf. SR-
sak 5017.pdf 

 
Til kommunene i Salten 
 
Salten Regionråd har i møte 15. februar 2018 behandlet sak vedrørende endring av vedtektene 
for Salten Regionråd. 
 
Vedlagt følger særutskrift av vedtaket i SR-sak 07/18 samt saksfremlegg til regionrådet med 
vedlegg. 
 
Vi ber om at vedtektsendringene tas opp til behandling i kommunestyrene så snart som mulig. 
 
Dokumentene sendes kun elektronisk. 

Med vennlig hilsen  

Sekretariatet 
Salten Regionråd 

Tlf.: 75 54 86 00  
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø  
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø 

www.salten.no   
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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 15. februar 2018  

 

Sak: SR-sak 07/18 

 

Forslag til endring av vedtekter jf. SR-sak 50/17 Regionrådets rolle og 

fokus  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd vedtar følgende endring av vedtekter for Salten Regionråd:  
 

§ 1. Formål 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gilde-
skål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom: 
 

 å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
 å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad 
 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
 å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

§ 2. Sammensetning (uendret) 

 

§ 3. Oppgaver 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

- vedta mål og arbeidsprogram 
- vedta budsjett og regnskap 
- behandle større og prinsipielle saker 
- velge styre 
- velge leder og nestleder som også leder styret 
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

§  4. Styret 

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant de som har 
møterett i Regionrådet. 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommune-
valgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart 
ved lønnsforhandlinger. 

Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes av styret og Regionrådet. 
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Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartne-
re. 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 

I styret har alle medlemmer stemmerett. 

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at styret skal være vedtaksført. 

Vedtak i Regionrådet og i styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor styret har avgjø-
relsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for Regionrådet. 

§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da arbeidsgi-
veransvaret. 

Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på 
Regionrådets vegne. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for hele regionrådets virksomhet for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
følgende modeller: 

 grunnfinansiering 

 innbyggertall ved siste årsskifte 

 nytteverdi 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter (uendret) 

§ 10. Uttreden og oppløsning (uendret) 

 

Vedtektsendringene oversendes til kommunene i Salten Regionråd, for godkjenning av 
kommunestyrene. 
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SR-sak 07/18 FORSLAG TIL ENDRING I VEDTEKTER JF. SR-SAK 

50/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS  

  

Innledning 
 Som en konsekvens av sak om regionrådets rolle og fokus (SR-sak 29/17 og SR-sak 50/17) 

legges det frem forslag til endringer i Salten Regionråds vedtekter. 
 
 De endringer som foreslås er i tråd med vedtak i SR-sak 29/17 og 50/17. 

 

Bakgrunn 
Vedtektenes § 1 og § 2, hhv formålsparagraf og regionrådets sammensetning, ble vedtatt 
endret i regionrådets møte i juni 2017 i SR-sak 26/17 som følge av at Rødøy kommune tas 
opp som ordinært medlem fra og med 1.1.2018. Endringene i § 1 og § 2 har vært til 
behandling i alle kommunestyrene i Salten høsten 2017. Vedtektenes § 1 og § 2 har fra 
2018 følgende ordlyd: 
 
§ 1 Formål 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 
Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den 
offentlige tjenesteyting gjennom å: 
 

 samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 

 profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 

 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 

 medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene» 
 
§ 2 Sammensetning 
 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg møter 
administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall i Regionrådet (§ 9) og skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene.  

 
Som følge av sak om regionrådets rolle og fokus, som har vært til behandling i alle 
kommunestyrene høsten 2017 (SR-sak 29/17) er det behov for ytterligere endringer i 
regionrådets vedtekter. Det ble i regionrådets møte den 16. november 2017 gjort følgende 
enstemmige vedtak i SR-sak 50/17: 
 

1. «Regionrådet ber om at de vedtatte endringer i organiseringen av Salten Regionråd, 
iverksettes fra og med 2018. 

2. Forslag til endringer i regionrådets vedtekter, som følge av endringer i 
organiseringen, legges fram i regionrådets møte i februar 2018, og sendes deretter 
videre til behandling i alle kommunestyrene våren 2018. De øvrige samarbeidene 
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som er underlagt Salten Regionråd legger frem sine vedtektsendringer i årsmøte 
2018. 

3. De øvrige innspill som er kommet fra kommunene tas med i det videre arbeidet i å 
utvikle regionrådet som politisk samarbeidsorgan og utviklingsaktør, for de 10 
kommunene i Salten.» 

 
 

Beskrivelse 
Med bakgrunn i vedtak i SR-sak 50/17 – Regionrådets rolle og fokus vil følgende endringer i 
organiseringen kreve vedtektsendring: 

 Styret (som i dag benevnes Arbeidsutvalget), er et organ med formell kompetanse, 
bestående av både ordførere og rådmenn. Det anbefales at dette organet i fremtiden 
benevnes som «Styret» i Salten Regionråd. Dette gir en riktigere «bilde» av det 
formelle ansvaret til styret, og er i tråd med hvordan kml. § 27 benevner det 
interkommunale styret som denne bestemmelsen bygger på. 

 Tittelen «sekretariatsleder» anbefales endret til «daglig leder». Dette bidrar i større 
grad til å klargjøre hvilket ansvarsområde daglig leder har, som øverste 
administrative leder for virksomheten. 

 I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. 
oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik 
at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) 
fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i 
novembermøtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de 
økonomiske rammer som da er vedtatt. For de øvrige samarbeidene som er 
underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen for kommende år i 
regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller 
novembermøtet.  
I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner. 

Det anbefales at regionrådets budsjettrutiner endres i tråd med disse anbefalingene, 

og at vedtektene til regionrådet og de ulike samarbeidene endres i tråd med dette. 

 Eierstrategiene har også et avsnitt om finansieringsmodeller som berører 
vedtektenes §8 - økonomi: 
«Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell: 

 grunnfinansiering 

 innbyggertall 

 nytteverdi» 

 I tillegg til ovennevnte endringer foreslås det en mindre justering av teksten i §1, 2. 
avsnitt  som ikke har betydning for innholdet i formålsparagrafen. 

 
Gjeldende vedtekter med endringene markert med rødt følger vedlagt.  
 

 

Vurdering  
 Sekretariatet har gjennomgått vedtektene for Salten Regionråd og foreslår endringer i tråd 

med det som ble vedtatt i SR-sak 50/17. 
 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 26. januar 2018 under AU-sak 06/18 og legger den 
frem for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 

 
Salten Regionråd vedtar følgende endring av vedtekter for Salten Regionråd:  
 

§ 1. Formål 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom: 
 

 å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
 å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad 
 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
 å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene 
 

§ 2. Sammensetning (uendret) 
 

§ 3. Oppgaver 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

- vedta mål og arbeidsprogram 
- vedta budsjett og regnskap 
- behandle større og prinsipielle saker 
- velge styre 
- velge leder og nestleder som også leder styret 
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

§  4. Styret 

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant de som har 
møterett i Regionrådet. 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommune-
valgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart 
ved lønnsforhandlinger. 

Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes av styret og Regionrådet. 

Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre 
samarbeidspartnere. 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 

I styret har alle medlemmer stemmerett. 

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at styret skal være vedtaksført. 
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Vedtak i Regionrådet og i styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor styret har 
avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for Regionrådet. 

§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 

Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på 
Regionrådets vegne. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for hele regionrådets virksomhet for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
følgende modeller: 

 grunnfinansiering 

 innbyggertall ved siste årsskifte 

 nytteverdi 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter (uendret) 

§ 10. Uttreden og oppløsning (uendret) 
 
 

Vedtektsendringene oversendes til kommunene i Salten Regionråd, for godkjenning av 
kommunestyrene. 

 

Bodø, den 01.02.2018 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 
sekretariatsleder  prosjektkoordinator 
 
 

 

Trykt vedlegg:  
Gjeldende vedtekter for Salten Regionråd med foreslåtte endringer 
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VEDTEKTER FOR SALTEN REGIONRÅD 
  

§  1. Formål 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

 Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

- å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
- å profilering profilere av Salten og ivareta regionens interesser utad 
- økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
- å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

§  2. Sammensetning 

Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.  
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  
 Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet. 

§  3. Oppgaver 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

- vedta mål og arbeidsprogram 
- vedta budsjett og regnskap 
- behandle større og prinsipielle saker 
- velge arbeidsutvalgstyre 
- velge leder og nestleder som også leder arbeidsutvalgetstyret 
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

§  4. ArbeidsutvalgStyret 

Arbeidsutvalget Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget 
Styret velges blant de som har møterett i Regionrådet. 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommunevalgperioden), 
mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

Arbeidsutvalget Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes i av arbeidsutvalget styret og Regionrådet. 
Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere. 
 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 
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I arbeidsutvalget styret har alle medlemmer stemmerett. 

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at arbeidsutvalget styret skal være vedtaksført. 

Vedtak i Regionrådet og arbeidsutvalget i styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor 
arbeidsutvalget styret har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for 
Regionrådet. 

§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 

Sekretariatsleder Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har 
anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for hele regionrådets virksomhet for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
innbyggertall ved siste årsskiftefølgende modeller.: 

• grunnfinansiering 

• innbyggertall ved siste årsskifte 

 nytteverdi 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Regionrådet. Endringer skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene. 

§ 10. Uttreden og oppløsning 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Regionrådet 
og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår. 

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste 
årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.  

Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet 
prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av 
Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste 
årsskifte. 
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Eldrerådet - Nyvalg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Som nytt medlem i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 
· Solveig Holmegård, Selbergvn. 1, 8200 Fauske 

 
Som nye varamedlemmmer i eldrerådet fra Fauske pensjonistforening velges: 

1. Harald Bjørknes, Kleiva 18, 8200 Fauske 
2. Laila Nordahl, Vatnbygdvn. 8A, 8210 Fauske 

 
 
Sammendrag: 
Det er behov for å foreta nyvalg til eldrerådet etter at enkelte representanter ikke lenger kan delta på 
møtene. 
 
Vi har bedt Fauske pensjonistforening foreslå et nytt medlem og et nytt varamedlem. 
 
Styret i Fauske pensjonistforening har forslått følgende: 
 
Som nytt medlem: Solveig Holmegård (Har tidligere vært 1. varamedlem) 
Som 1. varamedlem: Harald Bjørknes 
Som 2. varamedlem: Laila Nordahl 
 
Karin Rugås er fortsatt fast medlem fra Fauske pensjonistforening. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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